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U Nás doma

Elektronická úřední deska

Investice v roce 2022

Vratimov se probouzí do jara na ulici Úzké.

Foto: KS Vratimov

Sběrná místa bioodpadu
Na konci loňského roku jsme vás informovali o změnách v odpadové problematice. Zmínili jsme, že od dubna budou
přistaveny kontejnery na bioodpad na
vybraných kontejnerových stáních u bytových domů.
Nyní vám přinášíme seznam míst, kde
od 4. dubna můžete vynášet svůj bioodpad. Co do popelnice na bioodpad můžete
a naopak nemůžete vkládat, je podrobněji
popsáno v přiložené tabulce těchto novin.
Kompletní tabulku stanovišť separačních nádob naleznete na webu města
https://www.vratimov.cz/pro-obcany/odpady/.
Sběr bioodpadu do těchto nových popelnic budeme v průběhu roku vyhodnocovat
a může dojít k přidání či přesunu. O případných změnách vás opět budeme informovat.
V letošním roce se dále budeme věnovat

Číslo
stano- Místo
viště
15

paneláky Na Příčnici I.

19

Okružní

20

Na Vyhlídce

21

Strmá I.

24

Strmá IV.

26

Úzká I.

28

Husova I.

32

Školní

33

Na Hermaně

36

U Společenského domu

50

horní paneláky

zvelebování a rozšiřování kontejnerových
stání v našem městě. Aktuálně se o všem
dozvíte během roku z Vratimovských novin a Mobilního rozhlasu.
vedení města Vratimova

Přemístění nádoby na sběr
použitého jedlého oleje
Nádoba na sběr použitého jedlého
oleje byla přesunuta ze stanoviště separací č. 6 ul. Okrajová na stanoviště
separací č. 7 ul. Na Zadkách I. Důvodem přemístění bylo opakované ničení
nádoby ze strany vandalů, včetně jejího
vhazování do vodního toku.
RNDr. Ivana Hranická,
odbor výstavby a životního prostředí
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ve dnech, kdy píši svůj
sloupek pro dubnové
noviny, stojíme tváří
v tvář strašlivé situaci
na Ukrajině. Mísí se v nás nejrůznější
pocity bezmoci, nenávisti, nepochopení,
lítosti nebo strachu.
Jsem velmi rád, že se k tomu celá naše
země postavila čelem a po invazi ruských
vojsk na Ukrajinu se strhla vlna solidarity a konkrétní pomoci. Je potěšující zjistit, že se lidé dokáží v těžkých chvílích
semknout a podpořit. Všichni bojujeme
společnými silami za správnou věc. Česká republika si v této krizi počíná skvěle
a i u nás ve Vratimově jsme dokázali zareagovat a vyhlásit sbírku.
Všem z vás, kteří se zapojili, patří
velké díky. Během krátké chvíle lidé
přinášeli balené vody, deky, polštáře, hygienické potřeby, ale i elektroniku a trvanlivé potraviny. Dokonce popsali krabice v ukrajinštině a děti pomáhaly tak,
že nakreslily obrázky. To je krásné gesto,
za které děkujeme! Velké díky patří také
spolku Rovnovážka, z. s., v čele s Klárou
Tidrichovou, která tuto sbírku iniciovala,
a dále také našim hasičům, kteří převáželi materiál na sběrná místa.
Uvědomme si ale i to, že se nyní zvedla obrovská vlna pomoci, ale za pár týdnů bude potřeba pomáhat dále. Šetřeme
síly, držme při sobě a hlavně i nadále
buďme připraveni podat pomocnou ruku
potřebným!
Martin Čech,
starosta

Bezpečnost obyvatel
V souvislosti s válkou na Ukrajině se
množí otázky podzemních krytů v našem městě.
Pro informaci občanů uvádíme následující:
Opatření k zabezpečení ukrytí obyvatelstva jsou realizována jednak při mimořádných událostech nevojenského charakteru,
např. při únicích nebezpečných látek z průmyslových podniků, s využitím přirozených ochranných vlastností staveb, a dále
v improvizovaných úkrytech po vyhlášení
stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
Účinným a nejdůležitějším způsobem
ochrany proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení
je ukrytí. Již pouhým pobytem v budovách
se zavřenými okny a dveřmi se podstatně
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Nové elektronické úřední desky
pro Vratimov a Horní Datyně
Rada města v listopadu loňského roku
rozhodla o koupi elektronických úředních
desek pro Vratimov a Horní Datyně. První
již byla nainstalována na budově Městského úřadu Vratimov. Druhá přibude během
roku před Kulturním domem v Horních
Datyních po dokončení úprav prostor před
KD v rámci rekonstrukce chodníku podél
ulice Vratimovské. Věřím, že tímto krokem opět zlepšíme informování našich
občanů.
Co si pod tím představit?
Jedná se o dotykovou obrazovku, kde si
občan či návštěvník města najde potřebné informace např. z webu města, úřední
desky města, Vratimovských novin, webu

Kulturního střediska Vratimov a webu
SVČ Vratimov.
Elektronická deska zjednoduší a zpřehlední veškeré dokumenty bez nutnosti
připojení se na vlastní mobilní zařízení.
Desky jsou vyrobeny z bezpečnostního
skla a cena obou elektronických úředních
desek byla 217 600 Kč bez DPH. Doufáme, že nám je nikdo nezničí a že nám budou dobře sloužit.
Děti z TV Pantuška ZÚ
Středisko volného času Vratimov vytvořily video, které
si můžete prohlédnout načtením tohoto QR kódu.
David Böhm,
místostarosta

Úřední elektronická deska na budově MěÚ ve Vratimově.

omezí účinky radioaktivního záření. Nejlepší ochranu před účinky radioaktivních
látek nebo tlakové vlny poskytují uzavřené
zděné suterénní prostory.
Stálé úkryty byly budovány v 50. až 80.
letech minulého století převážně jako dvouúčelově využívané stavby (prostor úkrytu
bylo možné využívat i v mírové době pro
různé jiné účely). V 90. letech minulého
století bylo rozhodnuto, vzhledem k dlouhodobé mírové situaci a velkým nákladům
na udržitelnost, finančně nepodporovat
výstavbu, údržbu a opravy těchto staveb.
Po r. 1989 navíc došlo ke změně majetkoprávních poměrů a prakticky všechny tyto
stavby přešly do soukromých rukou. V tuto
chvíli celá řada úkrytů již neodpovídala
požadovanému stavu a jejich kapacita byla
velmi nízká, proto je nyní primárně uvažováno s improvizovaným ukrytím.
Improvizované úkryty jsou vhodně upravené podzemní prostory nebo prostory čás-

Foto: David Böhm

tečně zapuštěné pod úroveň terénu, nejlépe
se vstupem do úkrytu přímo v budově. Improvizované úkryty se staly rozhodujícím
prvkem k ukrytí obyvatelstva v našem kraji. Budují se k ochraně před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace,
kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného
ničení v případě stavu ohrožení státu nebo
válečného stavu. Tvoří je rovněž prostory
již neevidovaných stálých úkrytů.
V našem městě se tedy bude počítat,
v případě vyhlášení stavu ohrožení nebo
válečného stavu, s vybudováním improvizovaných krytů ve sklepních prostorách
domů v majetku města.
Informace o všech krizových situacích
najdete na stránkách města https://www.
vratimov.cz/pro-obcany/krizove-situace/.
Martin Čech,
starosta
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Informace z matriky a ohlašovny
Vážení občané,
rádi bychom se s vámi podělili o údaje, které by vás jakožto občany města Vratimova mohly zajímat. Jedním z údajů je vývoj počtu
obyvatel za období posledních tří let.
Vratimov
2019
2020
2021

