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Důlňák je po refreši Kyberšikana má červenou Fotbalová přípravka v akci

pokračování na str. 6

Vratimovské školy přivítaly letos na za-
čátku září celkem 86 nových školáků. Na 
Základní škole Vratimov, Masarykovo 
náměstí 192, je 34 prvňáčků ve dvou tří-
dách, základní školu v Horních Datyních 
navštěvuje 52 prvňáčků, ve svých dvou 
budovách má škola celkem tři první třídy. 

„V naší škole jsme v tomto školním roce 
otevřeli dvě první třídy, což je oproti minu-
lému období nárůst, jelikož v posledních 
čtyřech letech jsme měli vždy pouze jednu 
první třídu. Pro nás je to potěšující infor-
mace,“ prozradila ředitelka Základní školy, 
Masarykovo náměstí 192, Martina Peliká-
nová, která se již třetím rokem snaží udr-
žovat otevřenou komunikaci nejen s rodiči 
dětí, ale také s pedagogy a žáky, stejně tak 
jako vytvářet ve škole bezpečné a příjemné 
prostředí pro aktuálně 283 dětí. Dohroma-
dy navštěvuje školy ve Vratimově 751 dětí. 
Po minulém školním roce, který pozname-
nala epidemie onemocnění covid-19 a s ní 
spojená opatření včetně distanční výuky, 
nyní všichni věří, že už se děti zase budou 
normálně učit, že budou v pravidelném 
kontaktu se svými pedagogy, že bude mít 
možnost po vyučování společně sportovat. 
Na začátku nového školního roku byla 
prezenční výuka ve vratimovských 

Školy opět normálně fungují a pomáhají dětem 
vyrovnat se s důsledky distanční výuky

První den ve škole je velkým svátkem pro malé školáky i jejich rodiče.  Foto: Ivana Gračková

Deset let mravenčí práce na přípra-
vě stavby páteřního chodníku v Horních 
Datyních se chýlí k úspěšnému závěru. 
Městu se podařilo získat zásadní dotaci na 
jeho výstavbu ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, která pokryje 85 procent 
z více jak 14 milionů korun uznatelných 
nákladů. 

„Přesto budeme muset uvolnit z roz-
počtu kolem deseti milionů korun, pro-
tože chodník chceme opravdu bezpečný, 
s mnoha prvky, na něž se dotace nevzta-
huje. Počítáme s několika přechody pro 
chodce včetně sofistikovanějšího přecho-

du se středovým ostrůvkem, který bude 
u školy. Větší úpravy i ve vozovce bude-
me dělat u kulturního domu a u hasičské 
zbrojnice,“ vysvětlil starosta Vratimova 
Martin Čech.  

Chodník bude dlouhý 1,2 kilometru 
a povede od točny autobusu číslo 21 po 
zastávku Na Roli, bude propojovat důle-
žitá místa Horních Datyň včetně obcho-
du a knihovny. Současný chodník, který 
se stavěl svépomocí v akci Z v 80. letech 
minulého století, už je v katastrofálním 
stavu. Vybudování nového ale dlouhou 
dobu blokovaly majetkoprávní vztahy. 

Pozemky, po kterých povede, totiž nepatří 
jen městu, ale také soukromým osobám, 
z nichž některé ani nežijí ve Vratimově. 
Jednání tudíž byla náročná, poslední pod-
pisy na situační výkresy se podařilo zís-
kat teprve loni. Na začátku letošního roku 
proto město požádalo o dotaci. 

Na jaře příštího roku by mělo město 
znát zhotovitele, kterého bude hledat ve 
veřejné soutěži, a pokud nenastanou žádné 
zásadní komplikace, mohl by být chodník 
podél hlavní komunikace v Horních Daty-
ních hotov na konci roku 2022. 

 (red)

Příští rok se bude v Horních Datyních stavět nový chodník
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V Horních Datyních se rozrůstá nová 
výstavba, což znamená, že se lidem 
v našem městě dobře bydlí. Se vznikem 
celého rozsáhlého stavebního obvodu 
rodinných domů se souběžně s ulicí Nad 
Točnou zrodily také dvě ulice, kterým 
bylo nutné dát jména. Jedna z nich má 
tvar L, takže její název Lomená se přímo 
nabízel. Druhá ulice se jmenuje po vý-
znamném rodákovi a občanovi Horních 
Datyň ulice Jana Sládka. Toto rozhod-
nutí, které padlo na červnovém jednání 
zastupitelstva, mě mimořádně potěšilo. 
Snad mohu říct, že Honza, který dokázal 
získat lidi pro dobrou věc, pomáhal roz-
hýbávat v Horních Datyních komunitní 
a občanský život a propojit činnost da-
tyňských spolků, byl můj výborný učitel. 
Velký patriot, nadšený turista a zaklada-
tel turistického oddílu, iniciátor obnovy 
datyňského mlýnku i pořádání tradič-
ních krmášů, zemřel loni v únoru. Název 
nové ulice už bude navždy připomínat 
tuto silnou osobnost s velkou autoritou 
a mimořádně obětavého člověka. Mně 
osobně bude velmi chybět, protože pro 
mě byl inspirací a občas trochu i hnacím 
motorem. Proto jsem vnímal jako slav-
nostní okamžik, když se v srpnu v obou 
ulicích osazovaly čerstvě vyrobené ce-
dulky s jejich novými názvy.   

Martin Čech, 
starosta Vratimova 

Slovo starosty

Pocta Honzovi 
Sládkovi

S mobilním 
rozhlasem získáte 
aktuální informace 
Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte 

o dění v obci Vratimov? Zaregistrujte 
se do mobilního rozhlasu a dostávej-
te důležité informace z naší obce pro-
střednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv 
do aplikace.  Registrovat se můžete na 
adrese  https://vratimov.mobilnirozhlas.
cz/registrace. 

Co vám registrace přinese?
• upozornění na krizové situace
• informace o dopravních uzavírkách, 

odstávkách vody, elektřiny apod.
• pozvánky na kulturní a sportovní akce
• novinky z obce
• rozhodování pomocí anket

Služba je zdarma! 

Ke společným oslavám Dne vzniku sa-
mostatného Československa zve vedení 
města představitele vratimovských zá-
jmových spolků, politických stran a or-
ganizací ve Vratimově, a také všechny 
občany, kteří si chtějí společně polože-
ním kytice u Památníku I. světové vál-
ky u Husova sboru, poblíž sokolovny, 
připomenout významný státní svátek.   
„Loni nám epidemiologická situace a s ní 
související vládou přijatá opatření nedovo-
lila sejít se ke společnému uctění památky 

prvního československého prezidenta To-
máše G. Masaryka a k připomínce výročí 
vzniku prvního samostatného, společného 
státu Čechů a Slováků. Proto jsem rád, 
že letos se můžeme u tohoto symbolické-
ho aktu sejít. Pro mě osobně je účast na 
tomto setkání nejen oficiálním aktem, ale 
také vyjádřením osobního postoje a pa-
triotismu vůči zemi, ve které žijeme,“ 
řekl starosta Vratimova Martin Čech. 
Pietní akt se uskuteční v úterý 26. října 
v 10 hodin.  (red)

Vedení města zve ke společné 
oslavě státního svátku

Představitelé města a společenského života ve Vratimově společně uctili Den vzniku samostatného 
Československa v roce 2019, v následujícím roce epidemiologická situace tradiční společné setkání 
neumožnila.  Foto: archiv Kulturního střediska Vratimov

Krátce z rady 
Na svých schůzích Rada města 
Vratimova mimo jiné:
•  schválila smlouvu o dílo k veřejné za-

kázce na stavební práce v ulicích Nad 
Točnou a Leopolda Fajkuse, kde se 
budou opravovat místní komunikace. 
Opraveny by měly být ještě letos. 

•  vyhlásila záměr pronajmout prostory 
sloužící k podnikání nacházející se 
v 1. PP nové budovy koupaliště Vrati-
mov, kde by se měla nacházet restau-
race.

•  rozhodla o výběru dodavatele veřej-
né zakázky na rekonstrukci chodníků 
a místní komunikace v ulici U Mateř-
ské školy.

 Krátce ze zastupitelstva 
Zastupitelstvo města Vratimova 
na svém jednání 8. září mimo jiné:
•  vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 

4/2021 o stanovení koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitých věcí.

•  rozhodlo finančně podpořit 25 tisíci 
korunami 2. ročník Vrat Fest i s ohle-
dem na jeho loňskou dobrou návštěv-
nost. 

• schválilo odkoupení pozemku s kap-
ličkou v Horních Datyních ze soukro-
mého vlastnictví, aby město mohlo 
sakrální stavbu opravit, protože chce 
tuto místní dominantu zachovat pro 
příští generace.

Celý zápis z jednání zastupitelstva je na webu města www.vratimov.cz
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Senior taxi 
pouze telefonicky! 
Senior taxi Vratimov je možné objed-

nat pouze telefonicky u řidiče na tele-
fonním čísle 720 735 331, ve vymeze-
ném čase v pracovní dny mezi 15. a 16. 
hodinou. Službu není možné domlouvat 
prostřednictvím SMS. Bližší informa-
ce zájemci obdrží na městském úřadě 
u Jitky Langrové na telefonním čísle 
595 705 923, nebo u Alice Mikové na 
čísle 595 705 924. 

 Bc. Alice Miková, 
odbor sociálně-správní MěÚ Vratimov

Uzavírka přejezdu 
ve Výletní

Kvůli opravě kolejového svršku bude 
uzavřen pro dopravu od 1. října od 7 
hodin do 10. října 2021 do 17 hodin že-
lezniční přejezd v ulici Výletní ve Vra-
timově. Uzavírka bude úplná nejen pro 
motorová vozidla, ale také pro cyklisty 
a pěší! Objízdná trasa povede po ulicích 
Nádražní, Buničitá, Frýdecká, Výletní, 
a zpět. Investorem opravy je Správa že-
lezniční dopravní cesty, která v případě 
potřeby podá bližší informace.

Mgr. Daniela Mročková, 
odbor investic a údržby obecního majetku 

MěÚ Vratimov                                                                     

Ptát se představitelů Vratimova na no-
vinky, jasně říci, co je ve městě špatně, co 
by se mělo změnit, s čím naopak panuje 
spokojenost, ale také se prostě setkat a po-
hovořit se sousedy mohou obyvatelé města 
mimo jiné na tradičních hovorech s obča-
ny. 

V Horních Datyních se budou konat 
v pondělí 18. října od 17 hodin v malém 
sále kulturního domu, ve Vratimově se 
uskuteční o týden později v pondělí 25. říj-

na také od 17 hodin v salóncích společen-
ského domu.

„Hovory s občany jsou pro mě neoce-
nitelnou zpětnou vazbou a inspirací pro 
další práci. Bez takového kontaktu s lidmi 
z města bych se těžko rozhodoval. Proto 
zvu všechny k hojné účasti,“ řekl místosta-
rosta Vratimova David Böhm. 

Hovořit se bude například o plánovaných 
investicích, ale i o všech dalších tématech, 
která budou občany zajímat.   (red)

Přijďte říct, co vás pálí

Vratimov
4. 10. u kostela

5. 10. Radniční náměstí

6. 10. křižovatka ulice Nádražní a U Hráze

7. 10. ulice Na Příčnici u kotelny

8. 10.  ulice Frýdecká na parkovišti 
u Masokombinátu Krahulčí

11. 10.  ulice Rakovecká u mostu

12. 10. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
13. 10. U Důlňáku u obchodu

14. 10. U Důlňáku u obchodu 

15. 10. kulturní dům Horní Datyně

Sběr proběhne vždy v době od 10.00 do 17.00. Upozorňujeme, 
že stanoviště sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
neslouží k odkládání odpadu vzniklého při podnikatelské 
činnost. 

