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Vratimov má Manažerku roku

Vedení radnice bilancuje

Za co si letos připlatíme

Jedním z největších taháků letošního roku je otevření nové budovy koupaliště ve Vratimově. Na co dalšího se letos můžeme těšit a co nás čeká a nemine
se dozvíte v novoročním rozhovoru s představiteli obce.
Foto: David Böhm

Vážení spoluobčané,
před rokem jsme si přáli, aby epidemie byla překonaná a náš život se vrátil do
starých kolejí. To se bohužel nestalo a na přelomu dalšího roku čelíme dalším
omezením, spojeným s celosvětovou pandemií.
I v této nelehké době připravily městské organizace a spolky během roku 2021
mnoho zajímavých a krásných akcí. Tímto bychom chtěli všem poděkovat za jejich
příspěvek pro naše město.
Pro rok 2022 Vám tedy opět přejeme co nejvíce zdraví, spokojenosti, ohleduplnosti a empatie. Vše potřebujeme měrou vrchovatou jak v rodině, tak v zaměstnání.
Ať se rok 2022 vydaří k vaší plné spokojenosti!
starosta Martin Čech
a místostarosta David Böhm
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Novoroční rozhovor se starostou Martinem Čechem
a místostarostou Davidem Böhmem
Loni jsme v novoročním rozhovoru
popisovali rok 2020 jako trochu zvláštní,
z důvodu pandemie koronaviru. Po roce
musíme bohužel znovu konstatovat, že situace stále není dobrá, mění naše životní
zvyky a návrat k normálu se nadále odsouvá. Podařilo se alespoň naplnit plány,
se kterými šlo vedení města do roku 2021?
Se starostou Martinem Čechem a místostarostou Davidem Böhmem mluvíme
nejen o uplynulém roce 2021, ale také
o tom, co můžeme očekávat od jejich posledního roku z čtyřletého volebního cyklu.
Loni jsme začínali naše povídání pandemií. Bohužel se jí nevyhneme ani v tomto rozhovoru. Jak ovlivnila uplynulý rok
2021?
Martin Čech
Stejně jako rok 2020. Jen s tím rozdílem, že jsme již byli připraveni. Myslím
tím chod úřadu, ochranné pomůcky, spolupráce s hasiči, testování až po očkování.
Samozřejmě, že stejně jako předloni, tak
i loni nám to zasáhlo do investic, kdy dodavatelé posunovali termíny, chyběl materiál apod.
David Böhm
Opět se rušila většina akcí. Jako poslední
proběhl úspěšný Městský ples v roce 2020
a pak už nic. Termíny dalších akcí se kryly
s lockdowny a opatřeními proti pandemii.
Loni jsme zrušili celou plesovou sezónu
včetně Městského plesu.
Už dva roky plánujeme rozšíření oblíbené tradiční Vratimovské poutě o sobotní Pouťovou slavnost, kterou se nám
zatím nepodařilo uskutečnit. A velmi nás
mrzí nedávné zrušení kulturního programu
a vánočních trhů při oblíbeném Rozsvícení
vánočního stromu.
Byl rozpočet a z něho vycházející plány
na rok 2021 uskutečněny?
Martin Čech
Víceméně ano. Většina investic proběhla. Dvě největší jsou dokončená budova
koupaliště a opravená filtrační stanice,
které nám umožní, tedy v případě příznivého počasí, zahájit letní sezonu v novém,
zmodernizovaném areálu. Pokud ovšem
otevření neovlivní pandemie.
Dále se nám podařilo dokončit II. etapu
kanalizace Horní Datyně, a zároveň získat
příslib dotace na pokračování výstavby
kanalizace v našem městě. Tentokrát jde
o lokalitu Zaryjská, Nádražní. K ní jsou

Starosta Martin Čech je také dobrovolný hasič.

Foto: Tomáš Lach

připojeny dvě ulice v Horních Datyních –
Souběžná a Za Humny.
Došlo také k upravení komunikací L.
Fajkuse a Nad Točnou. Podařilo se vybudovat veřejné osvětlení na ulici K. Velčovského, které přispěje k bezpečnosti v dané
oblasti.

zací na ulicích Souběžná a Za humny. Ve
druhé polovině roku bychom měli začít
i v lokalitě Zaryjská.
Po velmi složitých přípravách začneme
rekonstruovat chodník podél ulice Vratimovská, na kterou by v dalším roce měla
navázat rekonstrukce celé komunikace,
kterou bude provádět Moravskoslezský
kraj.
Po rekonstrukci dvou ulic v Horních
Datyních letos chystáme rekonstrukci ulic
U Březinek a U jámy.
Po opravě sítí v ulici U Mateřské školy
dojde ke kompletní rekonstrukci vozovky,
chodníku a parkovacích stání.

David Böhm
Chtěl bych zmínit rekonstrukci elektroinstalace v budově MŠ Vratimov a rekonstrukci podlahy v kuchyňských prostorách
stravování.
Dále jsme vybavili druhý dům s pečovatelskou službou plošinou pro imobilní
klienty.
Koncem roku skončila rekonstrukce
a přemístění podatelny v budově MěÚ,
která bude otevřena v lednu tohoto roku.
Pokračovalo se v rekonstrukci sportovního areálu nátěrem střechy tribuny
a úpravou travnatých ploch za brankou.
Pokračujeme ve velmi oblíbeném projektu mezi seniory s názvem Senior taxi.
No a s podporou projektu Regionu Slezská brána jsme od května loňského roku
mohli rozšířit informovanost našich občanů o Mobilní rozhlas.

Přibudou nové chodníky, parkovací stání, ale také dětské hřiště
Pokračujme rozpočtem, tentokrát na rok
2022, který na svém prosincovém zasedání schválilo zastupitelstvo. Co významného letos čeká občany Vratimova?
Martin Čech
Jak jsem zmínil výše, začneme s kanali-

David Böhm
Projekčně budeme řešit situaci na komunikaci Na Příčnici – parkování a chodník
podél komunikace.
Víme o nedostatku dětských hřišť a rádi
bychom vybudovali kvalitní dětské hřiště
na sídlišti Na Příčnici.
Dojde k rekonstrukci výtahu v budově
Nákupního střediska a snad se konečně
rozjedou stavební práce v suterénu stejné
budovy pro přemístěnou knihovnu, kdy
z důvodů finanční nákladnosti celého projektu dojde k jejímu rozdělení do více let.
V Kulturním středisku Vratimov, přesněji v jeho společenském sále a salóncích
bude instalována klimatizace.
Ještě zmíním pokračující úpravy vybraných kontejnerových stání.
Martin Čech
Samozřejmě, že toto nejsou všechny investice města. Zmínili jsme hlavně ty dlou-
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hodobější a ty, které nějakým způsobem
ovlivní občany města
Rok 2022 je rokem komunálních voleb.
Jak hodnotíte vaše dosavadní účinkování
na pozicích starosty a místostarosty města
Vratimova?
Martin Čech
Byla to velká změna v mém životě. Jak
pracovním, tak osobním. Člověk se musel naučit hodně nových věcí. Vniknout
do problematik, se kterými jsem předtím
neměl žádné zkušenosti. Měli jsme hodně
plánů a vizí. Podařilo se nám je shrnout do
Programu rozvoje města, který schválilo
zastupitelstvo v roce 2020.
Velkou čáru přes rozpočet nám způsobila celosvětová pandemie, kdy jsme spoustu našich plánů museli pozastavit, přibrzdit
či některé i zrušit.
David Böhm
Před minulými volbami jsem nečekal, že
skoro ze dne na den skončím ve své práci
a stanu se místostarostou. Ale jsem za tuto
zkušenost velmi vděčný. Umožňuje mi realizovat ve městě, které mám rád, některé
změny, které posouvají náš Vratimov dál.
Za úspěch považuji rozjezd Senior taxi.
Ale povedly se také drobnosti, jako výše
zmíněné úpravy kontejnerových stání,
nebo polepy na kontejnerech s informací,
jak mohou občané snadnou cestou informovat město o aktuálním stavu konkrétních kontejnerů.
Celkově si myslím, že informovanost
občanů, ať už na pravidelných setkáních
s občany, nebo přes Mobilní rozhlas či na
sociálních sítích, je oproti minulosti také
mnohem větší.
Nelze si nevšimnout, že jste na sociálních
sítích velmi aktivní a celkem často reagujete na příspěvky občanů. Na jaké problémy Vratimovanů narážíte právě tam?
Martin Čech
Na problémy běžného života. Ať se to
týká údržby města nebo každodenní problémy obyvatel. Snažili jsme se podněty
jak z oficiálních Facebookových stránek
města, tak z Mobilního rozhlasu ihned
řešit. Nelze ovšem vždy vyhovět všem.

Místostarosta David Böhm na akci SVČ.

David Böhm
Byla to jedna z prvních iniciativ. Vytvořit oficiální facebookový profil města.
Snažím se na něm informovat o všech důležitých událostech ve Vratimově a Horních Datyních. Facebook ale bohužel moc
nezasahuje skupinu našich seniorů, kdy se
hlavně v období epidemie, na jaře 2020,
projevil nedostatek informovat všechny
občany ihned. Ze dne na den. To nám vyřešil až Mobilní rozhlas, ale tam stále není
přihlášeno dost lidí. Ideální by bylo, aby
byl do Mobilního rozhlasu přihlášen minimálně jeden občan z každé domácnosti.
Dalším problémem sociálních sítí je
existence několika různých skupin na Facebooku, kde jsou různé dotazy. Opravdu
není v mých silách reagovat na vše, co se
kde šustne. Ale všichni můžou pokládat
dotazy na oficiální profil města. https://
www.facebook.com/mestoVratimov
Co byste vzkázali těm občanům, kteří si
myslí, že po dobu vašeho vedení na radnici „nadržujete“ Horním Datyním?
Martin Čech
Opravdu si to někdo myslí? Cítím se
jako Vratimovák. Své město mám rád. To,
že se město skládá ze dvou městských částí
neznamená, že by měla být jedna preferována před druhou. Problémy obyvatel jsou
víceméně stejné a snažíme se řešit všechny.
David Böhm
Vůbec nerozlišuji mezi Vratimovem
a Horními Datyněmi. Je pravda, že v po-

Foto: archiv SVČ

sledních dvou letech jsme dělali velké investice právě v Horních Datyních, ale to
je způsobeno hlavně projektem kanalizace
a opravě komunikací po její výstavbě.
Před pár lety se rekonstruovaly chodníky podél ulic Frýdecká a Datyňská ve Vratimově. Teď došlo na chodníky v Horních
Datyních. Nevidím v tom žádný problém.
Například výstavba kanalizace se letos
přesune zpět do Vratimova.
Rozhodně nepočítám, kolik investic jde
do Vratimova a kolik do Horních Datyň.
Nedělal jsem to v minulosti, nedělám to
ani teď.
Na konec novoročního rozhovoru patří
už jen vzkaz občanům města. Co byste jim
chtěli popřát?
Martin Čech
Současná doba je velmi nešťastná. Opatření nás brzdí, chybí společenský život
a setkávání. Přeji proto všem spoluobčanům brzký návrat do normálního života, kdy se opět začneme setkávat, bavit
se a pořádat kulturní a společenské akce.
Přeji všem pevné zdraví, štěstí, pracovní
a osobní pohodu a to, aby v klidu prožili
nový rok 2022.
David Böhm
Mimo zdraví, které je potřeba celý život
a zvláště v této době, si hlavně přeji návrat k normálu. Přeji si, aby se lidé k sobě
chovali ohleduplně a snažili se navzájem
si pomáhat.
Pavlína Kotschi,
Kulturní středisko