Celkem obyvatel
7363
7371
7396

Přistěhovaní
199
211
161

Narození
66
69
56

Odstěhovaní
163
136
152

Vratimov
2019
2020
2021

Celkem obyvatel
7363
7371
7396

Mladší 15 let
1106
1046
1102

Starší 15 let
6196
6264
6224

cizinci
61
61
70

Z tabulky vyplývá, že počet obyvatel stále stoupá.
Pozitivním ukazatelem je rovněž fakt, že v loňském roce se ve
Vratimově přihlásilo k trvalému pobytu 56 nově narozených dětí,
z toho 27 chlapců a 29 dívek.
Nejoblíbenějším jménem u nově narozených dětí ve Vratimově
byla u dívek Amálie, Eliška, Rozálie a chlapců Štěpán, Jakub

a Adam. Z těch méně obvyklých byla volena dívčí jména Jasmína,
Ronja, Berenika a z chlapeckých Kryšpín, Timothy a Ruben.
V roce 2021 navzdory pokračující pandemii uzavřelo manželství
u našeho městského úřadu 34 párů.
Drahomíra Večeřová,
evidence obyvatel a matrika

Setkání zástupců obcí
Regionu Slezská brána
První zasedání zástupců členských
obcí Regionu Slezská brána v roce
2022 se uskutečnilo 25. února v Kulturním domě obce Sedliště.
Po obvyklém přivítání přítomných
starostou obce Sedliště Jaromírem
Krejčokem se projednávaly body programu, z nichž můžeme zmínit například změnu stanov. Ve stanovách se
doplňovaly úkoly svazku k zajištění
pověřené osoby pro ochranu oznamovatelů porušení práva, služby veřejných zakázek a především návrh
na zřízení nového výkonného orgánu
– rady svazku. Stanovy naleznete na
webové stránce www.slezskabrana.
cz/dokumenty.
„Zřízení pětičlenné rady svazku
vyplynulo při jednáních v rámci projektu Komunikační strategie Regionu
Slezská brána a jednotlivých obcí pro
období 2021–2025 jako podpora vedení RSB,“ upřesnil předseda RSB
Petr Baďura.
Toto zasedání navštívila také
RNDr. Helena Pešatová, senátorka
pro volební obvod Frýdek-Místek,
pod který spadá většina obcí našeho
regionu. Přijela seznámit starostky
a starosty s aktuálním vývojem projektů týkajících se řešení dopravní
situace v Beskydech.
Jedním z těchto projektů je i spo-

Úmrtí
74
78
93

lečný peněžitý dar frýdecko-místeckých obcí pro Policii ČR, kterým
RSB, stejně jako další svazky obcí
v okolí Frýdku-Místku, podpoří nákup přenosných vah pro kontrolní
vážení nákladních vozidel v okrese
Frýdek-Místek.
Další společnou iniciativou frýdecko-místeckých starostek a starostů
pod záštitou paní senátorky je rovněž
přesun silnice I/56 mezi Frýdkem-Místkem a státní hranicí se Slovenskem z kategorie I. třídy na kategorii
II. třídy. Účelem tohoto přesunu je
možnost následného zavedení celoročního vymístění tranzitní kamionové dopravy z CHKO Beskydy – oblasti, která je zařazena do soustavy
evropsky významných lokalit Natura
2000.
Projednával se také Den regionů,
který by měl podle starosty obce Žabně Davida Hejneše každý rok kolovat
mezi obcemi RSB. S tímto názorem
souhlasí i další starostové.
„Proto se letošní Den regionu uskuteční v sobotu 17. září u nás v Žabni
na výletišti Nové Visalaje. Na programu pracujeme a bude upřesněn později,“ sdělil David Hejneš.
Další zasedání proběhne 2. června
2022 v Raškovicích.
Tisková zpráva RSB

Hledáme zaměstnance
na koupaliště pro letní
sezonu 2022
Město Vratimov hledá na vedlejší pracovní
poměr (DPP, příp. DPČ) zaměstnance na koupaliště pro letní sezonu 2022, jedná se o tyto
pracovní pozice:
PLAVČÍK s platnou licencí,
tj. kvalifikací plavčík
Podmínky:
• odměna 150 Kč/h
• jednorázovou motivační odměnu za
plnění mimořádných úkolů
• poskytnutí příspěvku ve výši 3 000 Kč
na kurz plavčíka
• pro získání kvalifikace PLAVČÍK je autorizovaná zkouška PLAVČÍK - podrobnější informace o kurzu a zkoušce plavčíka
naleznete na: www.svca.cz (lze využít
i jinou školicí organizaci)
• zdarma permanentka pro 10 vstupů
SEZONNÍ PRACOVNICE NA ÚKLID
na koupališti
Podmínky:
• odměna 100 Kč/h
• jednorázovou motivační odměnu
za plnění mimořádných úkolů
Bližší informace ke všem pracovním pozicím
poskytne Ing. Hana Maliariková, referent odboru správy sportovních a kulturních zařízení,
MÚ Vratimov, tel. 776 548 253, e-mail: maliarikova@vratimov.cz.
Ing. Hana Maliariková,
referent odboru správy sportovních
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Plánované investiční akce a opravy
v roce 2022
Město Vratimov také v letošním roce plánuje větší či menší investiční akce a opravy nebo dokončení projektových
prací významnějších staveb. V tomto článku bychom vás rádi informovali alespoň o některých z nich.

Odkanalizování lokality Zaryjská
a výstavba stok F4 a I1
(ulice Souběžná a Za Humny)

Vratimov, Horní Datyně – chodník ul. Vratimovská
(úsek mezi ul. Krajní a ul. Nad Točnou)

Úsek mezi ulicemi Nad Točnou a Krajní je o délce cca 1,3 km. Součástí stavby bude
zároveň vybudování tří přechodů pro chodce a úpravy prostor u hřiště TJ a kulturního
domu. Zahájení stavby se předpokládá v dubnu s plánovaným dokončením do listopadu tohoto roku. Realizaci provede firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
a. s. za vysoutěženou cenu 23.049.693,41 Kč včetně DPH.

Zahájení této stavby je plánováno
v létě, a to v ulicích Souběžná a Za
Humny. Poté se bude pokračovat v lokalitě Zaryjská. Dokončení kanalizace
je předpokládáno v roce 2023. Pro letošní rok je vyčleněno z rozpočtu města
cca 27 mil. korun.

Rekonstrukce chodníků a MK
ul. U Mateřské školy

Oprava místní komunikace
U Březinek a U Jámy

V jarních měsících plánujeme opravu místních komunikací U Březinek
a U Jámy, neboť dle provedeného diagnostického průzkumu je povrch vozovky těchto komunikací za hranicí své
životnosti. MK U Březinek bude opravena v celé délce, ulice U Jámy v části,
která je společná s obcí Václavovice.
Povrch obou komunikací bude asfaltový. Cena bude zřejmá po provedení výběrového řízení.

Knihovna Vratimov

Městu se podařila rekonstrukce knihovny v Horních Datyních a nyní je na řadě
Vratimovská, která sídlí v nevyhovujících prostorách kulturního střediska.
Projekt počítá s přemístěním knihovny
do prostor suterénu nákupního střediska, který bude z tohoto důvodu zrekonstruován. Výběrové řízení na realizaci této stavby by mělo být zahájeno
ve druhé polovině letošního roku.

Klimatizace společenského sálu
Kulturního střediska Vratimov
V předchozí době proběhly v daném
místě rekonstrukce plynovodu, vodovodu a kanalizace. Nyní proběhne oprava
samotné komunikace, a to včetně chodníků a parkovacích míst, kterých bude
55. Opravu provede firma Strabag a. s.
za cenu 5.356.631,23 Kč včetně DPH.