RNDr. Ivana Hranická,
odbor VaŽP MěÚ Vratimov

 Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu pro podzim 2021

Vratimovští i přespol-
ní, vytrvalostní, kondiční 
i rekreační běžci se letos 
sejdou na startu už 28. roč-
níku mezinárodního silnič-
ního běhu Zlatý podzim, 
který pořádá Běžecký klub 
Vratimov za podpory měs-
ta Vratimova a Kulturního 
střediska Vratimov. Konat 
se bude v sobotu 2. října, 
trať dlouhá 10 kilometrů 
začne v ulici Popinecké, 
odkud se bude vybíhat 
v 10.30. Prezentace účast-
níků začne v 9 hodin ve 
Společenském domě Vrati-
mov.  (red) 

Vratimovský běh bývá hojně navštívený. Foto: Kulturní středisko 
Vratimov 

Běžci se sejdou na Zlatém podzimu 
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Rekonstrukce stezek a mobiliáře v pří-
městském lese Důlňák, na kterou se městu 
Vratimov podařilo získat dotaci z Místní 
akční skupiny Slezská brána, je hotova.

Součástí projektu, který se dokončoval 
v srpnu, byla oprava všech lavic a stolů 
a vybudování nové brány na odpočinko-
vém místě při vstupu od ulice K Hájence. 
Na dalším odpočinkovém místě uprostřed 
Důlňáku je kompletně zrekonstruovaný al-
tán, nové je také ohniště, jehož úprava při-
spěje k větší bezpečnosti a snížení rizika 
vzniku požáru. Celkem se v lese měnilo 17 
dřevěných laviček a čtyři stoly.

V současnosti jsou v Důlňáku tři plně 
vybavená veřejná pikniková místa. Z do-
tace se měla také měnit střecha na altánu 
u cesty na Bartovice. Altán ale letos v čer-
venci nenávratně poškodil požár. Do konce 
letošního roku se proto obnoví celý, další 
náklady na jeho kompletní opravu pokryje 
vyplacené pojistné plnění.

K původním dvěma běžeckým okruhům 
s čerstvě upraveným přírodním povrchem 
přibyly další i s novými bránami u startu 
a cíle. Okruhy jsou v terénu vyznačeny ce-
dulkami. Nyní mají běžci v Důlňáku k dis-
pozici už čtyři různě dlouhé běžecké trasy, 
od 700 po 1700 metrů.

Na pěti vstupech do lesa jsou nainsta-
lovány nové informační tabule s údaji 
o historii Důlňáku a funkcích lesa, součás-
tí informačního systému je návštěvní řád 
a mapa s vyznačenými běžeckými okruhy.

Významné úpravy největší přírodní oázy 
ve Vratimově, které trvaly osm týdnů, při-
šly celkem na 441 778 korun včetně DPH, 
více jak 83 procent z toho pokryla dotace, 
zbytek město financovalo ze svého roz-
počtu. Za perfektní vedení projektu děkuji 

V Důlňáku skončily úpravy stezek, altánů 
i piknikových míst

Původní lavičky v altánu u hájenky.

Původní vzhled odpočinkového místa uprostřed Důlňáku. Odpočinkové místo uprostřed Důlňáku po rekonstrukci.

především Romanu Baranovi z odboru 
výstavby a životního prostředí Městské-
ho úřadu Vratimov, za realizaci některých 
částí pak také Silvii Karolové a jejím ko-
legům z Vratimovských služeb. Věřím, 
že krásně zrekonstruovaná místa budou 
sloužit k odpočinku a sportovnímu vyžití 
našich občanů.

David Böhm,
místostarosta města Vratimova 

Jedna z pěti nových informačních tabulí.
  Foto: David BöhmNová brána a zrekonstruovaná běžecká stezka. 

Zrekonstruované lavičky tamtéž.
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Nový Zákon č. 541/2020 Sb., o odpa-
dech, který je v platnosti od 1. ledna letošní-
ho roku, přinese mnohé změny i občanům 
Vratimova.  Tou asi nejpodstatnější je, že 
nově přijaté legislativní uspořádání neu-
možňuje od 1. ledna 2022 pokračovat v sy-
tému smluv o sběru a likvidaci komunálních 
odpadů mezi občany a městem. Z tohoto 
důvodu všechny smlouvy automaticky 
k 31. prosinci 2021 za zákona zaniknou. 
Od 1. ledna 2022 bude zaveden poplatek 
za každou fyzickou osobu přihlášenou ve 
městě včetně cizinců, a dále za každou 
fyzickou osobu, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, v nichž není přihlášena 
žádná fyzická osoba.

Výši poplatku za likvidaci odpadů, mož-
né slevy a další náležitosti budou projed-
návat vratimovští zastupitelé na svých za-
sedáních na podzim tohoto roku.

Ke změně poplatku se také váží změny 
v četnosti svozu. Dosud si mohl občan sám 
zvolit, jak často bude mít svoz. Od toho se 
pak odvíjela i jeho cena. Nově bude popla-
tek stejný pro každého občana města, pro-
to dojde také k sjednocení svozových dnů 
a velikosti nádob.

U rodinných domů budou popelnice 
o objemu 110 litrů vyváženy každých 
14 dnů. V případě, že v domě bydlí více 
než čtyři osoby, bude možné požádat 
o druhou popelnici.

U bytových domů se budou kontejne-
ry o objemu 1100 litrů nadále vyvážet ve 
stejném režimu jako v letošním roce. Pro 
rok 2022 se proto nebudou vydávat ba-
revné známky na popelnice!

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
nařizuje také oddělené soustřeďování 
komunálního odpadu a separovaných od-
padů, kam se řadí textil, sklo, jedlé oleje 
a další. Tento požadavek splňujeme nyní.

Dále nám zákon ukládá povinnost za-
jistit, aby recyklace tvořily v roce 2025 
alespoň 60 procent, v roce 2030 alespoň 

65 procent a v roce 2035 a následujících 
letech alespoň 70 procent z celkového 
množství odpadů. Pro názornost: V roce 
2020 občané města vyprodukovali cca 
2 200 tun odpadu, z toho recyklovatelná 
část byla 43 procent, tedy 946 tun. 

Za čtyři roky musí tím pádem občané 
Vratimova vytřídit o 370 tun více odpadu 
než v loňském roce. To ovšem pouze za 
předpokladu, že se nezvýší celkové množ-
ství vyprodukovaného odpadu. I z těchto 
důvodů upravujeme kontejnerová stání, 
počet kontejnerů a četnost svozu.

Do dalších let se také musíme připra-
vit na konec skládkování. Od roku 2035 
bude možné uložit na skládku maximálně 
10 procent z celkové hmotnosti komunál-
ního odpadu. Zbytek bude nutné recyklo-
vat k opětovnému použití. A to se pro-
mítne také v růstu nákladů na skládkovné 
u směsného komunálního odpadu. To 
stoupne na základě legislativních změn ze 
současných 800 korun za tunu postupně 
až na 1850 korun za tunu v roce 2029.

Apelujeme proto na občany, aby se co 
nejvíce snažili třídit odpady. A připomí-
náme, že v případě jakýchkoli problémů 
u kontejnerových stání mohou obyvate-
lé města poslat podnět na městský úřad. 
Kontakty naleznou na nálepkách přímo 
na kontejnerech. 

Vedení města Vratimova

Co nám přinese nový zákon o odpadech?

Na kontejnerech najdou občané kontaktní úda-
je pro hlášení problémů u kontejnerových stání. 
 Foto: archiv města Vratimova

Jak můžete sami pomoci?
1.  Sbírejte dešťovou vodu a využívejte ji 

k zalévání zahrady. Díky tomu zůsta-
ne v lokalitě.

2.  Dejte prostor zeleni. Předzahrádka, 
záhonky, luční trávníky se rozehřívají 
méně než betonové plochy a lépe za-
sakují dešťovou vodu.

3.  Nepropustné plochy nahraďte pro-
pustnými, např. porézní dlažbou nebo 
zatravňovacími dlaždicemi.

4.  Fasády, altány, sloupy, krytá stání 
nechte porůst popínavými rostlinami, 
které stíní, zachytávají prach a díky 
přirozenému výparu v létě ochlazují 
své okolí.

5.  Při stavbě domu myslete na udržitel-
nost. Domy v pasivním standardu, 

zateplení, rekuperace, fotovoltaické 
panely, splachování dešťovou vodou 
a další opatření šetří peníze i přírodu. 

6.  Zelené střechy na domech nejenže 

dobře vypadají, ale zasakují nadbyteč-
nou dešťovou vodu a postupně ji vy-
pařují do okolí. Izolují budovu a navíc 
poskytují potravu pro hmyz.

7.  Nechte prostor vzrostlým stromům, 
které v létě ochlazují a stíní, a sázejte 
nové pro budoucí generace.

8.  Nedopitou vodou ze sklenic, varné 
konvice, vodou po omytí ovoce a ze-
leniny nebo po čištění akvárií můžete 
zalévat zeleň se svém okolí.

9.  Použitou vodou z umyvadel a sprch je 
možné splachovat toalety a ušetřit tak 
pitnou vodu.

10.  I panelové domy mohou mít zelenou 
střechu, fotovoltaické panely, sbírat 
dešťovou vodu a dále ji využívat k zá-
livce či venkovní vodní prvky.

Deset tipů, jak připravit obec na vedro i přívalové srážky

Místo nízko sečených, vysušených trávníků je 
tohle ve městech čím dál častější pohled, což je 
dobrá zpráva.  Foto: Vojta Herout

Letos jsme zažívali extrémy počasí, které se budou podle vědců 
vlivem klimatické změny objevovat stále častěji. Vedrem přehřátá 
města, sucho v krajině a na druhé straně bouřky, silné deště či vítr. 
Není divu, že již několik let sílí poptávka po opatřeních, která by 
lidem pomohla nové podmínky lépe zvládnout. Ani Česká republi-
ka nezůstává v tomto ohledu pozadu, jak dokazují finálové projek-

ty soutěže Adapterra Awards 2021. Najdeme mezi nimi příklady 
šetrného hospodaření na zemědělské půdě, obnovy lužních lesů, 
rašelinišť, tůní, meandrů, zpřírodnění koryt řek, ukázky využití 
dešťové vody či zelených střech. Až do 15. října můžete v interne-
tovém hlasování podpořit ty nejzajímavější z nich. Jejich přehled 
najdete na www.adapterraawards.cz Nadace Partnerství
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 školách zahájena preventivním plošným 
testováním na covid-19 v rozsahu tří an-
tigenních testů. První test byl proveden 
u všech školáků hned 1. září, kromě žáků 
prvních tříd, kteří byli testováni až 2. září, 
aby se prvňáčkům a jejich rodičům nena-
rušil významný slavnostní okamžik. Dal-
ší plošné testy se prováděly 6. a 9. září 
a neodhalily žádné ohnisko nákazy. 
„V tomto školním roce se naše škola roz-
hodla zaměřit především na úspěšný start 
výuky všech našich školáků, na vyrovná-
vání rozdílů mezi jednotlivými žáky způ-
sobenými distanční výukou a na poskyt-
nutí dopomoci těm dětem, které ji opravdu 
potřebují. Velkou pozornost chceme věno-
vat takzvanému podzimnímu doučování, 
jehož prostřednictvím mohou mnozí žáci 
dohnat to, co v distanční výuce zameš-
kali. To je to zásadní, čím by nyní škola 
měla žít,“ uvedla ředitelka Pelikánová. 
Ovšem distanční výuka, která předsta-
vovala obrovskou zátěž pro učitele, rodi-
če i žáky, nepřinesla jen samá negativa. 
Dotazníkové šetření dolní školy určené 
nejen pro učitele, ale zejména pro žáky 
a jejich rodiče, ukázalo, že mnohé děti 
získaly větší samostatnost, zdokonali-
ly se v práci s počítači, nebo se nauči-
ly mnohem lépe organizovat svůj čas. 
„Rodiče také uváděli, že měli větší pře-
hled o tom, co se jejich dítě učí a jak uči-

vo zvládá. A také sdělovali, že si nyní 
mnohem více váží práce učitelů,“ dopl-
nila Martina Pelikánová. Základní ško-
la Vratimov, Masarykovo náměstí 192, 
proto bude i v budoucnu využívat práci 
s moderními on-line platformami, které 
se v minulém školním roce osvědčily, a to 
například pro domácí přípravy žáků, k vy-
tváření prezentací pro obohacení výuky, 

pro zápisy nového učiva, případně pre-
zentace s návody a postupy řešení příkla-
dů pro žáky, kteří nebudou ve škole, nebo 
pro ty, kteří nestihnou zápisy v hodině. 
Jak ale tvrdí zástupkyně ředitelky Základní 
školy Vratimov, Datyňská 690, Jana Mi-
čulková, tady se učitelé vrátili k metodám 
prezenčního vyučování, protože distanční 
výuka je nikdy nemůže nahradit.  (red)

Školy opět normálně fungují a pomáhají dětem 
vyrovnat se s důsledky distanční výuky

pokračování ze str. 1

Konečně zase zpátky do školy, nikoliv jen k počítači s distanční výukou. Foto: Ivana Gračková

Letní prázdniny jsou obdobím, kdy škola 
doslova a do písmene zeje prázdnotou. Žáci 
a učitelé si užívají zaslouženého volna, na 
chodbách se neodehrává klasický ruch ty-
pický pro přestávky, školní lavice jsou opuš-
těné, stejně jako místa ve školní sborovně.