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. ledna 2022.
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.
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Rubrika: Znáte své sousedy?
Sedíme v křeslech v zasedačce firmy,
kterou řídí. Kateřina Kupková je generální ředitelka a předsedkyně představenstva
firmy na výrobu buničiny Lenzing Biocel
Paskov. V roce 2021 zvítězila a získala titul Manažer roku. S rodinou žije ve Vratimově. Jsem moc ráda, že si udělala čas na
Vratimovské noviny a naše otázky.
Kateřino, moc gratulujeme k titulu Manažerka roku a jsme hrdí na to, že takové
prestižní ocenění dostala obyvatelka Vratimova.
Ale popořádku. Jak vysvětlíte někomu,
kdo projíždí kolem rozlehlého areálu firmy Lenzing Biocel Paskov a vidí tu spoustu dřeva a vysoký komín, co se vlastně u
vás ve fabrice vyrábí?
Lenzing Biocel Paskov je součástí rakouské nadnárodní skupiny Lenzing. Od
roku 2011 tady vyrábíme viskózovou buničinu. Ta se dál zpracovává na viskózové
vlákno pro textilní průmysl a také pro průmysl netkaných textilií, jako je zdravotnictví nebo hygiena. Naše produkty najdete
například i mezi oblečením, pod značkou
TENCEL™ a v netkaných textiliích je to
VEOCEL™. Tato vlákna jsou nesmírně
kvalitní, měkká, příjemná na dotek a zároveň dostatečně pevná. A přitom je jejich
výroba velmi šetrná k přírodě.
Takže z vaší buničiny můžu mít například
džíny?
Ano, naše vlákno najdete také v džínách, ale nejen tam. Používá se téměř ve
všech textilních aplikacích, v oblečení,
spodním i funkčním prádle, v ručnících
nebo ložním prádle i jinde. Hledejte visačky s našimi značkami TENCEL™ a VEOCEL™.
Jaká je historie společnosti? Slyšela jsem,
že má kořeny ve Vratimově. Možná je s ní
spojená i ulice Buničitá?
Přesně tak. Historie Lenzing Biocel
Paskov navazuje na výrobu buničiny ve
Vratimovských papírnách a občané znají
naši firmu z historie pod názvem Celpak.
Sto let se ve Vratimově vyráběla papírenská buničina. V roce 1983 byla produkce
přesunuta do Paskova především proto,
že vratimovská celulózka již nesplňovala
požadované ekologické limity a nevyhovovala kapacitně. V té době přešla také
velká většina zaměstnanců z Vratimova do
závodu v Paskově.
Věřím, že mnozí občané Vratimova
si období Vratimovských papíren velmi
dobře pamatují.

Ve 28. ročníku soutěže Manažer roku zvítězila generální manažerka a předsedkyně představenstva
firmy na výrobu buničiny Lenzing Biocel Paskov Kateřina Kupková.
Foto: ČMA

Do roku 2011 jsme v Biocelu vyráběli
buničinu pouze pro papírenské zpracování. Po vstupu skupiny Lenzing jsme investovali více než 5 miliard korun, abychom
mohli vyrábět buničinu viskózovou.
Ještě bych určitě chtěla zmínit, že náš
závod používá ty nejmodernější technologie výroby a je vysoce automatizovaný,
vyrábíme si vlastní teplo a elektrickou
energii, kterou pak používáme v provozu.
Více než 98 procent je zelená energie z biopaliv, která vznikají v průběhu výroby.
Při výrobě viskózové buničiny máme velmi nízkou uhlíkovou stopu.
To se příjemně poslouchá, hlavně když žijete na Ostravsku, které je nechvalně proslulé svým špatným ovzduším. Jaké to je,
šéfovat tak velké společnosti? Jak přesně
vypadá vaše náplň práce a třeba váš pracovní den?
Je to různé. Pokud zůstávám v závodě,
tak první, co ráno udělám je, že si ověřím,
jak nám jede výroba. Pak mám schůzky,
řeším provozní záležitosti s kolegy, dodavateli, zákazníky nebo nadřízenými
z Rakouska. Kromě jiného mám na starost i řízení projektů ve spolupráci s kolegy z rakouské mateřské společnosti nebo
z ostatních závodů naší skupiny například
v Brazílii. Zastupuji Lenzing v oborových
asociacích, především v Asociaci lesnicko-dřevařských podniků nebo Asociaci
českého papírenského průmyslu, což je

myslím, hodně důležité. Ale je to také určitý čas strávený na cestách.
Chtěla jste vždy pracovat jako manažerka?
Určitě jsem si nikdy neplánovala, že
budu řídit tak velkou společnost. Dle mého
názoru, že manažerem se člověk stává postupně a potřebuje určité zkušenosti.
Co pro vás znamená získání titulu Manažerka roku?
Vnímám to jako ohodnocení mé práce
nejen v loňském roce, ale za celou dobu
mé kariéry. Tato cena je prestižní a velice si jí vážím. Konkurence byla silná, o to
víc mě to ocenění těší. Bez svého skvělého
týmu, kompetentních a kvalifikovaných
spolupracovníků bych ale žádný titul nezískala. Velmi si cením spolupráce s kolegy. Jsou to především oni, kteří tvoří hodnoty ve firmě.
A jak na ocenění reagovali právě vaši kolegové? Oslavili jste to?
Reakce kolegů mě velmi mile překvapila. Mnozí mi gratulovali a přáli k úspěchu,
dostala jsem dort a krásnou kytici. Bohužel, pandemie nám nedovolila sejít se ve
větším počtu a ocenění oslavit.
Jak se vám daří skloubit takhle náročnou
práci a rodinu?
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No to víte, že to není jednoduché, ale
je pro mě zásadní, že mám plnou podporu své rodiny, hlavně manžela. Myslím,
že je důležité, že spolu trávíme volný čas
a máme společné zájmy.
U čeho relaxujete? Co máte ráda a jaké
jsou vaše koníčky?
Jsme sportovní rodina, v létě chodíme
po horách, jezdíme na kole a v zimě lyžujeme. Mám ráda dobrou hudbu, hezké
knihy, naši zahradu, kvalitní víno a sushi.
Jak se vám bydlí ve Vratimově?
Jsem rodilá „vratimovačka“. Nikdy
jsem nelitovala toho, že jsem tady zůstala
i v dospělosti. Máme tady rodiče, přátele,
zájmy.
Chybí, nebo vadí vám ve městě něco?
Mám Vratimov ráda a nemůžu říct, že
by mi něco vyloženě vadilo. Je mi jasné,
že zástupci města to nemají jednoduché se
sháněním peněz na investice nebo údržbu obce. Při návratu z cest si ale mnohdy
říkám, že přece jenom bychom mohli mít
přívětivější a upravené okolí při vjezdu do
obce ze směru od Ostravy.
A kdybyste měla nalákat někoho, aby

Kateřina Kupková ve své kanceláři.

začal žít ve Vratimově, na co byste ho namotivovala?
Vratimov má strategickou pozici mezi
Ostravou a Frýdkem-Místkem. Místní
tady mají velmi dobré logistické spojení
do práce i za zábavou, kulturou, mohou jít
relaxovat do lesa Důlňák. Je to blízko do
Beskyd, v okolí jsou kvalitní firmy, tudíž

Foto: archiv Lenzing Biocel Paskov

jsou tady i pracovní příležitosti. Myslím,
že se vyplatí žít ve Vratimově a pracovat
třeba u nás v Lenzing Biocel Paskov
Děkuji za rozhovor a přeji, ať se dál
daří ve všem co děláte a máte ráda.
Pavlína Kotschi,
Kulturní středisko

Máte tip na zajímavou osobnost, která žije, nebo pochází z Vratimova, nebo Horních Datyň?
Budeme rádi, když nám napíšete na email: redakce@ksvratimov.cz

Vánoční balíčky pro seniory
Jako v minulých letech, tak i v roce 2021 navštívilo vedení města Vratimova (starosta Martin Čech a místostarosta David Böhm)
pobytová zařízení v Moravskoslezském kraji za účelem předání vánočních balíčků bývalým občanům města Vratimova a Horních
Datyň.
Zástupci města navštívili tyto domovy pro seniory:
• Kamenec – Slezská Ostrava
• Magnolie – Ostrava-Vítkovice
• Sluníčko – Ostrava-Vítkovice
• Korýtko – Ostrava-Zábřeh
• Čujkovova – Ostrava-Zábřeh
• Slunečnice – Ostrava-Poruba
• Na Výminku – Ostrava-Vítkovice
• Lada – Ostrava-Výškovice
• Domov pokojného stáří u P. Marie Frýdecké – Frýdek-Místek
• Středisko sociálních služeb – Frýdlant nad Ostravicí
• Charitativní dům pro seniory – Hnojník
• Senior domy Pohoda – Český Těšín
• Senior domy Pohoda - Jablunkov
• Slezská humanita – Karviná
Vedení města s připravenými balíčky pro seniory.
• Domov Důstojnost – Nýdek
Foto: MěÚ Vratimov
• Beskyd – Frýdek-Místek
Přesto, že se předání vánočních balíčků uskutečnilo z důvodu nepříznivé epidemiologické situace pouze prostřednictvím personálu daných zařízení, doufáme, že i tak jsme naše bývalé občany potěšili. Všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a všechno
nejlepší v roce 2022.
Bc. Jitka Langrová,
odbor sociálně-správní
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Za pitnou vodu si letos také připlatíme
Oznamujeme občanům, že s účinností od 1. ledna 2022 se mění ceny vodného a stočného ve Vratimově.
Na základě usnesení předsednictva akciové společnosti SmVak byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného
s účinností od 1. ledna 2022 takto:
Voda pitná (vodné) 45,91 Kč/m3 (bez DPH) 50,50 Kč (vč.10% DPH)
Voda odvedená (stočné) 40,79 Kč/m3 (bez DPH) 44,87 Kč (vč.10% DPH)

„V kalkulaci vodného a stočného pro příští rok se
odráží vývoj nákladů v nutnosti financovat plán obnovy, rozvoje a oprav vodohospodářské infrastruktury. Dále musíme reagovat na změny cen subdodavatelů. Naše politika udržuje dlouhodobě výši
vodného a stočného pod celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům
vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za
přiměřené ceny,“ říká generální ředitel společnosti
SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
(red)

Změna pro občany v nově odkanalizované části
Vratimova a Horních Datyň
V měsíci prosinci 2021 byl městu Vratimov společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. předložen návrh
ceny pro stočné pro lokality Vratimov-Podlesí (tj. ul. Na Podlesí,
u Březinek a Karla Velčovského) a Horní Datyně (dotační projekty financované z OPŽP) od 1. ledna.2022 ve výši

ného projektu, přestože byla pro jejich nemovitosti vybudována odbočná místa, aby takto co nejdříve učinili. Při nesplnění
prognózovaných objemů odpadních vod odvedených na ČOV
v Horních Datyních ovlivní tato skutečnost výši ceny v roce 2023
tak, že může dojít k navýšení ceny stočného.