Společenský sál je využíván ke společenským akcím pořádaných městem i našimi spolky. Bohužel
zde historická vzduchotechnika neplní spolehlivě
svou funkci. Proto se rozhodlo o vyprojektování klimatizace v kulturním středisku, která vyřeší
alespoň chlazení v letních měsících. Bude se jednat
o chlazení společenského sálu, dvou banketek a promítací kabiny. V rozpočtu města je
vyčleněna částka 1.700.000 Kč.

duben 2022
Umytí fasády Kulturního
střediska Vratimov

Jsme si vědomi nynějšího vzhledu kulturního střediska. Proto jsme vyčlenili
300.000 Kč na vyčištění fasády objektu.

Rekonstrukce chodníku
ul. Frýdecká od restaurace Nimrod
po ul. Adámkova
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Oprava kolumbária
v Horních Datyních

Rekonstrukce elektroinstalace
v domech s pečovatelskou službou

Nedostatek míst v datyňském kolumbáriu nás donutil zamyslet se nad současným stavem tohoto pietního místa.
Budova byla posouzena statikem a v letošním roce budeme pokračovat v projekčních pracích na opravu této budovy.

V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci bude v letošním roce
zahájena rekonstrukce elektroinstalace v domech s pečovatelskou službou,
a to nejprve ve společných prostorách
domů. V rozpočtu je připravena na tuto
akci částka 2.200.000 Kč.

Řešení dopravní situace
ul. Na Příčnici

Návrh kruhového objezdu
u MěÚ Vratimov

V neutěšeném stavu je část chodníku
podél ulice Frýdecká, a to v úseku od
restaurace Nimrod po ulici Adámkovou
v délce cca 750 metrů. Pro letošní rok
se předpokládá dokončení projekčních
prací až po stavební povolení. Následně
bychom chtěli požádat o dotaci na realizaci této stavby.

Chodník od ul. Karla Velčovského
po ul. K Hájence

Vzhledem ke značné dopravní zátěži
mezi ulicemi Datyňská a Na Podlesí
a rovněž na základě podnětů občanů
a stavebně dopravní komise bude zadáno zpracování projektové dokumentace
v takovém rozsahu, aby byl zajištěn
bezpečný pohyb pěších i vozidel, včetně rozšíření parkovacích míst.

Rekonstrukce atletického stadionu
vč. fotbalového hřiště

Město připravuje výstavbu chybějícího
chodníku mezi ulicemi Karla Velčovského a K Hájence, tedy propojení pro
pěší mezi Vratimovem a Horními Datyněmi. Po složitých majetkoprávních
jednáních je v současné době dokončována projektová dokumentace pro
stavební povolení a provedení stavby.
Následně bude město žádat o dotaci.

Město Vratimov vypracovalo projektovou dokumentaci na rekonstrukci atletického stadionu vč. fotbalového hřiště.
Nyní ještě dokončujeme projektovou
dokumentaci na stavební úpravy stávající tribuny. Následně bude město žádat
o dotaci na realizaci tohoto záměru.

V územním plánu, ale také v architektonické studii lokality U Společenského domu je v rámci zklidnění dopravy
navržen kruhový objezd v křižovatce
u městského úřadu, tedy ulic Frýdecká,
Datyňská a Výletní. Město Vratimov již
zajistilo zpracování studie a v letošním
roce bude zpracována dokumentace pro
územní rozhodnutí. Následnou realizaci přislíbil vlastník komunikace – tedy
Moravskoslezský kraj.

Dětské hřiště na sídlišti Na Příčnici

V letošním roce chceme realizovat
dětské hřiště pro menší i větší děti na
sídlišti Na Příčnici namísto stávajících
herních prvků. Rozsah realizace bude
záležet na případné poskytnuté dotaci.
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Rubrika: Znáte své sousedy?
„Vracím se domů, teď už budu vařit ve Vratimově,“
říká šéfkuchař Jan Klimoszek
Málokdo věděl, že ve Vratimově bydlí
elitní šéfkuchař. Jan Klimoszek totiž vždy
pracovně pobýval mimo domov. To se ale
změnilo. „V posledních letech jsem pracoval v Brně, ale byl jsem sám, odloučený od
rodiny, někdy i na měsíc. Posledního půl
roku mě moje žena a dcery přemlouvaly,
abych už zůstal doma. A tak se od února
věnuji pouze rodině a restauraci U Nás
doma, kterou v dubnu otevíráme na vratimovském koupališti.“
Jan Klimoszek na sebe upozornil v době
pandemie, když v průběhu lockdownu
zachránil mnoho rodičů před vyčerpáním z neustálého vaření. O jeho skvělých
buchtičkách s krémem mluvilo téměř celé
město. Každý den dával na facebook svou
nabídku rozvážených jídel a kromě výše
zmíněných buchtiček s krémem vařil také
klasická a asijská jídla.
Pane Klimoszku, jak se stane, že si proslulý šéfkuchař otevře restauraci ve Vratimově?
Myšlenka na vlastní restauraci vznikla
v době covidové; místo sezení na gauči
jsme společně s mou ženou skoro dva měsíce vařili a rozváželi šedesát jídel denně
přímo z naší domácí kuchyně. Lidem chutnalo, objednávek přibývalo, a tím rostl
problém s přípravou a vařením v běžné kuchyni. No a od toho už byl jen krok k nápadu otevřít vlastní restauraci, v níž by se
lidé cítili jako doma; proto se restaurace na
vratimovském koupališti jmenuje U Nás
doma. Těšit se můžete na jídla jako od
babičky, dezerty bude mít na starosti má
žena. Nebudou chybět kvalitní vína a na
čepu bude vždy jeden speciální pivovárek.
Jídelní lístek je zatím šéfkuchařovo tajemství, když vám bude chutnat, klidně si můžete přidat. Vždyť budete u nás doma.
Jaké jsou vaše dosavadní pracovní zkušenosti?
Posledních třináct let jsem se pohyboval
ve vedení hotelových restaurací po celé republice. Dlouhý čas jsem působil v restauraci ostravského hotelu Mercure, poté jsem
vařil v pražském hotelu MGallery by Sofitel a poslední tři roky jsem pracoval na pozici executive chef v restauraci brněnského
hotelu Orea Resort Santon. V Ostravě jste
ještě mohli má jídla ochutnat v populární
kavárně Elektra a ve Viktorce. Absolvoval

Rodina Klimoszkova v nové restauraci U Nás doma.

jsem stáže v Rumunsku a na Slovensku
v rámci hotelové sítě Accor, vypomáhám
pro Orea Resort na Šumavě a v Praze.
Kromě toho učím řadu let na VOŠ Ahol
v Ostravě-Vítkovicích řízení hotelového

Manželé Klimoszkovi se už těší na své hosty.

Foto: Jiří Ledvoň

provozu. Jsem zkrátka tam, kde je potřeba.
Teď přichází na řadu Vratimov.
Máte nějaká ocenění?
V roce 2017 jsem se jako jediný Čech

Foto: Pavlína Kotschi

duben 2022

7

Vratimovské noviny

zúčastnil pařížského finále prestižní evropské soutěže kuchařů Olivier Roellinger
Contest, která byla zaměřená na speciality
připravené z mořských plodů a trvale udržitelný rybolov. Připravil jsem dva vlastní
recepty s platýsem. Rozhodčí ocenili mou
kreativitu a vícero technik pro přípravu pokrmů – sušení v sušičce, sous-vide
varnu, termomix, udírnu, moc se jim líbily
chipsy z fialových brambor. Soutěž se bohužel netýkala jen vaření, ale museli jsme
absolvovat i odborný pohovor v angličtině
a na něm jsem ztroskotal, jelikož jsem nedokázal vysvětlit, že se platýs živí jinými
rybami.
Chtěl jste být kuchařem odjakživa?
Už ve školce jsem se na maškarním bále
rád převlékal za kuchaře, ale má první kuchařská vzpomínka je, jak s babičkou připravuji langoše. Moje máma také výborně
vaří, takže už od mala jsem k vaření tíhl.
Co vaříte nejraději?
Při přípravě pokrmů preferuji jednoduchost, čerstvé suroviny a rafinovanost.
V poslední době rád vařím asijskou kuchyni, protože má skvělé intenzivní chutě.
Naposledy mě nadchly kynuté knedlíčky
Bao Buns s vepřovým bokem, které budou
i v menu naší restaurace. Z tradičních jídel
pak kulajdu, rajskou, španělského ptáčka
a svíčkovou; vyhovuje mi staročeská kuchyně v moderním pojetí. Na oslavy připravuji hamburgery nebo domácí sušené
maso, dcery milují lasagne. Mám štěstí,