Základní škola Vratimov, Masarykovo 
náměstí 192, přesto žije i v létě bohatým 
životem. O prázdninách se ve škole vyko-
návají práce, na které v průběhu školního 
roku není čas. Čistí se koberce, spravují se 
poškozené lavice a židle, malují se chodby 
i jednotlivé třídy, zkrátka budova se připra-
vuje na to, aby se svým žákům 1. září uká-
zala v celé své kráse. 

V roce 2018 zahájila naše škola spoluprá-
ci s uměleckou agenturou Ambrozia. Toto 
partnerství umožňuje konání týdenních 
kurzů pro děti z Vratimova a blízkého oko-
lí s výukou divadelního, filmového a mu-
zikálového herectví, tance a moderování. 

O prázdninách děti hledaly cestu k umění...  

Hlavním znakem letošní Letní herecké školy byla skvělá, uvolněná nálada.  Foto: Ambrozia
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Adaptační den žáků 6. ročníku se osvědčuje už patnáct let 
Tradiční akcí naší Základní školy Vrati-

mov, Masarykovo náměstí 192, je už více 
než patnáct let adaptační kurz pro žáky 
6. ročníku. Proč právě pro ně? Pro většinu 
z nich je přechod z prvního stupně na dru-
hý velmi náročný. Je to pro ně velký krok 
a změna, ať už se jedná o častější střídání 
učitelů, méně intenzivní a častý kontakt 
s třídním učitelem, navýšení objemu učiva, 
až po mnohem větší nároky na jejich sa-
mostatnost. Aby tento přechod děti zvládly 
bez větších potíží, začala škola organizo-
vat právě tzv. adaptační kurz. 

Jedná se o jedinečný program, který 
utváří, formuje a stmeluje třídní kolektiv. 
V prostředí mimo školní lavice dává jedin-
ci možnost poznat spolužáky z jiného úhlu 
pohledu, a tím o velký kus posunout stme-
lování třídního kolektivu. To následně po-
máhá fungování kolektivu v lavicích školy 
jako jednomu týmu i začleňování nových 
žáků, kteří přicházejí z jiných škol. 

Jedinečnou možnost poznat třídní ko-
lektiv je to také pro pedagoga, který bude 
následující čtyři roky třídním učitelem. Na 
adaptačním kurzu má možnost zjistit, jak 
na tom kolektiv je, jak jsou v něm rozdě-
leny role, jak má nastavená pravidla, jak 
který jedinec reaguje na zátěžové situace, 
komunikuje s okolím, jaké má silné a sla-
bé stránky. To vše ve velké míře pomů-
že novému třídnímu učiteli při jeho další 
práci se třídou. Navázat kontakt pedagoga 
s novým třídním kolektivem daleko dřív, 
než děti nastoupí do školních lavic, je vel-
mi důležité. V těsnějším kontaktu se učitel 
a žáci vzájemně lépe poznají, vytvoří se 

tak solidní základ budoucího vztahu mezi 
pedagogem a žáky.

Vzhledem k současné situaci s neustá-
lými změnami podmínek pro konání škol-
ních akcí se sice letos adaptační kurz na 
začátku školního roku nekonal, ale jelikož 
jsme nechtěli tuto jedinečnou akci zahodit, 
rozhodli jsme se realizovat s žáky 6. roč-
níku alespoň jeden netradiční adaptač-
ní den. Ten se uskutečnil v pátek 3. září 
a byl nabitý různými aktivitami, například 
tzv. ledolamy, seznamovacími aktivitami, 

nebo činnostmi rozvíjejícími spolupráci či 
důvěru. Závěrečná zpětná vazba od žáků 
na konci dne ukázala, že se jednalo o dob-
ré rozhodnutí. Pevně věříme, že adaptační 
den pomohl novým žákům rychleji a lépe 
se začlenit do nového kolektivu, třídním 
učitelům blíže poznat své žáky a všem zú-
častněným pozitivně a s energií vykročit 
do nastávajícího nového školního roku. 

Martina Pelikánová, 
realizátorka adaptačního dne

Foto: archiv ZŠ Vratimov

 Ambroziáda, kterou společně pořádáme, 
není tábor, ale vzdělávací kurz. Organizač-
ně ho zajišťují vysokoškolsky vzdělaní pe-
dagogové, zdravotníci a certifikovaní hlav-
ní vedoucí, po odborné stránce zde působí 
mnoho profesionálních herců, režisérů, fil-
mařů, moderátorů, zpěváků a tanečníků.

Smyslem výuky v těchto kurzech není 
pouhé předávání informačního minima 
o umění. Lektoři se snaží dětem ukázat 
cestu k umění a vzbuzovat v nich zájem 
o další umělecký rozvoj. Snaží se budovat 
jejich celkový pozitivní přístup ke kultuře 
a umění. To je důležité nejenom pro kaž-
dého jedince, ale i pro kulturní rozvoj celé 
společnosti. Cílem kurzů také je, aby jejich 
účastníci v uměleckém vzdělávání pokra-
čovali celoročně, aby byli motivováni tře-
ba k přihlášení se na základní uměleckou 
školu. 

Letos se Ambroziáda na naší škole kona-
la netradičně ve dvou termínech, a to hned 
na začátku prázdnin od 4. do 10. červen-
ce, a následně v jejich závěru od 15. do 21. 
srpna. Obou kurzů se zúčastnilo celkem 
100 dětí z Ostravy, Frýdku-Místku a samo-
zřejmě rovněž z Vratimova. Děti se v rám-
ci Letní herecké školy zúčastnily několika 
základních vzdělávacích kurzů, muzikálo-
vých, hereckých a filmových. Během Letní 
herecké školy ve škole také spaly, stravo-
valy se, hrály hry na školním hřišti, společ-
ně s lektory grilovaly a zažívaly chvíle, na 
které se zkrátka nezapomíná. 

Vyvrcholením Letní herecké školy byla 
představení pro rodiče, která se uskutečnila 
v soboty 10. července a 21. srpna v prosto-
rách naší tělocvičny. Děti ukázaly, co vše se 
během týdne naučily. Předvedly divadelní 
představení, pěvecké a taneční vystoupení 

v rámci soutěže „Tvoje tvář má známý hlas“ 
nebo představily krátký film na určité téma. 
Touto cestou bych velmi ráda poděkovala 
starostce TJ Sokol Iloně Spratkové, která 
nám stejně jako v minulých letech vyšla 
vstříc a umožnila nám využití hygienické-
ho zařízení TJ Sokol pro všechny účastníky 
kurzu. 

Zájemci o další informace je najdou na 
webových stránkách www.kronika.ambro-
ziada.cz, kde je k dispozici také fotodoku-
mentace z Letní herecké školy.

Osobně by mě potěšilo, kdyby se tato 
akce konala na naší škole i o příštích let-
ních prázdninách, neboť v ní vidím nejen 
smysluplné trávení volného času mých 
žáků, ale především rozvoj jejich potenciá-
lu a kultivace jejich osobnosti. 

Martina Pelikánová,
 ředitelka školy

  ... na kurzech herectví, tance a moderování
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 Akce Střediska volného času Vratimov
BaSTa víkend, aneb 
hledáme nové BaSŤáky!

Tak už to víš? Na BaSTě je konečně volno! Neříkáme si Banda 
Skvělých Táborníků jen tak pro nic za nic – zažíváme spolu ten 
nejlepší týden v roce plný her, smíchu a přátelství na celý život. 
Přihlas se na víkendovku a přijď přičichnout k naší neopakovatel-
né táborové náladě. Začínáme 6. listopadu v 9 hodin a končíme 
7. listopadu v 11 hodin.

Bližší informace získáš na telefonním čísle 607 516 187, nebo 
mailem na k.pastorkova@svcvratimov.cz.

Klára Pastorková, 
SVČ Vratimov

Bludičky zakončí lampionový průvod
Na sobotu 16. října připravuje SVČ Vratimov ve spolupráci 

s vratimovskou mateřskou školou a TJ Sokol tradiční akci Blu-
dičky. Začíná v zahradě mateřské školy od 17 hodin do 17.30. Pro 
děti budou připravena zajímavá stanoviště. V 18 hodin pak všich-
ni společně vytvoří lampiónový průvod. Na konci bude k dispozi-
ci oheň, na kterém si účastníci mohou opéct vlastní párky. 

Bližší informace zájemcům podá Klára Pastorková na čísle 
607 516 187, nebo mailem k.pastorkova@svcvratimov.cz.

 (red)

Halloween bude plný světýlek
Akce s názvem Halloween v zaHRAdě, která bude plná světý-

lek, dýní a strašidel, se bude konat v neděli 31. října od 16 ho-
din do 17.30 v zahradě SVČ Vratimov. Je připravena pod zášti-
tou projektu Evropského sboru solidarity. Jako dobrovolníci se 
na organizaci akce podílejí především členové klubu Baráčníků 
a Dětského zastupitelstva Vratimov. Bližší informace zájemcům 
podá Klára Pastorková na tel. čísle 607 516 187, nebo mailem na 
k.pastorkova@svcvratimov.cz. (red)

Podzimky se těší na děti
A máme tady opět prázdniny. Na středu 27. října a pátek 29. říj-

na připravilo Středisko volného času Vratimov pro děti dva jedno-
denní příměstské tábory. „Ve středu si společně zahrajeme fotbal 
v bodyzorbingových koulích a v pátek si protáhneme těla na tram-
polínách v HOP Jump centru v Ostravě,“ prozradila organizátorka 
Věra Pacíková. Více informací zájemci najdou na webu www.
svcvratimov.cz, případně získají na telefonním čísle 734 443 694 
či mailem na v.pacikova@svcvratimov.cz. Přihlášení a odeslání 
platby je nutné nejpozději do 15. října. Příměstský tábor je čás-
tečně hrazen z operačního programu Zaměstnanost Evropského 
sociálního fondu EU. (red)

V září opět odstartovaly výpravy na místa vašeho mládí pod 
hlavičkou projektu Bejvávalo 2021. Nadcházející výpravy jsou 
v plánu na 8. října, 22. října, 5. listopadu a 19. listopadu. Podrob-
nější informace i plán jednotlivých výprav budeme postupně 

zveřejňovat na plakátech ve vitríně na náměs-
tí, na nástěnkách a webových stránkách www.
svcvratimov.cz. V pátek 10. prosince od 16 ho-
din se bude konat slavnostní „závěrečná“. Pro-
jekt je určen všem ve věku 60+ a přihlašování 
je možné v recepci SVČ Vratimov osobně nebo 
telefonicky na telefonním čísle 734 312 761. 