44,91 Kč/m3 bez DPH tedy 49,40 Kč/m3 včetně DPH

Zároveň upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že v případě,
kdy nebudou jejich nemovitosti napojeny na kanalizaci do konce měsíce února 2022, při nepřízni počasí do 31. března 2022,
budou vlastníci těchto nemovitostí na základě ust. §104 ods. 9
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů
vyzýváni k předložení průkazné evidence o množství odvezených odpadních vod k nezávadnému zneškodňování, které bude
1x ročně porovnáno se skutečnou spotřebou vody v nemovitosti.
Evidence musí být uchována 3 roky. Kontrolu na podnět může
vykonat místní stavební úřad nebo vodoprávní úřad odboru životního prostředí Magistrátu města Ostravy, který při zjištění nevyhovující likvidace odpadních vod je oprávněn na místě udělit
finanční pokutu.

Výpočet ceny vody odvedené (stočné) je každoročně proveden
na základě modelu stanoveného podmínkami dotačního programu „Operační program životní prostředí“, z něhož byla výstavba kanalizace částečně financována. Cena stočného je stanovena
mimo jiné dle skutečně odvedených odpadních vod za rok 2021
a dle odborného odhadu množství odvedených odpadních vod
pro rok 2022. Na výši ceny stočného má tedy významný vliv
počet připojených nemovitostí ke kanalizačnímu řadu, tj. počet nově uzavřených smluv se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
Žádáme proto občany v nově odkanalizované části Vratimova
a Horních Datyň, kde byla kanalizace zkolaudována v rámci II.
etapy výstavby, tj. v roce 2020 a 2021, kteří doposud nenapojili
své nemovitosti na kanalizaci vybudovanou v rámci výše uvede-

Ing. Alena Kašparová, Ing. Hana Martyčáková
odbor investic a údržby obecního majetku

Připomínáme změnu poplatků za odpadky
Od 1. ledna 2022 se změnil způsob platby za odpadky. Nemusíte mít zaplacené poplatky za odpady ihned. Nově lze poplatky
zaplatit až do konce března. I když nebudete mít zaplaceno, odpadky vám budou vyváženy. U rodinných domů co 14 dnů (kalendář
naleznete v tomto čísle), u bytových domů ve stejných intervalech jako loni.
Nutné je uhradit minimálně polovinu poplatku do 31. března. Každá osoba obdrží do schránky do konce ledna složenku
s variabilním symbolem, kterou lze uhradit těmito způsoby.
Způsob úhrady:
• bezhotovostní úhrada bankovním převodem: na č. účtu 4180000005/6800, je třeba znát variabilní symbol, který má každá osoba
odlišný, úhradu zašlete na každý variabilní symbol jednotlivě
• hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu (1. patro, budova MěÚ Vratimov, Frýdecká 853/57), platbu lze provést
za více osob současně prostřednictvím člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu, za nezletilé děti zajišťují platbu jejich
zákonní zástupci
• složenkou na poště: zde je nutno počítat s poplatkem za úhradu.
Vedení města Vratimova

leden 2022
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Zástupci obcí Regionu
Slezská brána
se setkali v Krásné

Vánočně nasvícený
Vratimov

Poslední zasedání zástupců členských obcí Regionu
Slezská brána v roce 2021 se uskutečnilo v sále
Obecního úřadu v Krásné.

Zasedání zástupců členských obcí v Krásné.

Foto: Miroslav Lysek

Po přivítání přítomných starostou
obce Krásná Antonínem Tulachem,
se projednávaly body programu,
z nichž můžeme zmínit hlavně mimořádný členský příspěvek pro obce
Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty,
Raškovice, Morávka, Pražmo, Krásná, Vojkovice a Dobratice na činnost a provoz Centra společných služeb za rok 2021.
Dále rozpočet DSO Regionu Slezská brána na rok 2022, který byl
schválen na straně příjmu 3.222.000 Kč, výdajů 4.560.000 Kč.
„Schodek pokryjeme z rezervy z minulých let,“ upřesnil místopředseda RSB Rostislav Kožušník.
V probíhajícím projektu Komunikační nástroje, strategické
dokumenty a pasporty pro potřeby měst a obcí Regionu Slezská
brána byly v letošním roce realizovány strategické plány regionu a jeho obcí, zaveden Mobilní rozhlas a aktualizovány webové
stránky zúčastněných obcí. V novém roce dojde k vypracování
různých pasportů u obcí, které o ně projevily zájem.
Aktuálně se Sviadnov a Paskov zapojili do testovací verze metodiky pro zpracování situační analýzy území obce/města v oblasti lokální ekonomiky. Po vyhodnocení práce s metodikou od
vzorkových obcí a následných úpravách metodiky budou zpracovány analýzy pro všechny členské obce DSO, v příštím roce, dle
harmonogramu projektu asi do konce července 2022.
K 31. prosinci 2021 ukončilo činnost v DSO Region Slezská
brána město Šenov.
Rozhodnutí o zrušení členství města Šenov v Dobrovolném
svazku obcí Region Slezská brána, stejně jako o dobrovolném vystoupení z členství v Místní akční skupině Slezská brána, zapsaném spolku, přijalo zastupitelstvo města Šenova na 19. zasedání
dne 22. června 2021.
V této souvislosti shromáždění starostů na tomto jednání vyslovilo poděkování městu Šenov za iniciování vzniku Regionu Slezská brána a dlouholeté členství v období let 1999 až 2021.
„Členství v Regionu Slezská brána bylo přínosné jak pro město
Šenov, tak pro ostatní členy svazku,“ sdělil předseda RSB Petr
Baďura.
Další zasedání proběhne 24. února 2022 v Sedlištích.
Tisková zpráva RSB

Foto: Ivana Volčíková, ul. Okrajová

Foto: Vladimír Lacina, ul. K Hájence

Foto: Pavla Piatkiewiczová, ul. Okrajová

Foto: Vladan Kotschi, ul. Okrajová
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Aktuální informace ze sociální oblasti
Občanské průkazy
Od 2. srpna 2021 vešel v platnost nový
zákon o občanských průkazech. Nově končí platnost občanského průkazu uplynutím
45 dnů ode dne změny trvalého pobytu,
jména, příjmení, rodného čísla, pohlaví
a rodinného stavu, pokud byl jako volitelný údaj zapsán. Dále již správní orgán
nebude vydávat potvrzení o občanském
průkazu při ztrátě, zadržení apod.
Nemocenské pojištění
Od 1. ledna 2022 dojde ke změnám
v oblasti nemocenského pojištění. Klíčové
změny se budou týkat dávek dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného člena rodiny
a otcovské poporodní péče. O dlouhodobé
ošetřovné bude možné požádat i v situaci,
kdy nemocný pobýval v zařízení lůžkové
péče alespoň čtyři kalendářní dny. Požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby
dlouhodobé péče bude možné až do 8 dnů
po skončení hospitalizace. U osob v terminálním stavu pak podmínka hospitalizace
nebude nutná. Klasickou dávku ošetřovného budou moci nově čerpat také blízcí příbuzní, kteří se o nemocného starají a nežijí
s ním ve společné domácnosti. Dávku otcovské poporodní péče bude možné nově
čerpat dva týdny místo jednoho. Prodlouží
se i období, v němž může být dávka poskytována v případě, kdy dítě muselo zůstat
v nemocnici v období prvních 6 týdnů života, a to o dobu hospitalizace.
Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2022 dojde ke změně základní a procentní výměry důchodů. Zá-

kladní výměra se zvýší o 350 Kč na 3 900
Kč. Procentní výměra důchodu se navýší
o 1,3 % a navíc o pevnou částku 300 Kč.
Společně se zvýšením důchodů dojde
k navýšení příplatků k penzím účastníků
odboje a osobám rehabilitovaným. Tyto
příplatky se zvýší stejně jako procentní výměra u vyplácených důchodů, tedy rovněž
o 1,3 % a pevnou částku 300 Kč.
Minimální mzda
Od 1. ledna 2022 se zvýší minimální
měsíční mzda z částky 15 200 Kč na 16
200 Kč pro zaměstnance, kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40
hodin. Minimální hodinová mzda vzroste
z 90,50 Kč na 96,40 Kč.
Dávky pomoci v hmotné nouzi
Od 1. ledna 2022 bude možné osobám,
které pobírají dávky pomoci v hmotné
nouzi, příspěvek na živobytí a doplatek na
bydlení, provést srážky z těchto dávek, a to
na úhradu pravomocně uložených pokut za
spáchané přestupky. Jedná se především
o přestupky proti veřejnému pořádku,
proti majetku, občanskému soužití a zanedbávání péče o povinnou školní docházku. Spáchání přestupků v těchto oblastech
se týká nejen samotných příjemců těchto
dávek, ale také všech společně posuzovaných osob, které nejsou nezaopatřeným dítětem. O srážkách z dávek rozhoduje orgán
pomoci v hmotné nouzi, a to na základě informací obecního úřadu obce s rozšířenou
působností o spáchaném přestupku, nebo
uložené a včas nezaplacené pokutě za spáchaný přestupek.

Ukončení dodávek energií
Ocitli jste se v situaci, kdy Vám Váš
dosavadní dodavatel energií ukončil dodávky? Jste v režimu dodavatele poslední
instance? Stanovil Vám dodavatel poslední instance příliš vysoké zálohy a nemáte
dostatek financí k jejich úhradě? Zvýšil
Vám současný dodavatel cenu a zálohy
nebo Vám skončila fixace cen? Nevíte, jak
máte postupovat dál?
Rozhodně není vhodné si na zaplacení
vysokých záloh půjčovat peníze z rychlých půjček. Stát přislíbil pomoc lidem,
kteří se po přechodu k dodavateli poslední instance ocitli v problémech s placením
nově stanovených vysokých záloh. Pokud
nevíte, co teď máte dělat, jak se zorientovat mezi dodavateli energií nebo na které sociální dávky byste mohli mít nárok,
můžete se obrátit na sociální pracovníky
Magistrátu města Ostravy, kteří Vám pomohou řešit i tyto nečekané situace.
Další informace k řešení sociální situace Vám může poskytnout sociální pracovnice Mgr. Jana Mořkovská, se kterou
si můžete sjednat schůzku telefonicky na
čísle 604 226 143, e-mailem jmorkovska@
ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků městského úřadu. Městský úřad Vratimov, 2. patro, dveře č. 11 a dveře č. 12,
sociální pracovnice Bc. Alice Miková,
tel. 595 705 924, 770 136 122, mikova@
vratimov.cz, sociální pracovnice Bc. Jitka
Langrová, tel. 595 705 923, 776 548 165,
langrova@vratimov.cz.
Bc. Jitka Langrová,
odbor sociálně-správní

Nová podatelna se přiblíží občanům už v lednu
Možná si někteří z vás všimli stavebního ruchu v přízemí budovy Městského
úřadu. Již pár týdnu se zde přestavují
prostory bývalé serverovny na novou
podatelnu.
Byly vyměněny vstupní dveře nejen u
podatelny, ale také u České pošty. Uvnitř
místnosti jsou dokončeny stavební práce a místnost je vybavena nábytkem.
Nová podatelna nabídne občanům lepší přístup a více služeb. Mimo základní
službu podatelny a Czech pointu, také
nabídku a prodej propagačních materiálů našeho města i Regionu Slezská
brána.
Předpokládané zprovoznění podatelny
je během ledna.
Vedení města Vratimova

Nová podatelna vznikla ze serverovny.