že rodina s chutí testuje všechny mé nové
recepty.
A naopak, co nevaříte rád?
Dlouho jsem bojoval s dršťkami, ty mi
opravdu k srdci nepřirostly. Je mnoho surovin, se kterými jsem ještě nepracoval, ale
nebojím se výzev.
Neuvažujete o kurzech vaření pro veřejnost?
Kurzy vaření časem plánuji. V minulosti
jsem školu vaření pořádal v Ostravě i Praze. Ve Vratimově přemýšlím o kurzech
teplé kuchyně a cukrářství, které by vedla
má žena.

Recept na buchtičky,
které nadchly Vratimov:
250 ml mléka
70 g rozpuštěného másla
120 g cukru
1 droždí
560 g hladké mouky
1 vejce
sůl
Těsto dobře propracovat a nechat kynout v teple. Dobrou chuť!

Jak se vám bydlí ve Vratimově?
Ve Vratimově bydlíme spokojeně přes
20 let, vše je po ruce a nikam není daleko.
Výhodou města je, že se občané hodně navzájem znajíznají... V souvislosti s tímto
zdravím své sousedy. Dcery chodí do místní školy a do střediska volného času. Postrádám ale víc venkovního vyžití pro děti.
Čím byste přesvědčil své známé, aby se
přestěhovali do Vratimova?
Pozval bych je k nám domů na grilování
a při dobrém jídle jim vysvětlil klady Vratimova – výborná dostupnost z Ostravy, blízkost hor, klid a v neposlední řadě blízkost
veškerých služeb.
Děkuji za rozhovor, pane Klimoszku,
a přeji hodně spokojených strávníků.
(red)

Pozvánka
Vážení představitelé společenského života našeho města,
dovolte, abych vás pozval na tradiční pietní akt
konaný u příležitosti 77. výročí

osvobození města Vratimova
v pátek 29. dubna 2022 v 10 hodin
u Pomníku padlých před Společenským domem.
Bc. Martin Čech, starosta
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Dodavatel poslední instance končí 14. dubna 2022
(bývalým odběratelům Bohemia Energy)
Upozorňujme, že každý zákazník, který odebírá energie od dodavatele poslední instance (DPI), musí podepsat smlouvu, jinak
mu bude dodávka po 6 měsících ukončena (tj. do 14. dubna 2022).
Pokud si zákazník v tomto období nenajde nového dodavatele,
bude mu přerušena dodávka elektřiny nebo plynu.
Toto platí i v případě, že chcete nadále zůstat u firmy, která vám
aktuálně jako dodavatel poslední instance dodává a které platíte zálohy. Smlouvu podepište nejpozději dva týdny před koncem

DPI, výběr dodavatele je zcela na vás, může jít o firmu, která vám
dodává jako DPI nebo o jakéhokoliv jiného obchodníka.
Pokud aktuálně nemáte dostatek prostředků na úhradu záloh,
spojte se co nejrychleji s dodavatelem poslední instance a svoji
situaci aktivně řešte nebo je možné se obrátit na ÚP ČR, který
nabízí více způsobů pomoci s vysokými cenami energií.
Bc. Jitka Langrová,
odbor sociálně-správní

Vratimov na pomoc Ukrajině
Poslední únorový týden probíhala v prostorách vratimovského Kulturního střediska veřejná Sbírka pro Ukrajinu. O jejím
průběhu a výsledku jsme se bavili s koordinátorkou akce Klárou Tidrichovou, předsedkyní spolku Rovnovážka, z. s.

rozhlase, na facebooku města a Kulturního střediska a na sociálních sítích spolku
Rovnovážka. Je zřejmé, že touto cestou
se v dnešní době šíří zprávy nejrychleji.
Podle ohlasu, jaký sbírka měla, si to lidé
určitě řekli i mezi sebou.

Jak vůbec vznikl nápad uspořádat tuto
sbírku?
O víkendu jsem sledovala televizní zprávy o událostech na Ukrajině a přemýšlela,
jak bych mohla pomoci tamějším lidem
v jejich těžké situaci. Spojila jsem se proto s místostarostou našeho města Davidem
Böhmem, který podpořil mou myšlenku
uspořádat pro ně věcnou sbírku. Výsledek
už znáte. V pondělí 28. února bylo od 12
hodin otevřeno sběrné místo v prostorách
Kulturního střediska.

Kolik darů se podařilo nashromáždit
a kam putovaly?
Už od prvního dne lidé přinášeli nejrůznější věci, od hygienických a zdravotnických potřeb po deky, spacáky, karimatky,
ale také oblečení, boty či hračky pro děti.
Během jednoho týdne odvezl Sbor dobrovolných hasičů Vratimov, po domluvě
se starostou města Martinem Čechem, tři
zcela naplněné dodávky na sběrné místo
ve Wattově ulici v Ostravě a zdravotnický
materiál na Český červený kříž Ostrava.
V pátek 4. března pak jela ještě plná dodávka s věcmi na další sběrné místo na nádraží
v Ostravě-Kunčicích a jeden osobní vůz
vezl na území Ukrajiny potraviny, oblečení, spacáky, deky a další materiál. Pátkem

Jak se vůbec lidé v tak krátkém časovém
úseku o sbírce dozvěděli?
Informace o sbírce byly od prvního
dne sdíleny ve vratimovském Mobilním

Vratimovští hasiči pomáhali s převozem věcí na sběrná místa.

Fota: KS Vratimov

to ale neskončilo. Sběrné místo v Ostravě
bylo přetíženo a sbírka pozastavena, a tak
se nám v pondělí 7. března podařilo předat
zbytek věcí paní Veronice Vydrové, člence
ostravské organizace Citychurch.cz, z. ú.,
která je převezla do volnočasového centra
Clicka Space v Ostravě s přímou pomocí
přijíždějícím uprchlíkům. Bylo toho opravdu hodně.
Jak byste zhodnotila průběh sbírky?
V prvé řadě bych chtěla poděkovat
všem, kdo se do této akce zapojili, ať už
věcným příspěvkem, nebo tím, že dobrovolně pomáhali s organizací a převozem
výtěžku sbírky. Velký dík patří dobrovolnicím Haně Kebové, Marcele Sýkorové,
Janě Johanně Hinkové, Renátě Böhmové,
Martině Štalmachové, Jitce Halamové
a také hasičům z Vratimova za skvělou
pomoc s převozem věcí. Myslím, že jsme
opět ukázali, že umíme pomáhat našim
zahraničním sousedům, kteří naši pomoc
v této kruté době potřebují nejvíce. (red)