Finančně ho podpořil Moravskoslezský kraj z Programu na pod-
poru zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 
a dále město Vratimov. Děkujeme. 

Lenka Havrdová, 
projektová manažerka SVČ Vratimov

Halloween si užívají děti i dospělí.  Foto: SVČ Vratimov   

Z výletu na Hostýn. Foto: SVČ Vratimov  

BEJVÁVALO zase bude!
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Na jaře roku 2021 vypsalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR dotační výzvu s názvem 
Letní kempy, jejímž cílem bylo zmírnit negativní 
dopady pandemie covid-19 na děti ze základních 
škol. I přesto, že výše finanční podpory pro střediska 
volného času byla velmi nízká a bylo nutné provést 
spoustu organizačních změn a administrativních úko-
nů, rozhodlo se i naše Středisko volného času Vra-
timov zapojit se do výzvy se svými příměstskými 
letními kempy/tábory. Motivovala nás skutečnost, že 
tyto aktivity budou pro účastníky zdarma, což umožní 
zapojení skutečně všech školou povinných dětí a ule-
ví peněženkám rodičů rovněž zkoušených pandemií. 

Na příměstských letních kempech měly děti mož-
nost oprášit a rozšířit své školní znalosti téměř ve 
všech předmětech. Učení však vždy bylo zábavné, 
protože jsme využívali neformální metody. Děti si 
tak mnohdy ani nevšimly, že se při přípravě náplní 
do bublifuku učí chemii a matematiku, při zkoumá-
ní archeoskanzenu dějepis a v mobilním planetáriu 
s lektorem prohlubují své vědomosti o fyzice. Naším 
cílem bylo rovněž obnovit studijní návyky dětí, pod-
pořit jejich duševní pohodu a rozhýbat je. Věříme, že 
se nám to povedlo. 

Uspořádali jsme 15 turnusů příměstských letních 
kempů pro celkem 225 dětí. Na organizaci jsme od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR obdrželi dotaci 
ve výši 225 tisíc korun, tedy 1000 korun na jedno dítě. Dotaci jsme 
použili na zajištění stravování v podobě dvou svačin a oběda a pit-
ného režimu dětí a také na vzdělávací aktivity. 

Letní kempy pomohly i našim školákům

Na příměstských letních kempech měly děti možnost oprášit a rozšířit své školní znalosti 
téměř ve všech předmětech. Foto: archiv SVČ Vratimov

Tušili jste, že běloch odsouzený za zpro-
nevěru má ve společnosti obecně vyšší 
prestiž než bezúhonný lékař pocházející ze 
Zimbabwe? Znáte nejkratší cestu do „pas-
ťáku“? Věděli jste, kolik kilo banánů mu-

síte sníst, abyste zajistili fungování svého 
bazálního metabolismu?

My jsme to také nevěděli, ale ve dnech 
7. až 11. července 2021 jsme realizovali 
projekt zaměřený na prevenci rizikových 

projevů chování u mlá-
deže, na němž jsme 
zjistili ještě mnohem 
více. Projekt se jmeno-
val NECHCI! (2) a na-
vazoval na stejnojmen-
ný první ročník, který 
se uskutečnil v před-
chozím školním roce. 
Letos jsme se věnovali 
poruchám příjmu po-
travy, xenofobii a ra-
sismu ve společnosti 
a agresi a vandalismu 
mezi mládeží.

Celým projektem 
nás provázel psycholog 
Rastislav Jankula. Na 
přednášku k nám přijely 

peer konzultantky z poradny pro poruchy 
příjmu potravy Centra Anabell a také pre-
ventistka Policie ČR. Velmi zajímavá byla 
beseda s Andrew Awadeyem, občanem 
Ghany žijícím v České republice. Všem jim 
tímto srdečně děkujeme. 

Projekt směřoval k tomu, aby účastníci 
uměli rozpoznat příznaky výše uvedených 
rizikových jevů u svých vrstevníků a vědě-
li, jak na ně správně reagovat. Zúčastnili se 
jej teenageři ze zájmových útvarů Baráční-
ci a Dětské zastupitelstvo Města Vratimov 
při SVČ Vratimov, kteří těmto jevům jasně 
řekli: „Nechci!“

Středisko volného času Vratimov na 
realizaci projektu obdrželo od Moravsko-
slezského kraje dotaci ve výši 80 000 ko-
run z programu Podpora aktivit rizikových 
projevů chování u dětí a mládeže na rok 
2020/21. Lenka Havrdová, 

projektová manažerka SVČ Vratimov 

Vandalismus? Xenofobie? Rasismus? PPP? 
Prostě NECHCI!

Lenka Havrdová, 
projektová manažerka SVČ Vratimov
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Základní škola Vratimov, Masarykovo 
náměstí 192, se letos zapojila do projek-
tu „Kyberšikana má červenou 2021“. Jeho 
realizátorem je organizace Rizika interne-
tu a komunikačních technologií Ostrava, 
jejímž vedoucím lektorem je Lukáš Látal. 
Organizace byla založena v roce 2009, 
přičemž začínala s osvětovou činností na 
základních školách formou přednášek. 
Následně vytvořila webové stránky www.
nebutobet.cz. Jejich posláním je pomocí 
preventivní osvěty a různorodých projektů 
a akcí chránit děti před hrozbami a riziky 
virtuálního světa a moderních komunikač-
ních technologií.

Zároveň se organizace snaží formou 
přednášek a školení oslovovat sekundární 
cílovou skupinu rodičů, učitelů, vedoucích 
pracovníků školství, úředníky školských 
odborů na úrovni města Ostravy a Mo-
ravskoslezského kraje nebo knihovníky 
Knihovny města Ostravy. 

V Moravskoslezském kraji je organizace 
Rizika internetu a komunikačních techno-
logií jediná, která se specializuje na tato té-
mata a aktivně pořádá akce směřující k mi-
nimalizaci těchto rizik. Opakovaně do nich 
přímo zapojuje primární cílovou skupinu 
žáků 2. stupně základních škol a studenty 
středních škol a učňovských oborů.

Cílem projektu „Kyberšikana má červe-
nou 2021“ je pomocí klíčových aktivit mi-
nimalizovat dopad rizik internetu na nejo-
hroženější skupinu, jíž jsou žáci 2. stupně 
základní školy. Projekt je tedy primárně 
zaměřen především na ně. Základním pro-
středkem v boji proti kyberšikaně, sextin-
gu, kybergroomingu, netolismu, nebezpečí 
sociálních sítí atd. je program školské vše-
obecné primární prevence „Řidičský prů-
kaz internetového surfaře pro žáky 5. až 
9. ročníků základních škol“. Projekt zahr-
nuje také školení pro další klíčové osoby, 
kterými jsou učitelé a rodiče. 

Na konci srpna v průběhu přípravného 
týdne se všichni učitelé naší školy zú-

častnili školení, které se zabývalo mož-
ným nebezpečím sociálních sítí, internetu 
a komunikace prostřednictvím moderních 
technologií pro žáky, ale také problemati-
kou kyberšikany, možnostmi její prevence 
a jejím řešením v rámci možností školy. 
Následně jsme oslovili rodiče s nabídkou 
přednášky na toto téma. Konala se ih-
ned po ukončení třídních schůzek 7. září. 
Upřímně musíme přiznat, že jsme se obá-
vali malého zájmu ze strany rodičů. Ale 
byli jsme velmi mile překvapeni, jelikož 
přednášky se zúčastnila téměř čtvrtina ro-
dičů našich žáků. 

Přednáška byla zaměřena především na 
aktuální rizika sociálních sítí a internetu 
pro děti, na problematiku kyberšikany, 

úlohu rodiče, na možnosti spolupráce ro-
diče a dítěte v této oblasti nebo na konkrét-
ní možnosti kontroly aktivit dítěte na poli 
moderních technologií. Pevně doufám, že 
pro rodiče byla tato přednáška zajímavá 
a přínosná. Důkazem toho může být i fakt, 
že vzhledem k velkému zájmu o téma se 
nakonec přednáška oproti původnímu plá-
nu prodloužila o celou půlhodinu. Proto 
bych ráda poděkovala všem rodičům za 
jejich zájem a účast na přednášce. Jako ře-
ditelku školy mě to utvrdilo v přesvědčení, 
že takové akce mají opravdu svůj smysl 
a pomáhají nám v našem společném fun-
gování při výchově a ochraně dětí. 

Martina Pelikánová,
ředitelka školy

Kyberšikana má červenou 2021

Rodiče sledovali přednášku o kyberšikaně s velkým zájmem. Před kyberšikanou lze varovat i netra-
dičními formami.  Foto: archiv ZŠ Vratimov

Sedm děvčátek a dva chlapci dostali v sobotu 11. září v obřadní síni Městského úřadu 
ve Vratimově na slavnostním vítání nových občánků města mimo jiné i krásné puntíkaté 
kufříky z projektu Bookstart - S knížkou do života. Knihovna tímto způsobem oslovu-
je rodiče miminek důležitým poselstvím, že čtení knih dětem od útlého věku je velmi 
důležité.  

„Věříme, že alespoň část rodičů si cestu do knihovny na různé aktivity spojené s tímto 
projektem najde,“ uvedla ředitelka Městské knihovny Vratimov Lenka Šimurdová. 

Mezinárodní aktivita S knížkou do života si klade za cíl informovat rodiče o mož-
nostech a potřebě společného čtení s dětmi, a to prakticky od jejich narození. Termíny 
setkání ve vratimovské knihovně najdou zájemci na webových a FB stránkách, kde je 
knihovna vždy včas zveřejňuje. S ohledem na aktuální protiepidemická opatření je ale 
nutné se na akce předem přihlásit.   (red)  

Dárky z knihovny pro děti na vítání občánků.  
 Foto: archiv Městské knihovny Vratimov 

S knížkou do života
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Psal se rok 2015, kdy se Mateřská škola 
Vratimov rozhodla ještě více zaměřit na 
ekologii a zapojila se do Mezinárodního 
programu Ekoškola. Tento program pro 
mateřinky koordinuje v České republice 
sdružení Tereza, které se věnuje ekologii 
20 let. Vzdělávacích programů, jehož je 
nositelem, se účastní přes 750 škol.

Naše cesta za čestným ekologickým ti-
tulem začala hned v září 2015, kdy jsme 
si podali přihlášku do projektu a v rámci 
ekologických kroužků, s nimiž jsme měli 
už letité zkušenosti, se začali připravovat 
na svůj první audit. Informace jsme sbírali, 
kde se dalo.

Program Ekoškola má svoji jasně danou 
metodiku. Její páteří je sedm základních 
kroků: 1. krok – ekotým, 2. krok – analýzy, 
3. krok – plán činnosti, 4. krok – sledování 
a vyhodnocování, 5. krok – environmen-
tální výchova ve výuce, 6. krok – informo-
vání a spolupráce a konečně 7. krok – eko 
kodex. Prvním úkolem naší mateřské ško-
ly bylo proto vytvořit ze stávajících krouž-
ků Datlíků a Ještěrek ekotýmy a zapojit do 
jejich činnosti členy pedagogického sboru 
a také rodiče. Pak jsme si museli zvolit 
jedno ze čtyř daných témat a rozpracovat 
je v souladu se sedmikrokovou metodikou. 
Pokud nám něco nebylo jasné, mohli jsme 
si přizvat konzultantku.