Foto: KS Vratimov
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70 let Nové huti – IV. díl
Ubytovací tábor ve Vratimově v letech 1950–1953
1951
Zajímavé jsou detaily ze života v táboře,
které se dozvídáme ze vzpomínek pamětníků, kteří přijeli na brigádu v roce 1951.
Přijíždělo se zvláštními vlaky na Vratimovské nádraží a pak se pochodovalo
v trojstupu do tábora. Tam byl nástup, přivítání a informace o ubytování. Brigádníci
dostali pracovní oblečení, boty a mýdlo.
Strava byla zdarma; v pracovní dny snídaně, oběd a večeře v jídelně; přesnídávka
nebo svačina byla dovezena na pracoviště.
Byl to chléb s marmeládou a k tomu teplý
čaj nebo bílá káva. V jídelně byl stále k dispozici chléb, čaj a marmeláda nebo pečenáče. V neděli byla studená večeře, což bylo
15 dkg „uheráku“ a 10 dkg ementálu. Jak
uváděl pamětník, do té doby nikdy pravý
uherák a ementál nejedl a strava obecně
byla vynikající.
Každou sobotu večer hrál k tanci a poslechu orchestr Hrbáč z Vratimovských papíren, v neděli dopoledne vyhrávala dechovka z Vítkovických železáren. Každý týden
byla zajímavá vystoupení různých souborů
(např. Divadla Spejbla a Hurvínka) a na
návštěvu přijížděly významné osobnosti.
V říjnu 1951 přijel do tábora Emil Zátopek,
se kterým si mohli brigádníci i zaběhat.
Podzim a počátek zimy se nesl ve znamení obrovského vzepjetí sil – vše směřovalo k zapálení první vysoké pece 1. ledna
1952. Uzavíraly se závazky, soutěžilo se,
překonávaly se normy. Aby se podařilo
splnit termín zapálení první vysoké pece,
desítky brigádníků se zavazovaly, že na
Vánoce zůstanou na staveništi. Nakonec
jich zůstalo 2600. K nim se pak připojili

Tábor Vratimov, asi 1952
ještě starší pracovníci, montéři, řemeslníci
a jejich pomocníci. Posledních dnů v roce
bylo využito co nejvíce, aby úkol byl splněn – dokončovalo se i o silvestrovské
noci. Nakonec bylo vše připraveno a první
vysoká pec mohla být 1. ledna 1952 zapálena.
1952
V roce 1952 se tábor skládal celkem
ze 75 baráků a představoval hodnotu již
více než 100 miliónů Kčs. Brigádníci byli
ubytováni podle jednotlivých krajů v pěti
střediscích a měli k dispozici klubovny,
dva závodní kluby, čítárnu, tělocvičnu,
knihovnu, kinosál a hřiště. V táboře byl
odbor péče o zaměstnance Vítkovických
staveb, který měl na starosti závodní kuchyni, údržbu, sklad a evidenci brigádníků.
Jeho práce se v roce 1952 značně zlepšila,
zvláště v závodní kuchyni, kde se zlepšila
kvalita i kvantita jídla.
Zlepšila se také údržba v táboře. Na kaž-

Foto: Zemský archiv v Opavě

dé středisko byli přiděleni dva hospodáři,
kteří zajišťovali práci střediska po stránce
ubytovací a po stránce údržby.
V táboře bydlely tři druhy brigádníků:
– brigádníci získaní ČSM na tříměsíční
brigády. Vztahoval se na ně táborový řád
a podřizovali se pokynům vedení Stavby;
– druhou skupinu tvořili bývalí účastníci
Stavby, kteří si prodloužili brigádu na jeden rok, popřípadě na více let;
– třetím druhem brigádníků byl tzv. organizovaný nábor – starší zaměstnanci
Vítkovických stavebních závodů, kteří byli
získáni národními výbory a pro nedostatek
ubikací byli přiděleni do tábora. Na ty se
nevztahovala ustanovení táborového řádu.
Bc. Hana Benkeová
Akreditovaný archiv Liberty Ostrava a.s.
Zdroje: archivní fond Nová huť Klementa
Gottwalda, n. p. Ostrava-Kunčice, kronika
firmy Liberty Ostrava a.s.
(pokračování příště)

Spolky mohou opět žádat o dotaci na svou činnost
V prosinci proběhla tradiční schůzka představitelů města se zástupci spolků, sdružení a klubů.
Každý spolek krátce představil svou činnost v loňském roce a nastínil plán na rok letošní.
Zájmová a sportovní komise připomněla, jak o dotaci žádat.
- Žádost o dotaci je nutné podat na předepsaném formuláři, který lze najít na webu města v sekci Úřad – Formuláře – Sekretariát (https://www.vratimov.cz/urad/formulare/).
Na stejném místě se nacházejí nezměněné Zásady pro poskytování dotací.
- Dotace jsou opět rozděleny dle oblastí podpory – provoz, celoroční činnost (akce pro členy, akce pro veřejnost)
a mimořádné podpory.
- Žádost je nutné podat nejpozději poslední pracovní den v lednu.
Zastupitelstvo města, které si schvalování dotací z rozpočtu města vyhradilo do své kompetence, bude dotace schvalovat na svém
dubnovém zasedání.
Děkuji všem spolkům za činnost v roce 2021 a přeji jim mnoho úspěchů v roce letošním.
David Böhm,
místostarosta
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DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD

Veřejné projednání ke stavbě kanalizačních stok
v ul. Souběžná a v ul. Za Humny
Město Vratimov bude v roce 2022 realizovat ve výše uvedených ulicích další pokračování stavby Odkanalizování Vratimova –
Horních Datyň.
Veřejné projednání se uskuteční v KD Horní Datyně ve čtvrtek 27. ledna 2022 v 16.00 h.
Na tomto veřejném projednání budou přítomni zástupci společnosti Dopravoprojekt, a.s. Ostrava a zástupci města Vratimova,
kteří budou připraveni zodpovědět vaše dotazy nebo pomoci s vyplněním dotazníků.
Další informace získáte na veřejném projednání nebo u referenta odboru investic, Ing. Hany Martyčákové, tel. 721 350 367,
e-mail: martycakova@vratimov.cz nebo na stránkách města https://www.vratimov.cz/aktualne/aktuality/verejne-projednani-ke-stavbe-kanalizacnich-stok-v-ul-soubezna-a-v-ul-za-humny-554cs.html
Ing. Hana Martyčáková,
odbor investic a údržby obecního majetku
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Rozsvícení vánočního stromu
Poslední listopadový pátek, v nádherně zasněžený podvečer, oživilo náměstí ve Vratimově rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj
za přítomnosti starosty města Martina Čecha, místostarosty Davida
Böhma a vratimovských občanů. Byli jsme rádi, že jsme alespoň
takto mohli přivítat advent. Pevně doufáme, že letošní vánoční trhy
proběhnou již s celým programem pro děti i dospělé.
(red)

Foto: KS Vratimov

Zima kozy nebaví, ale po Vánocích je můžete
potěšit vánočním stromkem
Venku se nám ochladilo a našim kozím
svěřenkyním začalo na kozí farmě zimní
období, které pro ně není až tak oblíbené.
Před osmi lety jsme začali s chovem
hnědých krátkosrstých koz (jedná se o české národní plemeno), ale postupně jsme se
přeorientovali na importované, ale podstatně náročnější mléčné plemeno a tím je
koza anglonubijská.
Toto plemeno se extériově vyznačuje
velkým klabonosem a dlouhýma ušima.
Mléko obsahuje více tuku, bílkoviny a má
lahodnou chuť (bez náznaku koziny).
Kozí mléko je pro náš organizmus prospěšné a mohou jej konzumovat i ti, kte-

ří jsou alergičtí na mléko kravské. Oproti
kravskému mléku je kozí mléko lépe stravitelné a má křídově bílou barvu. Koza
je jedna z mála tvorů, která neonemocní

Římskokatolická farnost Vratimov srdečně zve
zájemce o rozjímání při poslechu duchovní hudby na

VARHANNÍ RECITÁLY PRO KLID DUŠE
v roce 2022 vždy druhý pátek v měsíci od 18–18.30 hodin
a po přechodu na letní čas od 18.30–19 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově
•

Varhany: Šárka Vrchlabská

•

Zpěv:

Šárka Vrchlabská a Jaromír Pasečný

Prosíme o dodržování aktuálně nařízených hygienických opatření
(respirátory, dezinfekce, rozestupy v lavicích, apod.).
Případné zrušení pátečního varhanního recitálu bude oznámeno
předem na vývěsce před vstupem na místní hřbitov.
Vstupné dobrovolné pro režijní potřeby kostela

rakovinou. Kozí kolostrum se používá
k léčebným účelům, a kozí mléko se už
v minulosti používalo jako náhrada mléka
mateřského.
Z mléka vyrábíme sýry, kefír a používáme jej i k přímé spotřebě. Anglonubijská
koza je typický milovník tepla a sluníčka,
proto pro ni není zima moc oblíbená.
Vítaným rozptýlením je po vánočních
svátcích okus vánočních stromků, které
kozy milují. Určitě budou rády, když jim
opět nějaké donesete. Stromky můžete doručit na adresu Břízková 1160, Vratimov.
Kristina Polová,
majitelka kozí farmy

leden 2022
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Akce Střediska volného času Vratimov
Karneval

Jarňáky - příměstské tábory

V neděli 16. ledna od 15.30 hodin v sále SVČ Vratimov začíná
KARNEVAL pro nejmenší děti ve věku 2-6 let. Akce plná soutěží, tance a „řádění“ v maskách. Předprodej vstupenek od 13. prosince do 13.ledna nebo do zaplnění sálu v recepci SVČ Vratimov.
Rezervace míst u stolu je pouze pro dospělé. V den konání akce se
již vstupenky prodávat nebudou.

V termínu jarních prázdnin 28. února – 4. března 2022 připravujeme pro děti ve věku od 6-13 let příměstské tábory plné aktivit, soutěží a her. Mají vaše děti rády hory a sníh a chcete jim
dopřát zdravý vzduch v nádherné beskydské přírodě? Máme pro
vás novinku v podobě lyžařské školy „Sněženky a Machři“.
Více informací naleznete v nabídce u jednotlivých příměstských
táborů: http://www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy

Kurz pečení kváskového chleba
V sobotu 29. ledna připravuje SVČ pro dospěláky akci Pečení
kváskového chleba. Cílem aktivity je naučit se upéct si sami doma
pravý kváskový chleba, jen z vody a mouky a bez jakýchkoli přídavných látek. Součástí bude ukázka všech fází přípravy chleba,
od aktivace kvásku, přes jeho přikrmení, přípravu těsta, kynutí
i pečení v klasické troubě. Dozvíte se, proč je kváskový chleba
vhodnější než ten z droždí a domů si odnesete kvásek, ze kterého
okamžitě můžete začít sami péct.
Co se naučíte?
• Že kváskové pečení je velmi snadné – žádné úmorné hnětení
a ladění těsta.
• Domácí celožitný a pšenično-žitný kváskový chleba
(3x prokvašený).
• Kváskové sladké snídaňové pečivo.
• Jednoduché pečení v troubě.
• Připravit si zdravou pomazánku k chlebu.