Děti se také zapojily do pomoci a nakreslily obrázky.
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Nové těsto!
Milí přátelé! Svatý apoštol Pavel v Písmu svatém zmiňuje jeden starý židovský
zvyk spojený s Velikonocemi. Před velikonočními svátky bylo třeba spotřebovat
všechno staré pečivo, staré těsto, starý
kvas. A velikonoční beránek se jedl s čerstvými nekvašenými chleby, zvanými maces. O Velikonocích nesměla v domě zůstat ani kůrka starého chleba! Tento zvyk
měl samozřejmě i hlubší smysl – vyjadřoval touhu stát se novým člověkem! Apoštol Pavel proto vybízí: „Odstraňte ten starý
kvas, aby se z vás stalo nové těsto.“ Jinými
slovy: udělejte pořádek ve svém životě!
Musíte se sami stát novým těstem!
Přátelé! Jak vypadá ten starý život? Nefunguje někdy podle starořímského pohanského hesla „Dnes jezme, pijme, užívejme
si, protože zítra tady nebudeme?“ Nežijí
tak mnozí z nás?
Pak se ale nemůžeme divit marasmu
v dnešní společnosti!
Oslava velikonočních svátků je skvělou
příležitostí, abychom si položili otázku,

zdali náhodou i já nepatřím do toho starého pohanského světa… Do světa, který
žije jenom požitkem, který věří jen tomu,
co se mu zrovna hodí, který neuznává vyšší hodnoty a žije ze dne na den? To všechno obsahuje ono staré myšlení, starý kvas,
o kterém praví apoštol: „Odstraňte jej.“

Vítězný vzkříšený Ježíš nám všem
v těchto svátečních dnech zvěstuje věčný
a nepřekonatelný nový život, nový svět,
nový existenční řád. Tam, kde se skutečně žije jeho evangeliem, je neustálý důvod
k radosti. A proto by Velikonoce v nás

měly probudit hlubokou touhu po obnově
života, po tom, abychom se stali novým
kvasem, novým Božím těstem!
Přátelé! Prožíváme mimořádně těžkou
dobu, kdy miliony lidí na Ukrajině čelí
největšímu zlu, jaké je člověk schopen
páchat. Slyšíme jejich tragické příběhy,
pomáháme jim, potkáváme je v našich ulicích, často jako uprchlíky zubožené a postižené válkou. Určitě by nám bylo líto
člověka, který o velikonočním ránu žvýká
skývu starého chleba. A nebylo by nám
líto člověka, který se o největším svátku
celého lidstva, jakým jsou Velikonoce,
vleče přeplněn starým kvasem, zbytečnou
zátěží duše – zlem všeho druhu?
Přeji vám všem požehnané velikonoční
svátky! Přeji hojnost znamenitého čerstvého chleba na vašem velikonočním stole a upřímnost v radostném zpěvu: „Buď
sláva Bohu na nebi, mír lidu jeho na zemi!
Aleluja“.
S velikonočním pozdravem
P. Mgr. Adrian Wykręt, farář

Zápis žáků do prvních tříd
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon,
vyhláška o základním vzdělávání a správní
řád).
Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok
2022/2023 se uskuteční na Základní škole
Vratimov, Masarykovo náměstí 192 a Základní škole Vratimov, Datyňská 690 včetně jejího místa poskytovaného vzdělávání
a školských služeb v Horních Datyních,
a to ve dvou krocích:
Krok první: Prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou budou mít možnost
rodiče vyplnit v termínu od 4. března 2022
do 7. dubna 2022. Přihlášku je nutné si vytisknout, opatřit podpisem zákonného zástupce a doručit ji škole danými způsoby.
Zároveň si zákonní zástupci rezervují čas,
ve kterém se mohou dostavit k zápisu ve
škole.
Krok druhý: Formou prezenčního zápisu, který se bude konat v pátek 8. dubna
2022 v době od 14 do 17 hodin. K zápisu je
nutné mít s sebou rodný list dítěte a doklad
totožnosti zákonného zástupce dítěte. Veškeré podrobnosti o náležitostech a průběhu
zápisu najdete na webových stránkách jednotlivých škol.
Školské obvody
Přijímání dětí do 1. tříd základních škol
se řídí čl. 2 obecně závazné vyhlášky

č. 2/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem
Vratimov.
Školský obvod Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192 tvoří
ulice:
Adámkova,
Buničitá,
Družstevní,
Frýdecká, Horní, Husova, Hřbitovní,
J. Žemly, K Sokolovně, K Závorám, Lesní, Masarykovo náměstí, Mourová, Na
Novém poli, Nádražní, Na Hermaně, Na
Popinci, Na Slezance, Na Stezce, Okrajová, Pod Kovárnou, Polní, Popinecká, Radniční náměstí, Rodinná, Říční, Selská, Sezonní, Sokolská, Strmá, Sumínova, Školní,
Tovární, U Hráze, U Jeslí, U Nového
lesa, U Padolu, U Rozvodny, U Rybníka,
U Společenského domu, U Staré školy,
U Strouhy, U Trati, U Vodojemu, Úzká,
Vodárenská, Výletní, Zaryjská.
Školský obvod Základní školy Vratimov, Datyňská 690 tvoří ulice:
Břízková, Datyňská, Emana Slívy, Jižní,
Josefa Tomise, Karla Košťála, Karla Velčovského, K Hájence, Konečná, Krátká,
Křivá, Leopolda Fajkuse, Mojžíškova, Na
Hranici, Na Kopci, Na Olejní, Na Pasekách, Na Podlesí, Na Příčnici, Na Spojce,
Na Roli, Na Rozmezí, Na Vyhlídce, Na
Zadkách, Nad Točnou, Nová, Obvodová,
Odboje, Okružní, Osadnická, Ovocná,
Pomezní, Potoční, Přespolní, Rakovecká,

Řadová, Severní, Souběžná, Spojovací,
Střední, U Březinek, U Jámy, U Lesíka,
U Lípy, U Mateřské školy, U Potůčku,
U Stadionu, U Školy, V Důlkách, V Loukách, V Údolí, Ve Strži, Václavovická, Vilová, Višňová, Vratimovská, Za Kolibou,
Zahradní. Přednostně jsou přijímány děti
s trvalým bydlištěm na území města Vratimova a Horních Datyň.
Základní škola Vratimov,
Masarykovo náměstí 192
a Základní škola Vratimov, Datyňská 690.

Zápis dětí do MŠ Vratimov
a MŠ Horní Datyně pro
školní rok 2022/2023
proběhne dne 5. května 2022 od 8 do
16 hodin v budově Mateřské školy ve
Vratimově, ul. Na Vyhlídce 25, vchod
U slunečnice.
Organizace zápisu bude ještě dále
upřesněna dle aktuálního nařízení
MŠMT. Aktuální informace a formuláře naleznete od 29. dubna 2022 na
stránkách www.msvratimov.cz v sekci
Úřední deska.
Lenka Siváková,
ředitelka MŠ Vratimov
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Akce Střediska volného času Vratimov
Velikonoce v Domečku
Přijďte s námi prožít velikonoční prázdniny v Domečku. Ve
čtvrtek 14. dubna od 7 do 17 hodin bude v prostorách a na hřišti
SVČ Vratimov připravena spousta her a soutěží s velikonoční tematikou.
V ceně bude zahrnutý pitný režim, svačina, oběd a materiál
k programu. Přihlášky i s platbou odevzdejte v recepci SVČ Vratimov nejpozději do 4. dubna.
S sebou: vlastní láhev na pití, přezůvky, vhodný oděv na hry
a soutěže.
Tento příměstský tábor je částečně hrazen z operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU.

Den Země pro školy
Dne 19. a 20. dubna pořádá SVČ Vratimov v rámci projektu
ZaHRAda akci Den Země. Pro děti vratimovských škol budou
v zahradě SVČ Vratimov připravena stanoviště s ekologickou tematikou, kde se mimo jiné zamyslíme se nad tím, čím bychom
planetě mohli pomoci v běžném životě.

Španělská konverzace s rodilou mluvčí
Od dubna máte možnost přijít si do SVČ Vratimov každou
středu od 16.30 do 18.00 hodin popovídat s naší dobrovolnicí
Raquel. Konverzace se zaměří na situace, které zažijete v každodenním životě či při prázdninové návštěvě Španělska.
Konverzační lekce nejsou věkově omezeny. Při větším počtu
zájemce rozdělíme dle jazykové úrovně. Lekce nejsou vhodné
pro naprosté začátečníky.
Kapacita lekce je omezena, proto doporučujeme zájemcům
rezervovat si místo telefonicky na čísle 734 312 761. Zaváděcí
cena je 40 Kč/lekce (zaplatíte před lekcí v recepci SVČ).