Když jsme si konečně řekli, že jsme plně 
připraveni, přišel na řadu audit. Byla nám 
přidělena komise, která pokládala vše-
tečné otázky nejenom dospělým, ale také 
dětem z ekotýmů. Popravdě, žádná legra-
ce to tehdy nebyla, takže když nám přišlo 
rozhodnutí, že jsme titul Ekoškola na dva 
roky opravdu získali, spadl nám kámen ze 

srdce. Pro certifikát a zelenou „ekoško-
lí“ vlajku jsme tak jeli do Prahy poprvé 
v červnu 2016.

V roce 2018 jsme se pokusili titul obhá-
jit. Podmínky byly stejné, jen děti v ekotý-
mech již byly jiné, protože ty starší nastou-
pily na základní školy. A tak nastal znovu 
kolotoč příprav na audit, jen s novým té-
matem. Všichni jsme usilovně pracova-
li, zapojily se i ostatní děti z tříd a další 
pracovníci mateřské školy, neboť envi-
ronmentální výchova prolíná také  výuku. 

Dobrá věc se opět podařila a v červnu 2018 
jeli zástupci naší MŠ pro certifikát na další 
dva roky do Prahy znovu. 

V roce 2019 jsme byli rozhodnutí, že 
„do toho“ půjdeme zas. Opět s novými dět-
skými ekotýmy a s novým tématem. Jenže 
– po pár měsících přišla stopka v podobě 
koronaviru. Ne, že bychom přestali na dru-
hé obhajobě úplně pracovat, jenom jsme se 
už nemohli scházet tak, jako dřív. A bylo 
hůř! Obhajovací audit jsme měli napláno-
vaný na březen 2020 – těsně před tím však 
přišel lockdown. Ani ten nás ale nesrazil. 
Po rozvolnění a poradě s konzultantkou 
jsme se připravili na další audit, který jsme 
absolvovali v červnu 2020. Po rozhodnutí, 
že jsme titul obhájili i podruhé a tentokrát 
dokonce na tři roky, jsme si oddechli – ale 
ouha! Školy se opět uzavřely a začal další 
lockdown... Dočkali jsme se proto až letos. 
Pro další certifikát, ceduli Ekoškola a dal-
ší zelenou vlajku jsme vyrazili do Prahy 
17. června 2021. Tentokrát proběhlo slav-
nostní předání za přísných hygienických 
opatření na Staroměstské radnici. 

Začíná školní rok 2021/2022 a my opět 
zvažujeme, jaké téma zvolíme pro dal-
ší obhajobu titulu Ekoškola v roce 2023. 
Pokud byste se chtěli informovat, co naše 
práce obnáší, můžete se podívat na webo-
vé stránky www.msvratimov.cz nebo na 
stránky projektu http://eko-skolky.cz. Dě-
kujeme, že nám pomáháte udržovat naši 
planetu čistou a zelenou.

Kateřina Božoňová, učitelka,
koordinátorka environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty 
MŠ Vratimov

Cesta mateřské školy k 2. obhajobě titulu Ekoškola

Členové ekotýmu MŠ Vratimov s vlajkou Ekoškoly. K jejímu získání jim přišel popřát i místostarosta Vratimova a současně člen ekotýmu MŠ Vratimov 
David Böhm. Foto: MŠ Vratimov

Zástupkyně MŠ Vratimov, učitelky (zleva) Kate-
řina Božoňová a Simona Gajdová při slavnost-
ním převzetí obhájeného titulu Ekoškola v Pra-
ze. Foto: MŠ Vratimov
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Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Týden knihoven potěší čtenáře 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Zájemci mají šanci přihlásit se zdarma, 
opozdilci se mohou vyhnout pokutě 

Městská knihovna Vratimov a Místní 
knihovna Horní Datyně se už tradičně 
zapojí do Týdne knihoven, který letos 
připadá na termín od 4. do 8. října. Cí-
lem celostátní akce, vyhlašované Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků, je 
podpora knih, knihoven a čtenářství.  Té-
matem letošního 25. ročníku je udržitel-

nost. Knihovny budou při této příležitosti nahrazovat tištené 
seznamy výpůjček elektronickými.

„U této příležitosti připravujeme pro naše návštěvníky ce-
lou řadu lákavých akcí. Věříme, že tím opět zvedneme zájem 
o knihy hlavně u dětí a mládeže,“ uvedla knihovnice Marika 
Zajíčková. 

V knihovně ve Vratimově i v knihovně v Horních Datyních 
budou mít možnost zájemci, kteří dosud nebyli v knihovně re-
gistrováni, přihlásit se v určeném týdnu zdarma do konce roku 
2021. Obě knihovny nabízí amnestii dlužníků, to znamená, že 
budou promíjet všechny upomínky čtenářům, kteří vrátí v době 
od 4. do 8. října všechny výpůjčky.   (red)

Akce knihovny ve Vratimově v Týdnu knihoven 
od 4. do 8. října 
• výstava fotografií Ivy Skulinové s názvem Fotostřípky z na-

šeho kraje
• besedy pro žáky s Jiřím Šebestou na téma Tajuplný svět po-

divuhodných her
• Bookstart – 8.  října 
• Poledníček v MŠ - čtení dětem před spaním  
• pasování druháků na čtenáře 
• virtuální univerzita třetího věku pro seniory 
• prodej vyřazených knih za symbolické ceny

Sledujte webové stránky www.knihovna-vratimov.cz a Fa-
cebook https://1url.cz/MzceL

Akce místní knihovny v Horních Datyních 
v týdnu od 4. do 8. října 
• beseda s fotografem - 4. října od 17.00; Fotografické reflexe 

Martina Straky – fotograf časopisu Reflex promítne a oko-
mentuje své autorské fotografie. Půjde o průřez jeho tvorbou, 
běžný život, umělecký svět stejně jako motorsport

• Poledníček - 6. října od 12.00; číst se bude z knihy spisova-
telky Lenky Rožnovské Smíchula čaruje
Sledujte webové stránky www.knihovna-datyne.cz a Face-

book https://1url.cz/yzcQP

S nabídkou Virtuální uni-
verzity třetího věku (VU3V) 
přichází knihovna za vrati-
movskými seniory. Virtuální 
univerzita určená pro seniory 
je aktivita univerzit fungující 
napříč republikou, vratimov-
ská knihovna se stala kontakt-
ním místem České zeměděl-
ské univerzity v Praze. 

Vzdělávání probíhá semest-
rálně, zimní semestr odstar-
toval 29. září a bude končit 
v prosinci, letní semestr se 
uskuteční příští rok v termí-
nu od února do konce dubna. 
V jednom semestru se věnu-
jeme vždy pouze jednomu tématu, jehož 
výběr mohou posluchači ovlivnit. Aktuál-
ně jsou přednášky zaměřené na Evropské 
kulturní hodnoty. Jejich přehled najdou 
zájemci na tomto odkazu: https://e-seni-
or.czu.cz/course/view.php?id=12 Některé 
kurzy jsou pro přihlášené účastníky zdar-
ma. Na přednášky posluchači dochází jed-

nou za 14 dnů osobně do knihovny. Virtu-
ální lekce s vyučujícími z univerzity trvají 
vždy zhruba 90 minut, následuje jednodu-
chý test k probranému tématu. Na konci 
semestru bývá test o něco obsáhlejší. 

Poplatek za semestr přijde na 300 korun, 
několik desítek korun stojí vytištění mate-
riálů k výuce. Protože posluchači univer-

zity třetího věku mohou zpra-
covávat závěrečný test i doma, 
je výhodou, pokud mají vlastní 
počítače a připojení k interne-
tu. Mohou ale také využít PC 
a připojení v knihovně, kde jim 
proškolení tutoři kurzu rádi po-
mohou. Základní počítačová 
gramotnost je výhodou, nikoli 
však podmínkou. 

Studia se mohou účastnit lidé 
se statutem seniora nebo také 
invalidní důchodci bez rozdílu 
věku. Za každý absolvovaný 
semestr získá posluchač pa-
mětní list, po absolvování šesti 
semestrů se účastní slavnostní 
promoce a obdrží Osvědčení 

o absolutoriu VU3V.  
Lenka Šimurdová,

ředitelka Městské knihovny Vratimov

Virtuální univerzita třetího věku otevřela 
seniorům cestu k novým vědomostem 

Motto: „Výuka přichází za seniorem.“

Ilustrační foto
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(pokračování příště)

Ubytovací tábor ve Vratimově 
v letech 1950–1953

Na přelomu tohoto a příštího roku sla-
ví 70 let svého trvání ostravská Nová huť, 
dnes integrovaný hutní podnik Liberty Os-
trava. K sepsání zakládací listiny nových 
železáren nazvaných Nová huť Klementa 
Gottwalda (NHKG) a tím k jejich osamo-
statnění od Vítkovických železáren došlo 
31. prosince 1951. Den na to byla slavnost-
ně zapálená první vysoká pec, ze které na 
začátku března 1952 vyteklo poprvé suro-
vé železo. 

Historie vzniku jednoho z největších 
hutních závodů u nás, který má v současné 
době roční výrobní kapacitu 3,6 milionu 
tun oceli, má úzkou vazbu i na město Vra-
timov. Právě zde byl totiž v roce 1950 vy-
budován nový ubytovací areál pro brigád-
níky stavějící tento kombinát. Tábor se zde 
rozšiřoval až do roku 1952, a to s celkový-
mi náklady ve výši více než 100 milionů 
Kčs. Nová osada s kapacitou 2500 osob 
byla vybudována pro tzv. Stavbu mládeže, 
ale později zde byli ubytováni i zaměst-
nanci Nové huti a Vítkovických staveb. 

Stavba mládeže
Co to vlastně byly Stavby mládeže?
Po druhé světové válce bylo potřeba 

mnoho pracovních sil na odstraňování vá-
lečných škod a budování nové infrastruk-
tury, např. železničních tratí, a ve velké 
míře také na obnovu válkou poničeného 
průmyslu. Na nové výstavbě se v tomto 
období významně podílela mládež. Or-
ganizované akce, kterých se brigádnicky 
účastnili mladí lidé z celé republiky, se na-
zývaly Stavby mládeže.

V roce 1949 byla zahájena Stavba mlá-
deže v Ostravě – výstavba Nové huti. Pů-
vodně krajská akce se v lednu 1950 změ-

nila na celostátní a ukončena byla v roce 
1952. 

Stavba mládeže měla svůj specifický 
charakter daný pevným organizačním 
řádem. Práce a celý život na Stavbě mlá-
deže byl řízen tzv. štábem, který měl ko-
lem deseti členů. Touto organizovaností se 
Stavba mládeže odlišovala od jiných běž-
ných brigád.

Tábor ve Vratimově – výstavba 
v roce 1950

Brigádníci budující Novou huť bydleli 
společně v táboře, nejprve spolu s civil-
ními zaměstnanci Vítkovických železáren 
v táboře na Žofínské huti na místě nyněj-
šího OC Forum Nová Karolina, což bylo 

nevýhodné vzhledem k velké vzdálenosti 
od pracoviště. Z tohoto pohledu bylo lepší 
ubytování v Kunčicích, v ubytovacím are-
álu v Lešetínské ulici, ale ani tyto prostory 
nebyly ideální. 

Vzhledem k očekávanému příchodu 
velkého počtu brigádníků bylo proto roz-
hodnuto o výstavbě nového tábora ve Vra-
timově. Výstavba probíhala rychle a za 
účasti samotných brigádníků – tábor sta-
věli pro sebe, ale také pro své následníky.  