Příměstský tábor - Pololetky
Středisko volného času již tradičně v rámci pololetních prázdnin 4. února připravuje jednodenní příměstský tábor. Akce je pro
všechny děti, které se nechtějí doma nudit. Čeká vás program
plný tvoření, pohybu, her a dalších aktivit. Děti mohou přicházet
v době od sedmi do osmi hodin. V 8.00 začíná řízený program
v podobě návštěvy HopJump centra.
V ceně je oběd, pitný režim, svačinka, dozor, program a vstup
do HopJump centra.
Tento přím ěstský tábor je částečně hrazen z operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU.
Více informací naleznete v nabídce u jednotlivých příměstských
táborů: http://www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy

Tábory na léto 2022
Středisko volného času Vratimov připravuje již tradičně nabídku pobytových i příměstských táborů pro letní prázdniny 2022.
Nabídka bude pestrá. Připravujeme tábory, které jsou motivované celotáborovými hrami, na kterých již jejich vedoucí pilně
pracují. Některé tábory budou mít svoje zaměření, jako například
příměstský rybářský tábor Rybochňapky, jiné budou plné her
a soutěží pro všechny děti.
Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let, kdy se nám některé tábory zaplnily během jediného týdne, doporučujeme si pro své
dítě rezervovat místo na vybraném táboře co nejdříve. Nabídka
táborů bude zveřejněna v pondělí 3. ledna 2022 od 8:00 hod na
webových stránkách www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy.
Na vaše děti se těší týmy táborových vedoucích, kuchařů, zdravotníků a dalších nezbytných pracovníků.

Hon na míč
Vážení rodiče, v lednu otvíráme nové kroužky Hon na míč I.
a II. Jedná se o všestranné sportovně pohybové kroužky, ve kterých děti čekají hry a soutěže s míčem v různých podobách. Děti
by se měly naučit driblování, házení a chytání, ale hlavně umět
s míčem správně běhat a ovládat ho. Do lekcí míčových her zařazujeme i různá motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost například opičí dráhy a další. Zahájení 6. ledna 2022 v tělocvičně ZŠ
Datyňská. Vhodné pro děti I./6-9 let a II./10-15 let.
Více informací na www.svcvratimov.cz.
Mgr. David Legindi,
SVČ Vratimov

+ (logo OPZ)

Všechny akce se uskuteční v závislosti
na aktuálních protiepidemických opatřeních.
Tabulka s přehledem akcí:
16. 1. 2022 15:30–17:30 Karneval
29. 1. 2022 10:00–18:00
4. 2. 2022 7:00–17:00

Kurz pečení kváskového
chleba
Pololetky
Foto: SVČ Vratimov

Bližší informace k akcím:
Klára Pastorková | k.pastorkova@svcvratimov.cz | tel.: 607 516 187
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Akce Střediska volného času Vratimov
Bejvávalo nám spolu hezky, tenhle podzim! Ale s koncem roku končí i náš projekt. Od září jsme se seniory z Vratimova
a přilehlých obcí navštěvovali místa, která
pro jejich život mají symbolický význam.
Všechny zajímalo, jak se tato místa v průběhu let změnila.
Nad areálem skokanských můstků například vyrostla krásná stezka v korunách
stromů. Letiště v Mošnově dostalo zbrusu nový kabát. Vrcholek Dlouhých strání
v Jeseníkách od osmdesátých let „zdobí“
nádrž unikátní stejnojmenné vodní elektrárny. Naopak některá místa jsou stále taková, jak je pamatují. Třeba doly na Landeku, kde někteří z nich před odchodem
do důchodu „rubali“.
V pátek 10. prosince si v Paskově na
zámku účastníci osvěžili vzpomínky
na projektové aktivity. Promítaly se fotografie z exkurzí a procvičovala paměť při

kvízu. Průvodcem na zámku byl paskovský pan starosta a tým Střediska volného
času Vratimov v dobových kostýmech.
Milí účastníci, děkujeme vám za milou

společnost. Jste pro nás velkým zdrojem
inspirace.
Bc. Hana Nevrlá a Mgr. Lenka Havrdová,
SVČ Vratimov

Projekt Bejvávalo 2021 byl podpořen dotací Moravskoslezského kraje
z programu na podporu zdravého stárnutí a Městem Vratimov.

Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov sbírají medaile
I v této nelehké době se skupina mažoretek ZIK-ZAK Vratimov loni na podzim
zúčastnila Mistrovství České republiky
v twirlingu, kde získala nominaci na Mistrovství Evropy (ME) v Chorvatsku, které
se uskutečnilo v říjnu 2021.
O týden později se uskutečnila další soutěž PODĚBRADSKÝ POHÁR MAŽORETEK, kterého se zúčastnily týmy z celé
České republiky. Naše děvčata si vedla
dobře a získala krásné 6. místo.
Následovala náročná tréninková příprava na ME. Velkým zklamáním bylo,
když 24 hodin před plánovaným odjezdem
přišla zpráva o nákaze COVID-19 a s tím
spojená karanténa. Děvčata tak bohužel
nemohla reprezentovat město Vratimov
a Českou republiku. Příprava nezahrnovala pouze tréninkovou část, ale i organizaci
celého výjezdu a následné storno, na které
se podílel i výbor spolku ZIK-ZAK Vratimov a SVČ Vratimov.
Do konce kalendářního roku se mažoretky zúčastnily další soutěže O POHÁR
MĚSTA HRANICE, konané v Hranicích
na Moravě, kde získaly 1. místo za pomponovou sestavu a 2. místo za pódiovou
sestavu s hůlkou. Pomponová sestava byla
zároveň oceněna jako nejlepší choreografie celého soutěžního dne.

Medailistky ZIK ZAK Vratimov.

Poslední soutěží roku 2021 byla mažoretková soutěž TORNÁDO, která se uskutečnila v aule VŠB v Ostravě-Porubě. Z
této soutěže si děvčata odvezla umístění:
kategorie sólo hůlka juniorky: 2. místo Michaela Horkelová, 3. místo Eliška Kmošťáková, kategorie sólo hůlka seniorky: 2.
místo Michaela Kopcová, 3. místo Viktorie Nováková.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat
za podporu městu Vratimov, díky které se

Foto: Daniela Vodová

můžeme připravovat na soutěže a následně
se jich účastnit.
Dále děkujeme SVČ Vratimov a jejich
pracovníkům, kteří nám pomáhají.
Velké poděkování za přípravu v roce
2021 patří trenérkám Renátě Hloušové,
Daniele Vodové, Barboře Kučové a Renátě Janů, které se mažoretkám věnují.
Kateřina Horkelová,
ZIK-ZAK Vratimov

leden 2022
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Žákyně z „dolní školy“ zabodovala se svým komiksem
Už několik let vyhlašuje společnost ADRA
komiksovou soutěž na téma „Cíle udržitelného rozvoje“. Cílem této soutěže je poukázat na
globální problémy současného světa a zapojit
děti, kterým není lhostejné, jak vypadá svět
kolem nich. Děti si v rámci této soutěže mohou
vybrat jeden ze 17 globálních rozvojových cílů
a představit jej prostřednictvím komiksu.
Téma děti mohou zpracovat podle sebe,
třeba jako dobrodružný či humorný příběh.
Mohou také vyjít z osobní zkušenosti, jak oni
daný cíl naplňují nebo naopak nenaplňují. Komiks může být zpracován libovolnou technikou (kresba, malba, fotostory, koláž) ve formátu A3.
V letošním školním roce pan učitel Radek
Huška do této soutěže přihlásil žáky 8. ročníku
naší školy. Konkurence byla opravdu veliká.
V Kategorii I. ADRA letos obdržela neuvěřitelných 207 komiksů v pěti soutěžních kategoriích - Bezpečný svět, Kvalitní život, Férová
společnost, Naše planeta a Odpovědný rozvoj.
Jak uvedli sami organizátoři, hodnocení prací jednotlivých žáků bylo letos opravdu těžké
vzhledem ke konkurenci. Nakonec se rozhodli
ocenit celkem 16 autorů.
Z naší školy se mezi oceněné dostala Sabina
Csiba, která se umístila na 3. místě v kategorii

Oceněný výtvor Sabiny Csiby.

Foto: Martina Pelikánová

Férová společnost. Sabina díky svému
úspěchu dostala pozvání na vyhlášení vítězů a předání cen, které proběhlo v prosinci v Praze a bylo spojeno s workshopem s ilustrátorem Jakubem Plachým
a vernisáží výstavy vítězných komiksů.

Darujte peníze
v Tříkrálové sbírce
V našem městě bude Tříkrálová sbírka probíhat
od 1. ledna do 16. ledna 2022.
Tříkráloví koledníci budou procházet městem v sobotu
8. ledna a v sobotu 15. ledna, pokud fyzické koledování bude
možné.
Občané, ke kterým se koledníci nedostanou a chtěli by také
přispět na Tříkrálovou sbírku, mohou tak učinit:
• v neděli 9. ledna od 10.20 hodin do 11.30 hodin
v Římskokatolickém kostele Svatého Jana Křtitele, ulice
Frýdecká,
• od 3. ledna do 14. ledna na Městském úřadě ve Vratimově,
před vchodem na poštu,
• od 1. ledna do 16. ledna na ulici Odboje, č. p. 25,
• od 3. ledna do 15. ledna: Galanterie-Textil, ulice Frýdecká
137/31,
• od 3. ledna do 15. ledna: Železářství - Domácí potřeby,
ulice Frýdecká 166/34,
• pro občany Horních Datyň, bude Tříkrálová kasička od
2. ledna do 16. ledna k dispozici: Potraviny u Dulňáku
(vedle restaurace Koliba), Vratimovská 305, Horní Datyně.
Přispět můžete také do on-line pokladničky na sbírkové
konto č. ú.: 66008822/0800, variabilní symbol: 777988013
(dar můžete poslat i pomocí QR kódu z plakátu).
Lenka Kubiczková,
koordinátor Tříkrálové sbírky

Tímto děkujeme všem žákům 8. A
a 8. B za účast v této soutěži, za jejich
iniciativu a kreativitu, a zároveň také
gratulujeme Sabině k jejímu úspěchu.
Mgr. Martina Pelikánová,
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí
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Městská knihovna Vratimov

Den dětské knihy

… se nesl ve znamení dodržování přísných hygienických pravidel. I proto jsme
nemohli v knihovně přivítat více návštěvníků, než nám dovolovala vládní nařízení.
Přesto nám atmosféra nadcházejících Vánoc nevzala odhodlání věnovat se i omezenému počtu lidí. Chtěli jsme, aby akce
byla pro rodiče a jejich děti přínosem.
Společné tvoření drobných vánočních ozdob a dekorací si všichni užili a velmi si
chválili připravené náměty. Letošní Den
pro dětskou knihu zaštítil Čtyřlístek – podařilo se nám získat několik desítek vydání
tohoto oblíbeného dětského časopisu. Děti
si mohly odnést domů 3 čísla a v tvorbě
pokračovat dále – tentokrát vynálezů zajíce Myšpulína. V průběhu dopoledne jsme
nazdobili také stromeček, pod kterým děti
našly první knižní dárky. Radost byla veliká.
Soutěž Lovci perel
Osmý ročník čtenářské soutěže Lovci
perel je za námi. Této soutěže se zúčastnilo celkem 27 dětských čtenářů. Všem
zúčastněným lovcům gratulujeme!
Za naspořené peníze, tzv. Moriony, si
mohli čtenáři v bazárku koupit malý dárek, a to ve dnech od 6. do 17. prosince.
9. ročník této soutěže začne v pondělí
3. ledna 2022.

Informace k letnímu semestru VU3V
Zájemcům z řad seniorů přinášíme aktuální informace k letnímu semestru virtuální univerzity třetího věku. Přihlášky
přijímáme v knihovně od 13. prosince až
do 23. února 2022. Noví i stávající zájemci si mohou vybrat z pestré nabídky témat,
zveřejněných na webových stránkách univerzity www.e-senior.cz. Nový semestr
zahájíme ve středu 2. února 2022. Bližší
informace vám rádi poskytneme v knihovně, popř. jsou zveřejněny na webu knihovny.