Na stanovištích se také zaměříme na výrobu recyklovaného papíru. Tradičně přijede Tonda obal, pozvání přijala i Krajská hygienická stanice Ostrava a stánek tridimolej.cz.

Čarodějnická univerzita
Zveme vás na další akci v rámci projektu ZaHRAda. Čarodějnická univerzita proběhne v zahradě SVČ Vratimov v sobotu
30. dubna od 15 hodin.
Každá čarodějnice a každý čaroděj by měl umět ovládat koště,
vařit lektvary nebo znát ta správná zaklínadla. Chystáme také čarovný foto koutek.
Od 16 hodin zapálíme oheň, kde bude možno upéct si vlastní
buřty.
Po absolvování univerzity čarodějnice a čarodějové dostanou
certifikát a malý dáreček.
Cena 40 Kč dítě/ 20 Kč dospělý
Bližší informace: Klára Pastorková, tel. 607 516 187
k.pastorkova@svcvratimov.cz

Rozpis kurzů severské chůze:
• úterý 15.30–17 hodin – kurz pro začátečníky a pohodáře
ve věku 18+, první lekce 5. dubna
• čtvrtek 9–10.30 hodin – kurz pro seniory ve věku 55+,
první lekce 7. dubna
Kurz má 10 lekcí a stojí 1 500 Kč (na kurz lze čerpat příspěvek zdravotní pojišťovny). Kurz povede paní Mirka Chromiaková, fyzioterapeutka a instruktorka severské chůze s akreditací
MŠMT.
Hlásit se můžete v recepci Střediska volného času Vratimov,
telefonicky na čísle 734 312 761 nebo prostřednictvím klientského centra.
Těší se na vás spoluvedoucí Hanka Nevrlá a Lenka Havrdová

Jóga - nabídka nového kroužku pro dospělé

Kurzy severské chůze
Na jaře opět začínají kurzy severské chůze. Severská chůze
(anglicky nordic walking, finsky sauvakävely) je dynamická
chůze se speciálními sportovními holemi. Pokud nemáte vlastní hole, zapůjčíme vám je. Kolébkou tohoto sportu je Finsko.
Jde o příjemný druh pohybu na čerstvém vzduchu vhodný pro
všechny věkové i výkonnostní kategorie. Zlepšuje vytrvalost,
posiluje zádové svalstvo a bezpečně procvičuje klouby.

Jóga = spojení mysli a těla. Lekce jógy je zaměřená na protažení, uvolnění a jemné posílení celého těla. Důraz je kladen
na propojení dechu a pohybu a také na individualitu každého
člověka. V průběhu hodiny budeme kombinovat prvky dynamičtějších stylů jógy (Vinyása, Ashtanga Vinyása, Power yoga)
a prokládat je klidnějšími pasážemi vycházejícími ze stylů hatha
a jin jógy.
Cvičení je vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší,
kteří si chtějí osvěžit základy jógové praxe.
Lekce se konají ve čtvrtky od 17.30 do 18.30 hodin v klubovně SVČ Vratimov pod vedením zkušené lektorky Petry Legindi
a zaplatíte za ně 1 600 Kč na 4 měsíce.

duben 2022

PROJEKT ZRCADLO DUŠE

Jednání účastníků projektu Zrcadlo duše v Polsku.

Středisko volného času Vratimov se stalo partnerem projektu Zrcadlo duše. Nositelem projektu je Centrum volného času
Stará Ľubovňa na Slovensku. Projekt je
plně hrazen z prostředků programu Erasmus+, strategická partnerství.
Hlavním cílem projektu je zpracování
filmového dokumentu Zrcadlo duše, který
bude metodickým materiálem a pomůže
mladým lidem a pracovníkům s mládeží, aby se vyrovnali s obtížnými situacemi. Kreativně a s úsměvem chce vytvářet
prostor pro vzdělávání mladých lidí prostřednictvím audiovizuálních technologií
(filmu). Projekt se zabývá problematikou
vnímání současné situace spojené s covidem-19 (omezený pohyb, distanční vzdělávání...) mladými lidmi.
Partnery projektu jsou slovenské Centrum volného času Stará Ľubovňa, Středisko volného času Vratimov, polská organizace Stowarzyszenie Sursum Corda Nowy
Sacz.
Projekt je tříletý a skládá se z více aktivit. Do projektu jsou zapojeni mladí lidé,
pracovníci s mládeží, odborníci v oblasti
prevence patologických jevů, psychologové, pedagogové, sociální pracovníci, filmový průmysl, média.
Prostřednictvím průzkumů, strukturovaného dialogu, diskuse, vyprávění příběhů,
krátkých filmových záběrů, praktických
cvičení chceme pomoci pracovníkům
s mládeží i samotným mladým lidem, aby
se vyrovnali s obtížnými situacemi. Film
Zrcadlo duše by měl odrážet současnost
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Foto: David Legindi

a dát návod na zvládání obtížných situací.
Po dokončení projektu předpokládáme,
že zpracovaný film bude sloužit jako metodický nástroj pro pracovníky s mládeží a další profese pracující s mládeží, ale
zároveň bude sloužit i samotným mladým
lidem jako průvodce zvládání stresových
situací.
V lednu se v rámci tohoto projektu sešly
skupiny pracovníků s mládeží a mladých
leaderů všech tří partnerských organizací
v polském městě Nový Sacz. Jednalo se
o setkání, ve kterém bylo hlavní náplní seznámit se s online nástroji. Cílem bylo poznat nejen možnosti využití těchto nástrojů
v naší práci, ale také jejich úskalí a vliv na
psychiku člověka. Navštívil nás také policista zabývající se kyberbezpečností.
Dále jsme se dostali na půdu místní univerzity používající pro své fungování rozsáhlou platformu, která je ku prospěchu
studentům i vyučujícím. Na této univerzitě natočila část našeho týmu rozhovory
se studenty o tom, jak vnímají pandemii
covidu-19 a její dopady na psychické zdraví jich samotných či jejich blízkých. Další
členové týmu pak pracovali na konceptu
filmu a metodiky, která by měla být hlavním výstupem tohoto projektu.
Příští setkání proběhne na Slovensku,
kde se budeme věnovat tématu Jak zvládat
stresové situace.
Klára Pastorková,
pedagožka volného času SVČ Vratimov
a členka projektového týmu Zrcadlo duše

Vítej v SVČ
Vratimov, Cemre!
V polovině února nastoupila do Domečku nová zahraniční posila. Jmenuje
se Cemre a pochází z Turecka.
Na univerzitě vystudovala sociologii
a poté pracovala tři roky v Istanbulu
pro společnost Škoda. Díky tomu toho
o České republice hodně věděla už před
svým příjezdem. Překvapilo ji však, že
všichni neřídíme škodovky. Cemre (vyslovuje se to Džemre) krásně kreslí a má
talent na jazyky.
Ve středisku volného času Vratimov
se s ní setkáte v kroužcích pro náctileté
a výtvarných i pohybových kroužcích.
O jarních prázdninách pomáhala vedoucím s dětmi na příměstském táboře.
Dobrovolnická služba v rámci programu Evropský sbor solidarity, který
zaštiťuje Evropská komise, je pro mladé
skvělou příležitostí pro získání profesních a životních zkušeností. Účastník
může pomáhat a pobývat až 12 měsíců
v cizí zemi, zatímco má hrazeny náklady na živobytí. Věříme, že vás Cemre
inspiruje.
Mgr. Lenka Havrdová,
projektová manažerka SVČ Vratimov