Se stavbou nového tábora ve Vratimo-
vě, který byl později všeobecně znám pod 
zkratkou OMBS – Osada mladých budo-
vatelů socialismu, se začalo 15. března 
a již 5. června byla do této nové osady 
přestěhována celá Stavba mladých. Noví 
obyvatelé se tu stěhovali do dřevěných 
baráků typu TESCO s ústředním topením 
a umývárnami. Pro činnost Stavby zde 
byly nesrovnatelně lepší podmínky než 
v předchozích umístěních; mimo jiné život 
mládežníků již nemohly narušovat údajné 
nezdravé vlivy starších zaměstnanců. 

Tábor však ještě dlouho zápasil s růz-
nými potížemi, z nichž hlavní bylo nedo-
statečné zásobování pitnou vodou, nedo-
statečné vybavení a personální obsazení 
kuchyně. 

Vedoucím tohoto ubytovacího tábora 
byl jmenován Hugo Bergmann, zkušený 
pracovník z několika předchozích mládež-
nických staveb.

Hana Benkeová, 
Akreditovaný archiv Liberty Ostrava

70 let Nové huti – I. díl

Měsíční hodnocení práce brigád v jídelně tábora ve Vratimově, 1951. 

Tábor Vratimov, 1951. Fota: Zemský archiv v Opavě
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V letošním roce jsem se stala členkou 
Českého svazu zahrádkářů v Horních Da-
tyních. Velice mě potěšila možnost podílet 
se na organizaci výstavy i zájezdu. Pozná-
vat krásy naší vlasti a navštívit zajímavá 
místa si přeje občas každý z nás. Nemu-
síme proto jezdit ani moc daleko, stačí 
najít zajímavý cíl cesty. Aktuální situace 
a rozvolnění covidových opatření umožni-
la i v letošním roce zorganizovat zájezd, 
který tradičně pořádá tento spolek. 

V sobotu 11. září se vydal autobus s vý-
letníky do Zlínského kraje. Navštívili jsme 
společně Rožnov pod Radhoštěm, maleb-
nou vesnici Lešná a také Valašské Mezi-
říčí.

V Rožnově jsme si nemohli nechat ujít 
exkurzi v malé rodinné firmě Unipar, která 
již 29 let ručně vyrábí svíčky. Dozvěděli 
jsme se, že zde svíčky vznikají individu-
ální technologií lisováním za studena a na 
jejich výrobu se používá pouze čistý uhlo-
vodík získaný z ropy. Tedy žádný vosk ani 
oleje. Speciální je i bavlněný knot. Viděli 
jsme, kde se svíčky lisují, barví, dekorují 
pomoci sítotisku a ruční malby. V místní 
galerii jsme se přesvědčili, že ještě pořád 
platí rčení „zlaté české ručičky“, a díky 
zdejšímu obchůdku jsme si mohli odvést 
také kousek této krásy domů.

Většina lidí se ptala organizátorů, zda na-
vštívíme ZOO, když se letos jede do Leš-
né. Naším cílem ale byla jiná Lešná, která 
se nachází asi 5 kilometrů od Valašského 
Meziříčí. Za národní kulturní památku byl 
prohlášen zdejší park (1958), zvon (1969) 
i kostel (1972) a roste zde i státem chráně-
ný, 400 let starý památný buk. A právě tyto 
zajímavosti jsme chtěli vidět na vlastní oči. 
Zámek v Lešné patřil rodině Kinských až 
do roku 1945, kdy byl zestátněn. Od konce 
války do roku 1975 zde byla škola a škol-

ka, poté zámek ztratil svoje využití a více 
než čtyřicet let chátral. Značně ponurého 
až děsivého vzhledu zámku využil v roce 
1991 režisér Filip Renč pro natáčení scén 
z ústavu pro mentálně choré pro svůj film 
Requiem pro panenku. Poté se začalo 
blýskat na lepší časy a zámek i park byl 
kompletně zrekonstruován. Při prohlídce 
zámeckých interiérů jsme měli všichni ve-
likou radost a těšilo nás, jak se za třicet let 
od natočení zmíněného filmu vše změnilo. 
Na výstavě o mincích a platidlech si každý 
z nás vyrazil svou vlastní minci, která nám 
jistě přinese štěstí. Originálním suvenýrem 
mohla být pro mnohé i vlastní bankovka. 
Mají ji všichni, kteří našli odvahu a vyfoti-
li se. Procházku parkem si nenechal ujít ni-
kdo  z účastníků zájezdu. Obdivovali jsme 
mohutné, i více než 450 let staré stromy 
a vzácné keře. 

Také zdejší zanedbávaný park o rozloze 
7,2 ha se dočkal revitalizace, která byla 
dokončena v roce 2000. Vykáceno při ní  

bylo 894 stromů a vysazeno 2354 nových 
dřevin. 

Na zámku nám pěkně vyhládlo, a tak 
jsme se všichni těšili na oběd do místní 
vyhlášené restaurace s výstižným názvem 
„U nás v Lešné“, která se nachází v budo-
vě kulturního domu. Po obědě jsme navští-
vili kostel sv. Michaela Archanděla, který 
byl v 17. století vystavěn do tvaru kříže. 
V jeho věži je zavěšen vzácný zvon z roku 
1732 (sv. Michal, váha 1000 kg). V kos-
tele jsme s úžasem obdivovali nádhernou 
freskovou výmalbu od Josefa I. Sattlera, 
kterou mistr dokončil před 270 lety. Vě-
řím, že všichni návštěvníci kostela jsou 
stejně jako my překvapení krásou a mo-
hutností zdejšího památného buku, který 
roste už víc než 400 let vedle kostelní zdi 
a je němým svědkem historie tohoto místa.

Naší poslední zastávkou bylo zahradní 
centrum Pod kloboukem ve Valašském 
Meziříčí. Zdejší široká nabídka okrasných 
rostlin, květináčů, osiv, hnojiv, nářadí, 
ale i ovocných stromů potěšila všechny 
zahrádkáře. V místním zahradním centru 
mají ještě jednu zajímavost, a tou je ori-
ginální červený “londýnský“ autobus tzv. 
double-decker. Provozují v něm krásnou 
kavárnu. Jejich výbornou kávu i domácí 
dorty a zákusky jsme museli samozřejmě 
vyzkoušet. Byly opravdu senzační, může-
te se o tom přesvědčit sami.  Stačí k tomu 
málo: vyrazit na výlet s rodinou nebo přá-
teli a vydat se po našich letošních „zahrád-
kářských stopách“. Věřím, že se vám bude 
všude líbit stejně jako nám. No a kam po-
jedeme příště? Pár nápadů už mám a ráda 
vás uvidím na palubě našeho zájezdového 
autobusu. 

Děkuji všem účastníkům za báječnou at-
mosféru na zájezdu a členům výboru ČSZ 
z Horních Datyň za důvěru a podporu při 
organizaci tohoto zájezdu. 

Eva Hranická, 
členka ČSZ Horní Datyně

Lešná, aneb jedeme na výlet se zahrádkáři

Početná výprava datyňských zahrádkářů.  Foto: archiv Evy Hranické

Zájemci si mohli pořídit originální bankovku s vlastním portrétem. Foto: archiv Evy Hranické
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Za květenou Vratimovska
Už jen do 7. října pokračuje v Kulturním středisku 

Vratimov výstava Za květenou Vratimovska, která 
představuje hlavní rostlinné druhy lučních, mokřad-
ních a lesních společenstev regionu na fotografiích 
i živých exponátech.  Otevřená je ve středu a ve čtvr-
tek vždy od 16 do 19 hodin během pořadů a individu-
álně, tel. 595 700 751. 

Těšínské divadlo přiveze brilantní komedii
Česká scéna Těšínského divadla přiveze do Vratimo-

va brilantní a úspěšnou komedii z pera Williama Van 
Zandta a Jane Milmora s výstižným názvem Láska, sex 
a finančák. Inscenaci plnou nedorozumění, humorných 
záměn a dramatických zvratů režíroval Peter Gábor, 
známý výrazným režijním rukopisem, držitel Ceny čes-
kého divadla za režii Goetheho Fausta, častý host mimo 
jiné i Národního divadla moravskoslezského v Ostra-
vě. Příběh se točí kolem nejlepších kamarádů Leslie-
ho a Johna. Jenže přebrat kamarádovi slečnu může být 
problém. Horší už může být jedině kontrola z finanč-
ního úřadu, která si podle daňových přiznání myslí, že 
Leslie je Johnova manželka. Představení je určeno pro 
předplatitelskou skupinu a širokou veřejnost.

Jak si sestavit rodokmen
Přednáška genealožky Petry Nevelőšové s názvem 

„Pár rad do začátku, jak si sestavit rodokmen“ odpo-
vídá na řadu otázek: Kdo jsme, odkud jsme přišli? 
Kdo byli naši předkové, čím se živili, jak žili? Jak 
začít pátrat po svých předcích? To je na programu ve 
středu 13. října od 18 hodin v salónku Společenského 
domu. Prodej vstupenek na místě začne hodinu před 
začátkem přednášky, cena je 80 korun. 

K.V.A.S. přiveze astrokomedii
Oblíbený divadelní soubor K.V.A.S. z Karviné 

přiveze do Vratimova astrokomedii Tomáše Kovan-
dy o jednom vědeckém experimentu na pozadí mise 
sovětských kosmonautů na Mars. Představení Projekt 
N.A.D.Ě.Ž.D.A. se bude hrát v pátek 22. října od 19 
hodin ve Společenském domě ve Vratimově, cena 
vstupného je 120 korun. Předprodej vstupenek začne 
4. října v pokladně kulturního střediska, lístky budou 
k dostání také na místě před začátkem představení. 

Ententýky dětem
Hned dvě krásná setkání připravilo Kulturní středis-

ko Vratimov pro děti. Vedle animovaného filmu Ain-
bo: Hrdinka pralesa, který se bude promítat v rámci 
filmových střed 20. října, to bude také divadlo. V ne-
děli 17. října v 10 hodin uvede Divadélko Ententýky 
Kovbojskou pohádku – Myška Klárka a veverka Ter-
ka. Rodinné vstupné pro dospělého a dítě je 100 ko-
run. 

 
(red)

Filmové středy v Kulturním středisku 
Vratimov pokračují projekcí celé řady 
především českých filmů. Už 6. října 
KSV uvede v 19 hodin komedii režiséra 
Jana Haluzy Deníček moderního fotra 
s Jiřím Mádlem v titulní roli. Film vznikl 
podle stejnojmenného knižního bestselle-
ru Dominika Landsmana, který si naivně 
plánoval napsat knihu na své “mateřské 
dovolené”. Dále v něm hrají Tereza Ram-
ba, Lukáš Hejlík, Pavla Tomicová, On-
dřej Malý a další. Vstupné je 130 korun. 

Film Bábovky je na programu vratimovského kina ve středu 13. října od 
19 hodin. Komedii smíchanou s dramatem natočil režisér Rudolf Havlík 
v roce 2020 podle knihy Radky Třeštíkové, která vypráví o partnerských 
a rodinných vztazích. Hrají v ní oblíbení čeští herci Ondřej Vetchý, Lenka 
Vlasáková, Jana Plodková, Táňa Pauhofová, Barbora Poláková, Jiří Lang-
majer a další. Film je nevhodný pro děti od 12 let. Vstupenka přijde na 130 
korun. 

AINBO: Hrdinka pralesa je název animovaného snímku, který vznikl 
letos v koprodukci Peru a Nizozemska.  Je určen pro celé rodiny, promítat 
se bude 20. října již od 17 hodin. Vypráví příběh statečné Ainbo, která celý 
život tráví uprostřed amazonské džungle. Jednoho dne zjistí, že její milova-
ný domov ohrožují hamižní těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy. S po-
mocí svých andělů strážných, roztomilého a legračního armandilla Dilla 
a obtloustlého tapíra Vacyho se proto Ainbo vydává na záchrannou misi 
svého ráje. Podaří se jí najít moudrou matku pralesa želvu Motelo Mamu 
a společně s ní zabránit blížící se katastrofě? Rodinné vstupné je 100 korun. 