Výstava
Připravujeme pro vás výstavu v chodbičce knihovny u příležitosti dvoustého
výročí narození Karla Havlíčka s názvem
Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka. Jejími autory jsou Magdaléna Pokorná, Dalibor Dobiáš a Pavel Muchka z Knihovny
Národního muzea v Praze. Výstava potrvá
od 3. ledna do 22. února 2022 a bude možné ji zhlédnout v půjčovní době v pondělí a čtvrtek od 9-12, 13-18, úterý 9-12
a v pátek od 13-16 hodin.

V příštím roce PŘIPRAVUJEME
Rok 2022, pokud situace dovolí, bychom společně s našimi čtenáři chtěli
prožít v souladu s připravenými kulturně vzdělávacími akcemi. Rádi bychom
zavedli kurz práce na PC a Internetu pro
seniory a třeba nejen pro ně. Pokračovat
bude Virtuální univerzita třetího věku.
Chceme se věnovat žáčkům prvních tříd
a projektu Už jsem čtenář - Knížka pro
prvňáčka zakončeného slavnostním pasováním na čtenáře. Aktivity budou připraveny také pro nejmenší, pro změnu
v projektu Bookstart. Čeká nás Březen
- měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, celoroční hra Lovci perel
pro děti a mládež, Den pro dětskou knihu.
Důležitá je pro nás úzká spolupráce s mateřskou školou (Poledníčky – čtení před
spaním) a základními školami (tematické
lekce). Rádi bychom také dali příležitost
ženám, které by se chtěly naučit pracovat
s háčkem a jehlicemi, popř. se v této činnosti zdokonalit. Ze setkání s autory knih
snad můžeme přislíbit např. setkání s Karin Lednickou – autorkou velice úspěšné
knihy Šikmý kostel. Řada našich aktivit
se ponese v duchu udržitelnosti. Aktuální
dění můžete sledovat na webových stránkách i knihovnickém facebooku.

Místní knihovna
HORNÍ DATYNĚ informuje
Chystáme v lednu…
Pro nejmenší děti a jejich rodiče připravujeme akci z projektu BOOKSTART (S
knížkou do života). Pro děti z MŠ tradiční
Poledníček - čtení před spaním. Prvním
půjčovním dnem v novém roce bude pondělí 3. ledna 2022 od 14 do 17 hodin.
Kontakt: Místní knihovna HORNÍ
DATYNĚ, Vratimovská 40, 739 33
Horní Datyně
Půjčovní doba: pondělí
14 – 17 h
pátek
9 – 12 h
E-mail: knihovna.datyne@seznam.cz,
webové stránky www.knihovna-datyne.
cz, facebook https://1url.cz/yzcQP
Vážení čtenáři, přejeme vám za celý
kolektiv Městské knihovny Vratimov,
úspěšný start nového roku a věříme ve
spoustu příležitostí k setkáním v knihovně v průběhu celého roku 2022, který snad
bude o mnoho klidnější než uplynulé dva
roky.
Mgr. Lenka Šimurdová a kolektiv,
Městská knihovna

Hledáme příbuzné zemřelých, ke kterým se nikdo nehlásí
Každým rokem je měsíc listopad vždy měsícem vzpomínek na naše blízké, jejichž pozemská cesta již byla ukončena. I v našem Husově sboru ve
Vratimově jsme na zemřelé při bohoslužbě vzpomínali. Avšak v našem
kolumbáriu máme i urny s ostatky zemřelých, ke kterým dlouhodobě nikdo nechodí. Prosíme vás touto cestou o návštěvu našich stránek, pokud se
náhodou nejedná i o vašeho příbuzného. Třeba někoho z uvedených jmen
najdete ve svém rodokmenu.
Více informací: https://ccshvratimov.webnode.cz/
Rada starších,
Náboženská obec Církve československé husitské ve Vratimově
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Jazykové šampiony ze ZŠ Datyňská učení
cizích slovíček baví
V říjnu a listopadu loňského roku se pět
tříd ze Základní školy Datyňská zúčastnilo třetího ročníku mezinárodní soutěže
v učení cizích jazyků s názvem Jazykový
WocaBee šampionát, která probíhá pod
záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR v online aplikaci WocaBee. Jedná se o soutěž v učení se slovíček
cizího jazyka, ve které mezi sebou soupeří
studenti všech cizích jazyků od základních škol až po gymnázia, a to jak v České
republice, tak i na Slovensku. V soutěži
se hodnotí píle v učení se slovní zásoby,
o které vypovídají body získané za procvičování slovíček v aplikaci, tzv. WocaPoints. V jednotlivých kolech soutěže vítězí třídy, které získají nejvyšší průměrný
počet WocaPoints na jednoho žáka.
V konkurenci 152 tříd a cca 60 tisíc žáků
z celé České republiky se zástupci naší
školy neztratili a umístili se na předních
místech. V okresním kole žáci 6. A obsadili 8. místo, žáci 8. A skončili na 7. místě,
žáci 4. A na 5. místě, žáci 3. A pod vedením paní učitelky Mgr. Naděždy Mackové
na bronzové příčce a žáci třídy 4. B pod
vedením paní učitelky Mgr. et Mgr. Šárky
Máchové celé okresní kolo vyhráli s denním průměrným počtem 791 bodů a postoupili do kola krajského.
Žáci letošní 4. B tak navázali na loňský
úspěch třídy 5. A pod vedením paní učitelky Mgr. Naděždy Mackové, která rovněž
vyhrála okresní kolo a v krajském kole se
umístila na druhém místě. Letošní 4. B
se však podařilo pomyslnou laťku ještě
pozvednout, navýšili své úsilí a s denním
průměrným ziskem 1082 bodů se stali
vítězi celého Moravskoslezského kraje

Šťastní jazykoví šampióni.

a nominovali se do celostátního kola, ve
kterém se po usilovném boji dne 26. listopadu 2021 umístili na krásném 5. místě se
ziskem 2641 bodů.
Všichni žáci třídy 4. B zaslouží velkou
pochvalu za vytrvalost, usilovnost a obrovskou píli, se kterou k soutěži přistoupili, a to i na úkor svého osobního volna,
protože na překladu slovíček pracovali
nejen v nově vybudovaných odborných jazykových učebnách za využití dotykových
tabletů a moderních interaktivních tabulí,
ale také ve svém volném čase. Investice,
kterou ZŠ Datyňská do audiovizuální techniky a IT technologií specializovaných
učeben v roce 2020 vložila, se tedy začala
vyplácet.
Ačkoli se jedná o soutěž týmovou, nutno
zdůraznit, že o velký úspěch se v jednotli-

Foto: ZŠ Datyňská Vratimov

vých kole zasloužili nejvíce tito jazykoví
přeborníci: v okresním kole: 1. Ondřej Poloch, 2. Stanislav Krejčí, 3. Eliška Hanzlíková, v krajském kole: 1. Ondřej Poloch,
2. Stanislav Krejčí, 3. Šimon Frydryšek
a v kole celostátním: 1. Martin Kaim,
2. Stanislav Krejčí, 3. Šimon Frydryšek.
Čtvrťáci z Vratimova dosáhli opravdu
vynikajícího výkonu, naučili se stovky
slovíček a velmi úspěšně zvládli naši školu
i město Vratimov reprezentovat na celostátní úrovni. Doufáme, že se jim i jejich
následovníkům povede stejně dobře i v následujících letech a budou tak odrazem úsilí, které se ZŠ Datyňská dlouhodobě snaží
klást na výuku cizích jazyků.
Mgr. et Mgr. Šárka Máchová,
ZŠ Datyňská

Ohlédnutí za zábavným Halloweenem ve školní družině
I když oslava Halloweenu nepatří mezi
naše tradiční svátky, děti si i u nás tento den
čím dál více užívají.
A tak jeden listopadový čtvrtek proběhlo
ve školní družině v ZŠ Datyňská zábavné
halloweenské odpoledne. Děti se na tento
den náležitě připravovaly. Ve všech družinkách se kreslilo, malovalo a vyrábělo.
Dýně, strašidla, upíři a netopýři se stali součástí výzdoby tříd a školních chodeb. Stylově vydlabané dýně s blikajícími světýlky se
náležitě vyjímaly u zadního vchodu školy.
Děti z kroužku vaření připravovaly dýňovou polévku a pekly strašidelné hranolky v troubě. Ale ta pravá halloweenská zábava na
děti teprve čekala. Ráno již po příchodu do školy se oblékly do
krásných kostýmů, které ke Slavnostem duchů patří. Za pomoci sedmaček Johanky a Terezky si barvami na obličej vytvářely

kreativní strašidelné motivy. V prostorách
školní zahrady se na stanovištích se strašidelnou tématikou postupně vystřídala
všechna oddělení. Strašidla musela projít
halloweenskou stezkou, na jejímž konci
čekalo na děti další překvapení. V hrůzostrašné jeskyni, za zvuků tajemné hudby
a kvílejících strašidel, musely svou odvahu
stvrdit svým podpisem na čarodějnickém
glejtu pekelnice Mařenky. Poslední tečkou
za příjemně stráveným odpolednem byl
sladký balíček pro všechny statečné děti,
který si s sebou odnášely do svých domovů.
Všem organizátorům tohoto nevšedního odpoledne patří velký
dík, protože bez nich by se tato akce nemohla uskutečnit.
Bc. Alena Slonková,
školní družina ZŠ Datyňská
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Projekt Krabice od bot
Máme za sebou jeden z nejkrásnějších svátků v roce, kterými
Vánoce zcela bezesporu jsou. Jedná se o čas, který trávíme společně se svými nejbližšími. Čas, kdy máme možnost se alespoň
na chvíli zastavit. Čas, kdy obdarováváme své blízké a těšíme se
z dárků, které jsme našli pod stromečkem.
V tomto předvánočním čase jsem byla jako ředitelka Základní
školy Masarykovo náměstí oslovena jedním z rodičů, který mě
seznámil s projektem Krabice od bot. Tento projekt se mi velmi
líbil, jeho myšlenka mě nadchla a rozhodla jsem se do něj zapojit
naši školu, naše děti a jejich rodiče.
O co se vlastně jednalo?
Projekt Krabice od bot umožňuje dětem, jejichž rodiny jsou v tíživé sociální situaci, vyrůstají v pěstounských rodinách nebo azylových domech získat dárky pod stromeček. A jak všichni dobře
víme, pro děti jsou Vánoce zejména o radosti z dárků. V loňském
roce proběhl již 11. ročník této sbírky, a to v termínu od 22. listopadu do 5. prosince.
Jak tento projekt fungoval?
Nejprve bylo potřeba najít krabici od bot. Do něj děti se svými
rodiči vložily to, co by mohlo udělat jiným dětem radost. Mohly
to být hračky, pastelky, sešity či bloky na kreslení, knížky, hezké
oblečení, bonbóny, kosmetika a doplňky a další věci, které je napadly. Nemuselo se jednat o věci nové – mohly to být věci, které
děti již nepotřebovaly nebo je měly „navíc“. Věci jen nesměly být
moc opotřebované, příliš staré nebo také křehké či nebezpečné.
Krabici od bot pak bylo potřeba zabalit do pěkného a pevného balicího papíru a nalepit na ni štítek s věkem a pohlavím dítěte, pro
které je určená. Takto připravenou krabici pak děti přinesly buď
svému třídnímu učiteli, nebo rovnou do ředitelny školy. Následně
byly všechny dárky doručeny na sběrná místa, kde se postarali
o to, aby se dostaly do správných rukou.
Byl to opravdu nádherný pocit, když děti začaly své dárky přinášet. Většinou je přinášely přímo do ředitelny školy, kde se ukládaly, a bylo na nich opravdu hodně znát, že jsou rády, že mohly
svým dílem přispět k obdarování jiných dětí. Často také „nakukovaly“ do ředitelny, aby viděly, jak dárky přibývají. Přicházely
i maminky s nádherně vyzdobenými krabicemi a mnohokrát se
nejednalo pouze o jednu. V tu chvíli jsem cítila, že to je přesně to,
co dělá naši školu takovou, jaká je – cítila jsem podporu rodičů,
pocit sounáležitosti a tolik podstatné empatie.
Účast v projektu byla zcela dobrovolná, jelikož jsem si uvědomovala, že v současné době může být rodinná situace mnohých
rodičů rovněž komplikovaná. O to víc mě překvapilo množství
dárků, které se nám nakonec podařilo shromáždit. Celkem děti

Děti, které se zapojily do projektu.