www.svcvratimov.cz/
info@svcvratimov.cz
www.facebook.com/SVCVratimov
www.instagram.com/svcvratimov/
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Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov
se v konkurenci neztratí
Letošní sezonu zahájily mažoretky ZIK-ZAK Vratimov při Středisku volného času
Vratimov víkendovým soustředěním, kde
začaly trénovat novou sestavu s hůlkou pódiovou formaci. Na nové pomponové
sestavě již děvčata pracují od prosince loňského roku.
Soutěžní sezona roku 2022 byla zahájena
15. ledna, kdy se naše twilerka Michaela
Kopcová zúčastnila soutěže Moravskotřebovský twirling. Její krásný výkon ocenila
porota 1. místem.
Po dvou letech jsme se opět mohly zúčastnit soutěže Opavská růže, která se konala v měsíci únoru. Za ZIK-ZAK Vratimov se účastnily dvě skupiny mažoretek:
ZIK-ZAK Vratimov a MINI ZIK-ZAK.
Pro skupinu MINI ZIK-ZAK to byla úplně první soutěž, které se děvčata účastnila.
Konkurence byla veliká, vystoupení MINI
ZIK-ZAK se velice povedlo a děvčata získala úžasné 4. místo. Také nejstarší skupina Mažoretky MINI ZIK-ZAK se soutěže Opavská růže zúčastnily poprvé. Fota: Kateřina Horkelová
mažoretek se v nabité konkurenci neztratila
a vybojovala si 1. místo za pomponovou sestavu a rovněž 1. místo za pódiovou sestavu s hůlkou. Pomponová sestava byla oceněna i VIP porotou a děvčata dostala sladkou
odměnu ve formě dortu. V pozdních večerních hodinách se předvedly i naše sólistky s hůlkou. V kategorii senior mladší si 2. místo vybojovala Michaela Horkelová a 3. místo Eliška Kmošťáková.
Z kategorie junior starší si děvčata odvezla tato umístění: 2. místo
Michaela Kopcová a 3. místo Viktorie Nováková. Všem mažoretkám děkujeme za krásné výkony, na které jsme se mohli podívat, a reprezentaci města Vratimov.
Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě mažoretek, především trenérkám Daniele Vodové, Barboře Kučové, Renátě a Lucii Janů, i rodičům, kteří jezdí na soutěže mažoretky podporovat.
Kateřina Horkelová,
ZIK-ZAK Vratimov

Děvčata ze ZIK-ZAK Vratimov získaly na Opavské růži krásná ocenění.
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Vratimovské noviny

13

Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Vratimov
Všichni jsme si velice přáli, abychom
v letošním školním roce konečně mohli
realizovat dlouho plánovaný a všemi žáky
tak oblíbený lyžařský výcvikový kurz. Vedoucím tohoto kurzu byl Mgr. Jan Šebesta
a zdravotníkem Mgr. Marcela Kratochvílová.
Lyžařský kurz žáků 7. ročníků se uskutečnil ve dnech 14. až 18. února 2022.
Naše škola zavítala do Skiareálu Bílá
v Beskydech a navázala tak na dlouhodobou spolupráci s lyžařskou školou SunSki.
Tento areál je největším lyžařským areálem v Beskydech a podmínky pro lyžování
se zde dají opravdu označit jako za jedny
z nejlepších.
Žáci byli rozděleni celkem do tří skupin.
První skupinu tvořili žáci, kteří se chtěli
naučit jezdit na snowboardu. Někteří na
něm stáli poprvé a jiní se ve svém umění

jízdy na něm chtěli zdokonalit nebo naučit
se něčemu novému. Lyžaři pak tvořili další dvě skupiny. První skupina byla složena
z žáků, kteří již lyžovat umí a často také
jezdí lyžovat se svými rodiči. Další skupina byla zase složena převážně z dětí, které
na lyžích buď nikdy nestály, nebo lyžovaly
pouze párkrát ve svém životě.
V týdnu si žáci měli možnost vyzkoušet
procházku lesem na sněžnicích a také zažít
zábavnou výuku na snowbladech, což jsou
krátké lyže. Večer pak děti čekala přednáška instruktorů o lyžování, o pravidlech
chování v zimní přírodě nebo o lyžařských
disciplínách, kterou doprovázela různá videa, která u žáků sklidila největší ohlas.
Večerní program ale fungoval v průběhu
celého týdne a nesl se například v duchu
opakování základů poskytování první pomoci, seznamování se se základními pravi-

Žáci sedmých tříd si letošní lyžák užili plnými doušky.

dly chování na lyžařském svahu, které by
měl znát každý, kdo se na něm pohybuje,
ale také ve znamení zábavy a společných
her.
Závěrečný den kurzu byl věnován závodům. Všichni žáci se na slalom moc těšili
a mezi sebou uzavírali sázky, kdo vyhraje.
Ti, co nikdy nestáli na lyžích nebo snowboardu, na závěr kurzu bez problémů sjeli
celý svah. Počasí hrálo všem účastníkům
do karet a bylo zcela ukázkově nádherné.
K tomu si připočtěme spoustu společně
prožitých chvil a zážitků a máme příjemně
strávený týden na horách. Nezbývá nám
než doufat, že i v příštím školním roce si
žáci budou moci opět užívat sněhu, výuky,
zábavy a společných chvil v krásném prostředí Beskyd.
Mgr. Jan Šebesta,
učitel ZŠ Masarykovo náměstí

Fota: Jan Šebesta
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Školní pošta v praxi
S žáky šestých tříd jsme se rozhodli
napsat osobní dopisy svým vrstevníkům
ze školy 5. května v Rožnově pod Radhoštěm, aby bylo psaní zábavnější, zajímavější
a napínavější pro všechny.
Od 16. do 22. února jsme se psaní intenzivně věnovali. Nejprve si žáci podle zájmů a koníčků vybrali svého vrstevníka ze
7. A nebo 7. C z Rožnova pod Radhoštěm,
následně sepsali osobní dopis určený konkrétnímu vrstevníkovi, který samozřejmě
musel obsahovat všechny potřebné náležitosti. Nechybělo datum a místo vzniku
dopisu, správné oslovení, text s vlastním
představením, otázky na adresáta a nakonec rozloučení s osobním podpisem. Jakmile dopisy spatřily světlo světa, tak každý
vložil své vlastní psaní do obálky. Někteří
si dopis vyzdobili, nakreslili obrázek nebo
dokonce přibalili malý dáreček. Aby byl

Sedmáci pózují s ručně psanými dopisy.

dopis kompletní, museli jsme na obálku
správně napsat adresu příjemce a také svou
vlastní adresu, ať rožnovští žáci ví, kam
mají odpovědět. Touto aktivitou se běžné

Foto: Radek Huška

psaní dopisu stalo strhující misí s očekáváním odpovědi a překvapením.
Mgr. Radek Huška,
učitel ZŠ Masarykovo náměstí

Jarní prázdniny na lyžích
Osmnáct dětí ze základní školy na Masarykově náměstí, které mají rády pohyb, se
v době jarních prázdnin zúčastnilo lyžařské
školy v Malenovicích. Akce, kterou pořádala Sportovní agentura FITANO club,
se konala od pondělí 28. února do pátku
4. března. Každé ráno nás na vratimovském
nádraží vyzvedl autobus a odvezl nás do lyžařského areálu Malenovice Poma. Domů
jsme se vraceli každý den v odpoledních
hodinách.
Celkem padesát dětí bylo rozděleno do
čtyř družstev – úplní nováčci, začátečníci,
pokročilí a borci. Samostatnou jednotku
tvořili naši super cool snowborďáci. Jejich
schopnost udržet se na prkně, sjet ze svahu
a nezabít se je opravdu obdivuhodná.