Česká komedie Shoky a Morthy: Poslední velká akce se bude promí-
tat 27. října od 19 hodin. Vznikla v letošním roce a v režii Andyho Fehu 
si v něm zahrál i Štěpán Kozub, ostravská herecká hvězda improvizační 
show Tři Tygři, která ovládla sociální sítě v době covidového uzavření di-
vadel. Po jeho boku se objeví oblíbený herec Jakub Štáfek, a dále například 
Martina Babišová, Andrea Daňková nebo Tomáš Magnusek. Hlavní hrdi-
nové Shoky a Morthy jsou kamarádi od školních let a zároveň youtubeři 
s našláplou kariérou. Morthyho však už jejich dětinské pranky přestávají 
bavit, také díky vlivu jeho přítelkyně, ambiciózní influencerky Sáry. Když 
poslední video kluků sklidí na sítích vlnu kritiky, jejich kanál přestane vy-
dělávat a vyslouží si za něj veřejně prospěšné práce, vypadá to na jejich 
definitivní rozchod. Jedinou šancí, jak si napravit youtuberskou pověst, je 
společný plán na „poslední velkou akci“. Shoky, Morthy, Sára, svérázná 
lovkyně duchů Lucie a prodejce vysavačů a neúspěšný youtuber Radomil 
se vydávají po dálnici D1 na divokou jízdu vstříc objasnění záhady Devíti 
křížů. Film není vhodný pro děti do 12 let, vstupenka na něj stojí 90 korun.  
 (red)

Pojďte do kina Hvězdy Krátce z Kulturního 
střediska Vratimov

Tereza Ramba a Jiří Mádl v kome-
dii Deníček moderního fotra. 
 Foto: cinemart.cz

Kulturní středisko 
Vratimov 

Práce na dohodu, příležitostná, nástup ihned.
Více informací na tel. 595 700 753, 
nebo info@ksvratimov.cz. 

hledá osobu 

na promítání 

v kině Hvězda 

Kulturní středisko
VRATIMOV

Prá
Více

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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Legendární hláškou komentátora Ro-
berta Záruby „Vítej, zlatý hattricku!“ se 
dá zhodnotit letošní ročník bowlingového 
turnaje seniorů O putovní pohár starosty 
Paskova.

Tým vratimovských seniorů totiž na 
tomto turnaji vyhrál již potřetí za sebou ka-
tegorii družstev a stejně tak třikrát po sobě 
si vratimovští reprezentanti odváželi první 
místa i v kategoriích mužů a žen. To je vý-
kon hodný uznání!

Kategorii družstev vyhráli Vratimovští 
výkonem 1584 bodů, druzí se umístili se-
nioři z Řepišť (1230 bodů), třetí Paskov 

(1207 bodů) a čtvrtí Oprechtice (982 bodů).
Stejně jako loni obsadili všechny stupně 

vítězů v kategorii mužů vratimovští hráči: 
1. Böhm (303 bodů), 2. Mintěl (248 bodů), 
3. Kašpárek (236 bodů).

Kategorie žen byla podstatně vyrovna-
nější a na stupních vítězů nakonec stály 
reprezentantky různých obcí: 1. Bernatíko-
vá (180 bodů), 2. Klimundová (178 bodů), 
3. Staníčková (165 bodů).

Gratulujeme všem účastníkům ke kvalit-
ním sportovním výkonům a vratimovským 
děkujeme za reprezentaci svého města.

Letošní ročník, který se uskutečnil 

v bowlingovém centru Bowling Star Ri-
viera, jako již tradičně organizačně za-
bezpečilo město Paskov. Část nákladů na 
uspořádání turnaje pokryla dotace z Mo-
ravskoslezského kraje. Další odměny pro 
vítězné družstvo a nejlepší hráče poskytly 
města Vratimov a Paskov a obec Řepiště. 
Poděkování posíláme Ing. Miroslavu Lys-
kovi za uspořádání tradiční akce, Regionu 
Slezská brána, městu Paskov, obci Řepiště 
a Středisku volného času Vratimov za pod-
poru turnaje.

David Böhm, 
místostarosta města Vratimova

Vítej, zlatý hattricku!

Jako každoročně i letos se na konci srpna konal klu-
bový turnaj členů tenisového oddílu TC Biocel Vrati-
mov ve čtyřhře za účasti dvanácti párů. Hrací systém 
byl stejný jako v předchozích letech, jednotlivé páry 
byly rozlosovány do tří skupin a následně dva nej-
lepší páry ze skupiny postupovaly do hlavní soutěže, 
zbývající páry pak dále bojovaly v soutěži útěchy. 
Turnajové vítězství letos, stejně jako v minulém roce, 
s přehledem obhájil pár Libor Botur a Lukáš Botur, 
když ve finálovém souboji porazil pár Markéta Rá-
jecká a Roman Kupka. Třetí místo vybojovali Hynek 
Dáňa a Tomáš Kupka. Soutěž útěchy pak vyhrál pár 
Tomáš Návrat a Petr Mikeska. Poté se uskutečnil sa-
mostatný turnaj žen tenisového oddílu, ve němž se 
nejlépe umístily Bronislava Dostálová a Dana Léro-
vá. Po bojovné části turnaje následovala opět ta spo-
lečenská. Její součástí bylo tradičně vtipné hodnocení 
hry jednotlivých účastníků, hledalo se srovnání s teni-
sovými legendami. Srpnový turnaj byl vyvrcholením 
letní tenisové sezóny, která již bohužel s příchodem 
podzimu tenistům končí.

Proběhl tradiční srpnový klubový 
turnaj tenisového oddílu

Za krásného počasí se v sobotu 
11. září uskutečnil dětský cyklistický 
závod, který pořádala TJ Horní Datyně 
na travnatém hřišti v Horních Datyních 
a přilehlé louce. Zúčastnilo se ho 33 
dětí ve věku od tří do jedenácti let. Star-
tovalo se v pěti kategoriích od odráže-
del až po velká 27palcová kola. Letošní 
novinkou byla zkušební trialová dráha, 
kde si děti mohly vyzkoušet jízdu přes 
různé překážky. Bavili se malí i velcí, 
děti i dospělí.
 David Závada,

místopředseda TJ Horní Datyně

Datyňská Cross Country 2021 se povedla

Fota: David Závada

Finalisté turnaje, zleva Lukáš Botur, Libor 
Botur, Roman Kupka, Markéta Rájecká. 

Účastnice turnaje žen, zleva Sylvie Fran-
ková, Soňa Boturová, Lenka Horáková, 
Dana Lérová. 

Foto: archiv TC Biocel Vratimov
Markéta Rájecká,

členka výboru TC Biocel Vratimov 
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Vratimovská fotbalová přípravka U11 
sbírala na mezinárodním turnaji Visegrad 
Cup v Kravařích velmi cenné zkušenosti. 
Ne vždy se týmu poštěstí zahrát si pro-
ti takovým mládežnickým celkům, jako 
jsou Slovan Bratislava, Baník Ostrava, 
Sigma Olomouc či Fastav Zlín. Našim klu-
kům a také jedné slečně děkujeme za vzor-
nou reprezentaci města i našeho klubu. 

Mezinárodní turnaj se za účasti i naší pří-
pravky konal ve Sportovním areálu kravař-
ského Buly centra o posledním srpnovém 
víkendu. Šlo již o osmý ročník, ale naši 
benjamínci na něm měli svou velkou pre-
miéru. V konkurenci dvaceti celků ze čtyř 
evropských zemí se z konečného prven-
ství radovali kluci ze slovenského Tren-
čína, Vratimovští skončili na 17. místě. 
„Turnaj byl do poslední chvíle kvůli covid 
opatřením ve velké nejistotě, hlavně co 
se týká zahraničních účastníků. Nakonec 
se vše povedlo a děti se po dlouhé době 
konečně mohly utkat na hřišti se soupe-
ři,“ řekl hlavní organizátor akce Andreas 
Drastík.

Malí fotbalisté absolvovali maratón 140 
utkání. První den proběhly boje ve skupi-
nách. Každé družstvo odehrálo devět utká-
ní po patnácti minutách. Druhý den přišly 
na řadu skupinové boje o umístění. V těch 
každý hrál pět utkání po dvaceti minutách. 
Až poslední kolo turnaje rozhodlo o ko-
nečném vítězi. Na akci se objevila řada 
zajímavých hostů ze sportovního prostře-
dí, například legendární fotbalista Antonín 
Panenka, bývalý trenér hokejové reprezen-
tace Alois Hadamczik, či sportovní ředitel 
SFC Opava Jaroslav Kolínek. Součástí 
akce byla i malá autogramiáda útočníka 
SFC Opava Denise Kramáře.

„V základní skupině jsme se v sobotu 
utkali například s Baníkem, Sigmou a Slo-
vanem Bratislava, což jsou soupeři, se kte-
rými se v běžné soutěži nemáme možnost 
na hřišti potkat. Pro celý náš klub to byl 
svátek, nicméně kvalita soupeřů byla nad 
naše síly a skončili jsme na posledním, de-
sátém místě. V neděli v bojích o umístění 
nás čekali přijatelnější soupeři a po dvou 
vítězstvích a jedné remíze jsme utržili se-
dmnáctou příčku mezi dvaceti týmy. „Chtěl 
bych pochválit všechny kluky za bojovný 
výkon, rodiče za podporu během celého 
víkendu a také organizátory za skvěle při-
pravený turnaj, který nám ukázal, že máme 
stále na čem pracovat, abychom se přiblíži-
li těm nejlepším,“ řekl trenér Tomáš Hrdý.

Výsledky vratimovského týmu v zá-
kladní skupině: SK Sigma Olomouc 
bílí 1:6, – Slavkov 3:4, – Lurkó UFC 
0:4, – FC Tescoma Zlín 0:3, – FC Hlu-
čín 1:4, – Slezský FC Opava 0:4, – FC 
Baník Ostrava 0:12, – TJ Valašské Me-
ziříčí 0:6, – ŠK Slovan Bratislava 0:9.

I prohra je dobrá zkušenost, zjistili malí fotbalisté

MSFL muži A
  9. 10.  10.15  Otrokovice
23. 10.  10.15  Olomouc B
  6. 11.  10.15  Kroměříž

MSKFS 1.A tř. sk.B muži B
  9. 10.  15.00  Staré Město
23. 10.  14.30  Stonava
30. 10.  14.30  Jistebník

MěFS Ostrava Městský přebor 
sk. B muži C
10. 10.  10.30  Vřesina B
17. 10.  10.30  Řepiště B
  7. 11.  10.30  Dolní Lhota

MěFS Ostrava mladší žáci 
  1. 10.  16.30  Hrabová
15. 10.  16.30  Rychvald
29. 10.  16.00  Šenov

MěFS Ostrava starší přípravka
13. 10.  16.30  Pustkovec
27. 10.  16.00  Svinov

MěFS Ostrava mladší přípravka
11. 10.  16.30  Rychvald

David Huser,
sekretář FC Vratimov

Kdy na fotbal

Vratimovská fotbalová přípravka.  Foto: Petr Widenka, Opavský a hlučínský deník

Výsledky nedělních klání vratimovské 
přípravky: FK Krnov 0:0, – Lipt. Mikuláš 
0:3, – Sl. Opava 7:0, – MFK Vítkovice 7:2, 
– Raciborz 3:3. Dosažené výsledky ze zá-
kladní skupiny s celky Olomouce bílí, Val. 
Meziříčí, Zlína a Slavkova se započítávaly 
do nedělních bojů.