Foto: Martina Pelikánová

a jejich rodiči darovali více než 80 dárků. Dárky přispěli také zaměstnanci školy – od učitelů prvního i druhého stupně po provozní zaměstnance školy.
A proč jsem se rozhodla pro naši účast v tomto projektu?
Jedním ze základních cílů školy je rozvoj prosociálního chování
u dětí. Jedná se o schopnost chápat situaci z pohledu druhé osoby,
utvářet své vlastní morální úsudky, osvojovat si základní normy
a pravidla chování a dokázat se vcítit do pocitů druhých lidí. Vnímám ale, že nestačí si o tom s dětmi pouze povídat v hodinách rodinné nebo občanské výchovy či na třídnických hodinách. Je potřeba to prožít, zažít, učinit konkrétní skutek. To dá dětem nejvíc.
Víc než jen poučka o tom, co to vlastně pomoc druhému znamená.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se projektu Krabice
od bot zapojili a zejména mamince Ivaně Svobodové, která mě
jednak inspirovala k naší účasti v projektu, jednak zajistila převoz
dárků na odběrná místa.
Na závěr mi dovolte citovat slova této maminky:
„Věřím, že když v rodinném kruhu Vaše děti s tímto projektem
seznámíme a společně sestavíme nějaký dáreček pro ‚kamaráda‘,
budeme překvapení nepopsatelným pocitem dobrého skutku, a ten
je skutečně k nezaplacení. Cítím totiž, že by se dětem tato akce
mohla líbit a oslovit je. Věřím, že síla skutku dokáže dělat zázraky. A v období vánočních svátků obzvlášť.“
Mgr. Martina Pelikánová,
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Atletika hravě ve škole
O tom, že pohyb je pro děti důležitý
a velmi podstatný pro jejich celkový rozvoj, už bylo napsáno opravdu mnoho. Jak
se ale říká „Šedá je teorie, zelený je strom
života“.
Proto naše škola neváhala a zapojila se
v tomto školním roce do projektu Českého
atletického svazu „Atletika hravě ve škole“, který byl realizován na základě výzvy
Národní sportovní agentury „Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů
na MŠ a ZŠ pro rok 2021“.
Cílem projektu je přivést kvalifikované
trenéry atletiky do hodin tělocviku a podpořit tak nejen zájem dětí o sport, ale také
představit učitelům prvního stupně růz-

né možné formy zařazení atletiky právě
v rámci těchto hodin.
A tak se v průběhu jednoho listopadového týdne všichni žáci 1. stupně společně se
svými učiteli potkávali ve svých hodinách
tělesné výchovy s trenérem českého atletického svazu, který jim zprostředkoval krásu „královny sportu“, jak je atletika často
nazývána. Učitelé tak měli možnost shlédnout a poznat jiné formy a metody práce
s dětmi, žáci zase možnost zažít zajímavý
prožitek a nové aktivity.
Díky zapojení do projektu obdržela škola
zcela zdarma atletickou sadu, kterou může
používat. Pomůcky z této sady lze využít
nejen pro nácvik atletiky, ale také napří-

klad pro uspořádání jednoduchých soutěží
pro děti. Učitelé také získali metodickou
brožurku „Atletika hravě do škol“, která
jim nabízí návody pro nácvik jednotlivých
atletických disciplín, ale také množství námětů pro zpestření hodin tělocviku.
Jakákoliv forma pohybové aktivity pro
děti nabývá v současné době na svém významu a já pevně doufám v to, že zapojení
školy do projektu „Atletika hravě ve škole“
mohlo dětem pomoci v objevování krásy
nejen už zmíněné atletiky, ale zejména pohybu a pocitu uspokojení, který s ním jde
ruku v ruce.
Mgr. Martina Pelikánová,
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

leden 2022
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Na „horní škole“ proběhla historicky
první vernisáž fotografií
Nelehkého úkolu otevřeže mnohé fotografie byly téměř
ní školní galerie se v úterý
profesionální. Nechyběly snímky
16. listopadu chopila nazvířat, architektury ani černobílé
dějná fotografka Monika
fotografie sociálního dokumenVávrů z 8. A. I přes nepřítu. Celý soubor byl pouze malou
znivou epidemickou situa„ochutnávkou“ z autorčiny tvorci jsme o událost nepřišli.
by. Na ZŠ Datyňská máme raAkce se nakonec mohli
dost, že jsme mohli využít nový
účastnit pouze žáci z 8. A
prostor naší školy, který se stane
a učitelé. Pro všechny hostrvalou galerií, kde budou mít
ty to byl krásný a nevšední
žáci naší školy možnost vystavozážitek.
vat své práce.
Vernisáž proběhla jako
V současnosti jsme v těžké
v opravdové galerii. Nesituaci, která kultuře nepřeje.
chybělo ani hudební vyNesmíme však zapomenout, že
stoupení spolužáků. Zpěvýtvarné umění, hudba a divadlo
vačku Natálii Matějkovou
jsou
balzámem pro duši každého
doprovázelo trio hudebníčlověka
a musí mít nezastupiků, na kytaru hrála Adéla
telné
místo
v životech každého
Monika
Vavrů
na
vernisáži.
Pojezdalová, na ukulele
z
nás.
Foto:
Mgr.
Eva
Eliášová
Honza Holaň a cajon paDěkujeme všem, kteří si našli
třil Davidu Polakovičovi.
čas a zastavili se u fotografií. V budoucnu
Všichni si zasloužili velký potlesk a uznání.
Nad výstavou si vzala patronát paní uči- snad bude mít Monika možnost vystavovat
telka Eva Eliášová, která přednesla úvodní své dílo pro širokou veřejnost. Moc jí fandíslovo. Kolekce více než třiceti fotografií byla me.
Mgr. Eva Eliášová,
průřezem Moničiny tvorby. Ačkoli autorka
ZŠ Datyňská
chodí teprve na základní školu, můžeme říci,

Tvorba nadějné fotografky Moniky Vávrů.

Tělocvičná jednota Sokol Vratimov přeje všem do nového roku zdraví,
osobní pohodu a spoustu energie na zvládání situací kolem nás,
mnoho láskyplných setkávání a času na sportovní zážitky.

Trenéři fotbalové mladší přípravky jsou spokojeni
Vratimovská mladší přípravka má za sebou čtvrtý a pátý turnaj.
„Turnaje máme rozděleny dle ročníků,“ prozradil jeden z trenérů
týmu Daniel Švrček. „Na přelomu října a listopadu jsme i přes
karanténní opatření odehráli tři turnaje, ve kterých se nám dařilo
střídavě. Museli jsme do hry zapojovat i děti, které čtrnáct dní netrénovaly a naší hru to ovlivnilo,“ vzpomíná trenér Švrček.
Na poslední listopadovou neděli se vratimovským trenérům podařilo pro kluky zajistit dva turnaje. Ty byly určeny pro kluky
a holky ročníku 2014 a mladší. „Ranní turnaj nám nevyšel výsledkově, což pro nás není vůbec prvořadé. Důležité je pro nás zapojení všech dětí, a to i z našich předpřípravek,“ vysvětlil Švrček
a pokračoval: „Klademe důraz na přístup hráčů ke hře, kde chcete
vidět individuální dovednosti, nasazení a bojovnost,“ zdůraznil
vratimovský kouč.
Druhý turnaj pak začal krátce před obědem a trenéry mile překvapil jak herně, tak i výsledkově (1 porážka, 1 remíza a 4 výhry).
„Kluci předváděli parádní akce. Musíme říct, že jejich přístup,
nasazení, bojovnost, ale i samotná individuální práce s míčem,
jsou jak pro nás, trenéry, tak i pro samotné kluky impulsem do
budoucna. Tady se ukázalo, že tvrdá práce na tréninku se vyplácí
a rádi bychom všem dětem poděkovali za vzornou reprezentaci

Vratimovská mladší přípravka po turnaji.

Foto: FC Vratimov

klubu a s radostí se těšíme na další turnaje,“ dodal druhý z trenérů
Tomáš Farník.
David Huser,
FC Vratimov
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Vratimov má svého Mistra republiky!
tězil celkově náš Oldřich Vrtal (první zleva) z oddílu stolního tenisu
TTC MG Odra GAS Vratimov a stal se tak Mistrem ČR kategorie 60+
pro rok 2021. Stejnou kategorii nad 60 let v ženách vyhrála ze severní
Moravy ještě Alena Klišová (čtvrtá zleva) z oddílu TTC Frýdek-Místek a oba tak budou Českou republiku reprezentovat na Mistrovství
Evropy veteránů v Itálii v červnu v letošním roce.
Celkové pořadí po Turnaji Masters
o Mistra republiky kategorie 60+:
Vítězové veteránského Turnaje mistrů.

Foto: Ján Kubinda

V Hluku u Uherského Hradiště pořádal v listopadu
ČMKV (Českomoravský klub veteránů) jako každým
rokem celostátní Turnaj mistrů, do kterého se kvalifikuje
8 nejlepších hráčů a hráček stolního tenisu z celé České republiky a Slovenska nad 40 let na základě výsledků turnajů konaných během roku. V každé kategorii mužů a každé
kategorii žen se hraje na tomto závěrečném Turnaji mistrů
systémem každý s každým. Ve své kategorii nad 60 let zví-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oldřich Vrtal (Vratimov)
Rostislav Stuchlý (Mohelnice)
Jaroslav Kratochvíl (Hustopeče)
Luboš Mišejka (Brno)
Josef Zábranský (Praha)
Jaroslav Wagner (Sadská)
Karel Kepl (Praha)
Josef Bělovský (Semily)

Oldřich Vrtal,
předseda TTC MG Odra GAS

Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, hrající
v našem městě 3. ligu stolního tenisu v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST), je téměř v polovině nové sezony 2021/22.
Poslední výsledky ligového „Áčka“ Vratimova:
TTC MG Odra GAS Vratimov

– Uher. Hradiště-Němčí
– Zlín Šarovy
– Přerov
– TJ Odry
– TTC SIKO Orlová

10:7
4:10
10:5
10:5
0:10

V lednu 2022 bude hrát Vratimov doma, a to v sobotu 15. ledna ve
14 hodin důležitý zápas proti SK Svinov a následně v neděli 16. ledna v 10 hodin proti TTC Bolatice.

Aktuální ligová tabulka sezony 2021/22
před polovinou soutěže:

Družstvo stolních tenistů z Vratimova.