Konečné pořadí nedělních bojů: 1. AS 
Trenčín, 2. FC Baník Ostrava, 3. Sleza 
Wroclaw, 4. Lurkó UFC, 5. Sigma Olo-
mouc modří, 6. MFK Kravaře, 7. ŠK Slo-
van Bratislava, 8. FC Hlučín, 9. SFC Opa-

va, 10. MŠK Skalica, 11. Fastav Zlín, 12. 
Sigma Olomouc bílí, 13. Liptovský Miku-
láš, 14. Valašské Meziříčí, 15. Krnov, 16. 
Slavkov, 17. Vratimov, 18. KS Unia Raci-
borz, 19. MFK Vítkovic, 20. Slavia Opava.

Vratimov reprezentovali: Simon Farník, 
Tomáš Holba, Šimon Frydrýšek, Šimon 
Juřena, Jan Smetana, Matyáš Pifka, Tomáš 
Bohačík, Jana Foltová, Filip Navrátil, Ma-
těj Hřebačka, Jan Zelinka a Marián Mácha.

Kristýna Hladinová, 
FC Vratimov

„Přijďte fandit našim týmům!“ zvou fanoušky vratimovští fotbalisté. 
Termíny utkání v říjnu a na začátku listopadu jsou následující: 



18 Vratimovské noviny říjen 2021

VZPOMÍNÁME

Kdo ho znal, vzpomene, 
kdo ho měl rád, nezapomene. 

Dne 29. října 2021 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí našeho milovaného 

Stanislava Pomikla. 
Za tichou vzpomínku děkuje 

zarmoucená rodina.

Dne 30. října 2021 si připomeneme 
2. smutné výročí úmrtí 

paní 

Libuše Harníkové. 
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná 

celá rodina.

Dne 29. října uplyne již 10 let od úmrtí 
pana 

Břetislava Václavka. 
S láskou a úctou vzpomínají rodiny 

Čechova a Kyškova.

Kdo v srdcích žije, neumírá. 
Dne 22. října 2021 by oslavil 

90. narozeniny pan 

Miroslav Zajac. 
S úctou vzpomíná manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Dne 30. září 2021 uplynulo 
10 let, co nás navždy opustila 

paní 

Danuška Jiříková. 
S láskou vzpomíná sestra a synovec.

Dne 27. srpna uplynulo 11 let 
od úmrtí mého milovaného manžela, 

pana 

Miroslava Pastrňáka. 
S láskou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

Dne 31. října 2021 by oslavil 
100. narozeniny náš milovaný tatínek, 

dědeček a pradědeček 
pan 

Bohumír Syřena. 
S velkou láskou vzpomínají dcery 

s rodinami.

Dne 11. října vpomeneme 100. výročí narození 
paní 

Vlasty Staňurové 

a 26. února nedožité 96. narozeniny  
pana 

Zdeňka Staňury. 
Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 23. října 2021 vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

manžel, tatínek, dědeček a kamarád 
pan 

Rudolf Břenek. 
S láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Uzávěrka příštího čísla je 13. října 2021.
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VZPOMÍNÁME

Dne 5. října vzpomeneme 
4. výročí úmrtí 

paní 

Jozefy Malíkové 

a

dne 8. února 2022 si připomeneme 
10. výročí úmrtí 

pana 

Jána Malíka. 
S úctou vzpomínají dcery Jana, Milena      

a Marie s rodinami.

Dne 6. října vzpomeneme 
8. výročí, kdy nás opustila 

paní 

Marie Kašíková. 
S láskou vzpomínají manžel a dcera 

s rodinou.

Dne 10. října by oslavila 
své 90. narozeniny paní 

Vlasta Polachová 
z Horních Datyň. 

S láskou vzpomíná dcera Naďa 
s celou rodinou.

Dne 25. září by oslavila 90. narozeniny 
naše milovaná maminka, babička 

a prababička, paní 

Drahomíra Baranová, 
která nás náhle opustila 18. září 2019. 

S láskou vzpomínají dcera Hana 
a syn Karel s rodinami.

Výstava výtvarných děl žáků ostravského malíře a grafika Jo-
sefa Odrášky začíná v Kulturním středisku Vratimov vernisáží 
v úterý 12. října v 17 hodin. K vidění bude každou středu a čtvrtek 
vždy od 16 do 19 hodin až do 4. listopadu. Vystavená díla vzni-
kala v Kurzu výtvarných technik Ostrava!!!, v němž se umělecky 
realizuje čtrnáct ostravských seniorů. 

„Výuka se řídí osnovami středních uměleckých škol a naši frek-
ventanti postupně zvládají akvarel, temperu, temperové i akvare-
lové kvaše, olejomalby, zkoušeli i linoryt a také starou, klasickou 
a velmi náročnou voskovou techniku zvanou enkaustika. Na vý-
stavě představí i barevná skla vytvořená lihovými barvami, připo-
mínající vitráže,“ prozradil Josef Odráška. 

Frekventanti kurzu vystavují poměrně často, svá díla prezen-
tovali dokonce i v prostorách Parlamentu ČR, výstava čtyřicítky 
výtvarných prací ve Vratimově ale bude první po přestávce způ-
sobené druhou vlnou epidemie, takže se na ni všichni těší a zvou 
na vernisáž. Tu obohatí i hudební vystoupení a samozřejmě občer-
stvení.    (red)

Senioři vystavují
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Tělovýchovná jednota Horní Datyně 
chce v roce stoletého výročí svého založe-
ní opět rozhýbat zejména mladou generaci.

„V současné době máme jen tři cvičeb-
ní oddíly, a to jógu, fotbal muži a volej-
bal. V naší členské základně postrádáme 
aktivní mladé rodiče, kteří by se chtěli 
věnovat dětem. Uvítali bychom například 
partu mladých maminek s dětmi od dvou 
do šesti let, která by obnovila oddíl cvičení 
rodičů s dětmi, nebo bychom rádi přivítali 
tatínky fotbalisty či tenisty, kteří by chtěli 

předávat zkušenosti svým dětem a jejich 
kamarádům,“ řekla předsedkyně TJ Zdeň-
ka Zemánková. 

Jednotě, která má v obci silnou, už stole-
tou tradici, patří velké travnaté hřiště vedle 
Kulturního domu v Horních Datyních 
včetně tenisového kurtu, a také chata na 
Morávce v Beskydech. Sportovní spolek 
vedle pravidelné sportovní činnosti také 
pořádá v obci různé akce jako například 
společenský ples, stavění máje, vodácké 
výpravy, aktivity pro děti a podobně. Or-

ganizuje také brigády na udržování majet-
ku. Členové TJ Horní Datyně mohou za 
zvýhodněných podmínek městskou tělo-
cvičnu využívat. 

„Přijďte mezi nás! Rádi pomůžeme 
a předáme zkušenosti,“ vyzvala předsed-
kyně Zemánková.

Výbor TJ se schází každý první čtvr-
tek v měsíci v 19 hodin v klubovně KČT. 
Kontaktovat jednotu lze také mailem na 
adresách zdenkazemanova@seznam.cz, 
nebo ivankaslivova@seznam.cz.  (red)

V Horních Datyních chtějí rozhýbat děti, 
hledají proto nové cvičitele

Sokolské dny
24. a 25. května konány ve Vratimově takzvané Sokolské dny 

(i v celé republice). Účelem těchto dnů bylo znovu oživit větší 
zájem pro tělovýchovu u občanstva, hlavně u mládeže.

Tajemník MNV B. Mahdoň
V květnu ujal se funkce tajemníka Místního nár. výboru Mah-

doň Bohumil, mladý, snaživý a průbojný člověk, člen Komunis-
tické strany, který bude zárukou dobré a úspěšné práce.

Průjezd obcí – předseda vlády Antonín Zápotocký
10. červen byl zvláště významný den pro obec (městys) tím, 

že byl návštěvou na stavbě Nových hutí náš milý předseda vlády 
Antonín Zápotocký s ministrem průmyslu Gustavem Klimentem 
a jinými členy vlády a projížděl Vratimovem. Účel jeho návštěvy 
bylo zhodnocení postupu výstavby hutí.

Výkop pro stavbu „Jeslí“
30. června byl proveden výkop pro stavbu Jeslí. Stavbu pro-

vedou Vratimovské papírny, národní podnik, na svém pozemku 
před domem čís. 433 a 434. V listopadu 1953 byly Jesle dostavěny 
a slavnostně odevzdány do správy a majetku Místního národního 
výboru, aby sloužily těm nejmenším.

1. července na ukončení školného roku konány Dětské radován-
ky v zahradě hřiště Sokolovny. 

Úprava cesty k továrně
12. srpna započato s úpravou cesty od hlavní silnice mezi Lud. 

Teleckým a Paskovským směrem k továrně. Cesta asfaltována, 
úprava provedena během 14 dnů v režii továrny s pomocí zaměst-
nanců a brigádami mládeže ze stavby Nových hutí. 

Zahájení vyučování ve škole
Zahájení vyučovacího školního roku na národní a střední škole 

bylo až 4. září a to ještě v budově učňovské školy z důvodů, že 
přes prázdniny v národní škole bylo ubytováno na 400 brigádníků 
a tím se zdržel termín od 1. září.

Ve schůzi Rodičovského sdružení a přátel školy dne 3. září za 
účasti zástupců MNV, školských referentů, učitel. sboru a rodičů 
byly probírány mnohé těžkosti ve stávající škole, jako opravy, ne-
dostatek učebních místností v důsledku zvýšeného počtu žactva 
na 522 a proto se musí přikročit vyučovat na 2 směny. Jednáno 
o umístění hudební školy, která dosud zde není. Učitel Vavřík Jo-
sef i občanstvo je pro hudební školu, avšak ředitel školy národní 
je proti za těch okolností, jaké nyní jsou.

Vratimovské papírny – návštěva ministra
22. září byl ve Vratimovských papírnách (zdejší závod) návště-

vou ministr Lesního hospodářství, Marko Smida z Prahy. Bylo 
slavnostní uvítání dělnictvem, zástupci Komunistické strany a zá-
stupci MNV a jinými složkami. Ministr vykonal prohlídku závodu 
a projednal záležitosti přestavby a výstavby závodu.

Resignace předsedy MNV Josefa Vavrečky
25. září vzdal se svého úřadu předseda Místního národního vý-

boru Vavrečka Josef.

Den Armády
6. října pořádán v sále komunál. podniku Den Armády. Navrže-

no MNV, aby náměstí před Národní školou bylo pojmenováno na 
náměstí Švermovo, hrdiny a neohroženého bojovníka za věc děl-
nické třídy za druhé světové války, a sad, kde je pomník padlých 
občanů za první světové války, pojmenovat na sad Dukelských 
hrdinů“.

Epidemie spály na škole
9. až do 18. října uzavřena první a druhá třída národní školy 

(nevyučovalo se) následkem epidemie spály.

Čsl. sovět. přátelství
Od 6. do 12. listopadu probíhal „Měsíc českoslov-sovětského 

přátelství. Proveden štafetový běh Sokola. Konány přednášky 
o významu a úloze Sovětského svazu, vystaveny sovětské knihy 
a časopisy.

Emil Zátopek
13. listopadu poctil svou návštěvou Tělocvičnou jednotu „SO-

KOL“ v Sokolovně náš československý běžec (závodník v běhu), 
Emil ZÁTOPEK a 14. přednášel na národní a střední škole. Záto-
pek je na prvém místě v mezinárodní soutěži v běhu.

Špejbl a Hurvínek
14. listopadu zavítal umělecký soubor profesora Skupy „Špejbl 

a Hurvínek“ (loutkové divadlo) na tábor mládeže.
14. prosince splnil závod na buničinu svůj roční plán výroby na 

104,3 %.
(Text je převzat bez stylistických i pravopisných úprav přesně 

tak, jak je zaznamenán v kronice města) 

Kronika města Vratimova, část 110, rok 1951

(pokračování příště)