1. TTC SIKO Orlová

10 10

0

0 100:10 30

2. Sokol Zlín - Šarovy

11

6

4

1

97:68 27

3. TTC Frýdlant

10

5

3

2

82:68 23

4. KST Vsetín

10

6

1

3

75:63 23

5. DDM Valašské Meziříčí

10

6

1

3

81:67 23

6. Uherské Hradiště-Němčí 11

5

2

4

87:76 23

7. TJ Ostrava KST D

10

5

2

3

82:65 22

10

4

2

4

69:79 20

8. TTC Ostrava - Poruba
TTC MG Odra
9.
GAS Vratimov
10. SK Svinov

10

3

1

6

64:86 17

10

3

0

7

65:89 16

11. TJ Odry

11

2

1

8

70:96 16

12. TTC Bolatice

10

2

1

7

53:91 15

13. SK Přerov

11

1

0 10 39:106 13

Foto: TTC MG Odra GAS

Oba předchozí zápasy na stolech soupeře Vratimov v první
polovině soutěže těsně prohrál, tak snad se jim povede
v domácím prostředí odveta.
Před Vánocemi se konaly v naší herně na stadioně také
tradiční Vánoční turnaje registrovaných a neregistrovaných
žáků a samozřejmě prestižní oddílový turnaj mužů, jejichž
výsledky byly známy až po uzávěrce tisku a budou tak
zveřejněny v příštím čísle Vratimovských novin.
Bohuslav Kaloč,
TTC MG Odra GAS
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS
Vratimov hledá do svých řad děti narozené
v roce 2008 a mladší z Vratimova a okolí.
Tréninky se konají každé úterý a čtvrtek od 15
do 17 hodin. Podrobnosti na čísle 603 283 558.

leden 2022
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BLAHOPŘEJEME
Dne 25. ledna oslaví své 80. narozeniny
naše babička a maminka

Alenka Podešvová
z Horních Datyň.
Krásné narozeniny Ti přejí syn Jiří,
snacha Květa a vnučka Adriana.

VZPOMÍNÁME
Dne 31. ledna 2022 si připomeneme
1. výročí úmrtí
paní

Jaroslavy Špokové.
S láskou vzpomínají rodiny Šmukařova,
Sabákova a Plecháčkova.

Dne 9. ledna uplyne 5 let od úmrtí
paní

Emy Pischové.
Vzpomeňte s námi, kdo jste ji znali.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Renata
s rodinou.

Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale
nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 27. ledna 2022 uplyne
již 20 let, co nás opustil pan

Dne 11. ledna si připomeneme 2. smutné
výročí úmrtí milované babičky

Boženy Klabanové.
„Odešla jsi cestou, kterou jde každý
sám, jen brána vzpomínek zůstala
dokořán. Ten, kdo tě znal, si vzpomene
a ten, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
Chybíš nám, babi Božko“. S láskou syn
Pavel a dcera Dana s rodinami.

Dne 10. ledna uplyne
9. výročí úmrtí
pana

Vladislava Šebesty.
S láskou vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 5. ledna si připomeneme
6. smutné výročí úmrtí
pana

Dalibor Veselka.

Cyrila Matláka.

Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
Manželka, dcera a syn s rodinami.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 18. ledna uplyne 24 let,
kdy nás opustil
pan

Dne 9. ledna 2022 vzpomeneme
20. výročí úmrtí
pana

Zdeněk Suchý.

Alfreda Kožušníka.

S láskou vzpomínají manželka se synem,
maminka, bratr s rodinou a celá rodina.

S láskou vzpomíná manželka, dcera
a syn s rodinami.
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KINO HVĚZDA VRATIMOV

LEDEN

www.ksvratimov.cz | www.facebook.com/ksvratimov
Instagram.com/ksvratimov

Minuta věčnosti
5. ledna v 19 hodin

Drama o složitém vztahu mezi otcem a dcerou.
Hraji: Jiří Langmajer, Martina Babišová, David Švehlík a další
Vstupné 90 Kč

Dračí země
12. ledna v 17 hodin
Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu.
Rodinné vstupné 100 Kč

Kytice pohádek
22. ledna v 10 hodin
Pásmo animovaných pohádek: Krtek a metro, Co to bouchlo, Páni tvorstva,
Loupežnická pohádka, Stavitelé Pyramid, Jak Žofka odhalila zloděje, Dorotka
a plamínek, Mikeš se ztratil, Krtek a houby. Vstupné 30 Kč

KAM VE MĚSTĚ – LEDEN 2022
DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

5. 1.

Novoroční čtyřlístek aneb první kroky roku sbírková akce
Souznění Evy Vránové a Jarmily Všetičkové

16:00 Vratimovská galerie, výstava vitráží a obrazů, KS Vratimov

6. 1.

Souznění Evy Vránové a Jarmily Všetičkové

16:00 Vratimovská galerie, výstava vitráží a obrazů, KS Vratimov

5. 1.

8:00 Start odkudkoli, cíl po 14 h U Brbloně v HD, KČT Horní Datyně

Minuta věčnosti
Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky
11. 1.
- vernisáž výstavy
12. 1. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky

19:00 Kino Hvězda, film ČR, KS Vratimov

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

12. 1. Dračí země

17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

13. 1. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

13. 1. Obličejová jóga se Světlanou Mihulovou

19:00 Společenský dům, přednáška s ukázkami cvičení, KS Vratimov

14. 1. Varhanní recitál

18:00 Kostel sv. Jana Křtitele, Římskokatolická farnost Vratimov

15.1. Zápas ve stolním tenisu proti SK Svinov

14:00 TTC MG Odra GAS Vratimov

15.1. Ples SDH Horní Datyně

20:00 Kulturní dům HD, Sbor dobrovolných hasičů Horní Datyně

16.1. Zápas ve stolním tenisu proti TTC Bolatice
Divadelní agentura Křesadlo 16. 1.
Veselé království
16. 1. Karneval pro nejmenší děti od 2 do 6 let

10:00 TTC MG Odra GAS Vratimov

6. 1.

17:00 Vratimovská galerie, vernisáž výstavy fotografií, KS Vratimov

10:00 Společenský dům, nedělní divadelní pohádka, KS Vratimov
15:30 Sál Střediska volného času Vratimov, SVČ Vratimov

19. 1. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

20. 1. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

22. 1. Kytice pohádek

10:00 Kino Hvězda, pásmo krátkých filmů pro nejmenší, KS Vratimov

26. 1. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

27. 1. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

28. 1. Divadlo Devítka - Enigmatické variace

18:00 KD Horní Datyně, ochotnické představení

29. 1. Kurz pečení kváskového chleba

10:00 Kuchyňka Střediska volného času, SVČ Vratimov

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

SPORT

KINO

OSTATNÍ

leden 2022
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Konání kulturních akcí je závislé na aktuálních protiepidemických opatřeních.
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Nabídka kurzů v Kulturním středisku Vratimov
Pondělí:
Bosu
31.01. - 13.06.2022, 1.330 Kč/19 lekcí
17:00 – 18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Aerobic mix
24.01. - 13.06.2022, 1.400 Kč/20 lekcí
18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Relax a jóga
24.01. - 13.06.2022, 1.400 Kč/20 lekcí
19:00 – 20:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
HIIT
31.01. - 13.06.2022, 1.330 Kč/19 lekcí
17:30-18:30, velký sál
lektorka: Veronika Szczurová
Tabata
07.02. - 20.06.2022, 1.330 Kč/19 lekcí
18:30-19:30, velký sál
lektorka: Veronika Szczurová

Úterý:
Pilates I.
01.02. - 14.06.2022, 1.400 Kč/20 lekcí
17:00-18:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Pilates II.
01.02. - 14.06.2022, 1.400 Kč/20 lekcí

18:00-19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
SM systém (Aby záda nebolela)
01.02. - 14.06.2022, 1.400 Kč/20 lekcí
19:00-20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová

Jóga s Luckou pro začátečníky
01.02. - 14.06.2022, 1.400 Kč/20 lekcí
17:00-18:30, salonky
lektorka: Lucie Wiejovská

Středa:
Relax a jóga
26.01. - 08.06.2022, 1.400 Kč/20 lekcí
17:00-18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Tabata
09.02. - 15.06.2022, 1.330 Kč/19 lekcí
18:00-19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová/Veronika
Szczurová
Kruhový trénink
09.02. - 15.06.2022, 1.330 Kč/19 lekcí
19:00-20:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová/Veronika
Szczurová
Jóga s Luckou pro mírně pokročilé
09.02. - 22.06.2022, 1.400 Kč/20 lekcí
17:30-19:00, salonky
lektorka: Lucie Wiejowská

Čtvrtek:
Pilates
03.02. - 16.06.2022, 1.400 Kč/20 lekcí
17:00-18:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Bodystyling
03.02. - 16.06.2022, 1.400 Kč/20 lekcí
18:00-19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
SM Systém (Aby záda nebolela)
03.02. - 16.06.2022, 1.400 Kč/20 lekcí
19:00-20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Jóga s Luckou pro pokročilé
10.02. - 16.06.2022, 1 190 Kč/17 lekcí
17:30-19:00, salonky
lektorka: Lucie Wiejowská
Výtvarné kurzy
Dopolední relaxační malování
09.02. – 30.03.2022, 2.200 Kč/8 lekcí
09:00 – 12:00, učebna č. 11
Lektor: MgA. Tomáš Oslizlok
V ceně kurzu jsou veškeré pomůcky.
Odpolední relaxační malování
09.02. - 30.3.2022, 2.200 Kč/ 8 lekcí
17:00 – 20:00, učebna č. 11
Lektor: Eva Burová
V ceně kurzu jsou veškeré pomůcky.

Taneční kurz pro dospělé ve velkém sále Společenského domu
Úterý 19 h – 20:45 h (2x 45 min + 15 min přestávka)
10 lekcí – 9 řádných + závěrečný večírek formou plesu
Cena za osobu a kurz je 1.600 Kč
8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., 12. 4.
a večírek v pátek 22. 4.

Lektoři:
Ing. Jaroslav Kučera
• mnohonásobný vicemistr ČR v latinskoamerických tancích,
dlouhodobý reprezentant ČR, předseda trenérské rady národního týmu juniorů a mládeže při Českém svazu tanečního
sportu, lektor Českého svazu tanečního sportu, trenér 1. třídy

( i v roce 2021), 10. místo na Mistrovství Evropy a 11. místo
na Mistrovství světa v roce 2021, trenérka 3. třídy

Program výuky
• standardní tance (WALTZ, TANGO, VALČÍK, FOXTROT)
• latinskoamerické tance (BLUES, CHA-CHA, JIVE, POLKA)
• karibské tance (SALSA, BACHATA)

Oděv

Tereza Kučerová

Pánové: není nutný oblek, riflové kalhoty nejsou vhodné
Dámy: koktejlové šaty, sukně a halenka, kostýmek (i kalhotový), eventuálně top či tílko (pokud jsou střihem a materiálem
vhodné do společnosti), možné jsou i společenské kalhoty.

• šestinásobná mistryně ČR v latinskoamerických tancích

Na závěrečný ples je vhodný společenský nebo tematický oděv.

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek www.ksvratimov.cz/kurzy/. Po naplnění kurzu budete vyzváni formou
SMS zprávy k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést v pokladně nebo převodem na účet. Více informací na tel. 595 700 752.

Konání kurzů je závislé na aktuálních protiepidemických opatřeních.