Hned první den se začalo s učením. Instruktoři potili krev a jejich snaha brzy nesla
ovoce. Ve středu již všechny děti vyjely pomou nahoru na svah a ať už s pomocí, nebo
bez ní sjely dolů.
Krásné slunečné počasí ve středu probudilo naše nejlepší lyžaře k akci. Domluvili
se, že si udělají uprostřed sjezdovky piknik,
a to se vším všudy – v lehkých šatičkách,
topech, tílkách a kraťasech si vyvezli kempingové židličky a svačiny na svah a uprostřed sjezdovky si užívali sluníčka a skvělé
nálady.
Čtvrteční den se všichni pilně připravovali na páteční závody. Touha vyhrát byla
u mnohých silná. Pilovaly se carvingové
oblouky, rychlost i mrštnost. Sílu k výkonu

Jarní prázdniny trávily děti v lyžařské škole v Malenovicích.

malí lyžaři čerpali v penzionu P.O.M.A.,
kde nám každý den paní kuchařky chystaly vydatný oběd, takže občas došlo i na ony
hranolky. Ale energie přece jen bylo potřeba spousta.
S napětím očekávaný den „D“ nastal.
Hustá mlha a sněžení ještě podtrhly nervozitu některých závodníků. Rodiče povzbuzovali všechny jezdce, kteří ze sebe vydali
maximum, takže nakonec samozřejmě zvítězili všichni. Byly rozdány diplomy, ceny
a nechyběla ani závěrečná „sladká“ sprcha
v podobě bonbónů. Unavení, ale šťastní se
všichni vrátili domů s předsevzetím strávit
i příští jarní prázdniny s kamarády na sněhu.
Mgr. Lenka Parmová,
učitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Fota: Lenka Parmová
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Učitelka, nebo spisovatelka?
I když se to zdá zcela nemožné, realita
nás přesvědčila o opaku. Do naší školy zavítala velmi zajímavá osobnost. Osobnost,
která se v dětském světě pohybuje jako
doma a zná velmi dobře nejen dětskou psychiku, ale také problémy, stejně tak jako
radosti našich dětí. Právě tato osobnost
převzala v pátek 18. února otěže výuky na
prvním stupni, kde postupně v 2., 3. a 4.
třídě žáčkům přiblížila svět literatury.
A kdo že se to vlastně s našimi dětmi ponořil do moře vzdělávání? Byla to mladá,
talentovaná a velmi sympatická spisovatelka Zuzana Pospíšilová, která dokázala
velmi laskavým a vstřícným způsobem
dětem přiblížit své dílo.
Zuzana Pospíšilová je oblíbená autorka
věnující se téměř výhradně původní tvorbě pro děti. S jejími texty se dětští čtenáři
mohou setkávat od roku 2004, kdy jí vyšly první pohádkové příběhy v časopise
Sluníčko. O rok později začala publikovat
knižně a dodnes je jednou z nejaktivnějších autorek píšících pro děti. Jen namátkou můžeme zmínit její knížky Pohádky
pod polštář, Zlobivé pohádky, Strašidelný
dům, nejnověji doprovází žáky na výuku
v knihách Hurá do školy a Kouzelná třída
v zoo.
Zuzana Pospíšilová původně vystudovala psychologii, následně pak pracovala
jako klinická psycholožka v dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě a poté ve
speciálně pedagogickém centru pro děti
s mentálním postižením. Dá se tedy říci,
že autorka vždy měla a stále má k dětem

Spisovatelka Zuzana Pospíšilová seznámila děti se svou knížkou.

velmi blízko a díky tomu důkladně pronikla do jejich světa. Sama je maminkou
dvou dcer, a tak pro ně vymýšlela originální příběhy, pohádky, hry nebo říkanky. Teprve na popud svého manžela se je
pokusila sepsat a následně knižně vydat.
A že to byl dobrý počin, o tom svědčí oblíbenost jejích knih mezi dětskými čtenáři.
Díky zapojení školy do projektu na podporu vzdělávání MAP ORP Ostrava II
tak v pátek 18. února mohly děti stát tváří
v tvář osobě, která dětem poutavě vyprávěla o svých knihách.
Vysvětlila jim, jak se zrodí nápad pro
knihu, jak samotná kniha vzniká a jak příběh doplní ilustrátor. Všechny nás překvapilo množství titulů, které paní Pospíšilová
knižně vydala, a témat, kterým se ve svých
knihách věnovala. Děti pak s překvapením

Foto: Kateřina Sadílková

rovněž zjistily, že ony samy mají spoustu
knížek od této spisovatelky ve svých knihovničkách. Neméně přínosným bylo následné autorské čtení. Všichni jistě známe
dnešní přístup dětí ke čtení, ale prezentace
přímo od paní spisovatelky děti opravdu
zaujala.
Na závěr těchto netradičních vyučovacích hodin mohly děti pokládat paní spisovatelce své všetečné otázky, na které
dostaly milou a pohotovou odpověď. A co
víc, za odměnu pak spisovatelka každé třídě věnovala svou nejnovější knihu Kouzelná třída.
Byla tak věrná svému mottu, které zní:
Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává.
Mgr. Kateřina Sadílková,
učitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Letos se poběží již 39. ročník Jakubáku

Foto: Archiv Běžeckého klubu Vratimov

Běžecký klub Vratimov pořádá v úterý
12. dubna tradiční závod Jakubův lesní běh
Důlňákem.
Trasa dlouhá 8 km o dvou rozdílných
okruzích má pestrou zvlněnou trať a každý
z okruhů vede z poloviny po asfaltu kolem
lesa a z poloviny lesem.
Centrum závodu je tradičně na křižovatce komunikací K Hájence a Lesní u vstupu
do lesa (sjezd ze silnice Vratimov - Horní
Datyně). Závod, který svým 39. ročníkem
patří mezi nejstarší běhy Moravy a Slezska, se koná bez přerušení od roku 1984
a patří k nejoblíbenějším na Moravě.
Běžecký klub Vratimov zve na start
všechny, kteří se do Vratimova rádi vrací,
ale i všechny další sportovní nadšence. A samozřejmě běhající Vratimovačky a Vratimováky, kteří se v minulých ročnících závodu zúčastňovali v docela pěkném počtu.
Věříme, že se ve Vratimově i Horních Datyních stále běhá a na startu se to ukáže.

Start závodu je v 17.30, startovné
činí 100 Kč a propozice jsou na běžeckých webech ceskybeh.cz, bezvabeh.cz,
behej.com, mkseitl.cz a dalších.
Zdeněk Fejgl,
Běžecký klub Vratimov
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Městská knihovna Vratimov

Jaký byl rok 2021 z pohledu statistických dat?
Předně je třeba zmínit, že část roku byly knihovny kvůli vládním nařízením ve snaze zmírnit dopady šíření onemocnění covidem-19 zcela
zavřeny. Jakmile to bylo možné, ihned se naše knihovna připojila k těm,
které půjčovaly dokumenty prostřednictvím výdajového okénka.
Do celostátních statistik vykazujeme data dohromady za Vratimov
a pobočku v Horních Datyních. Pro naše účely se však snažíme data vést
také odděleně, a proto můžeme uvést následující:
Počet registrovaných čtenářů
Z toho mládež do 15 let
Z celkového počtu obyvatel
Počet návštěvníků studovny
Počet návštěvníků kulturních
a vzdělávacích akcí

Vratimov
533
143
9,4 %
5214

Horní Datyně
84
25
4,9 %
650

2070

187

K počtu čtenářů mohu uvést na jednu stranu potěšující zájem hornodatyňských čtenářů o registraci v knihovně (nárůst o 25 čtenářů), naopak ve
Vratimově je to pokles o 76. Věříme, že letošní rok bude rokem návratů,
ale také nových registrací.
Vratimov
Horní Datyně
Stav knihovního fondu
24 853
5197
Přírůstky
594
265
Úbytky
306
0
Počet odebíraných periodik
28
7
Počet půjčených dokumentů
18917
2609
Ačkoli v několika ukazatelích sledujeme čísla menší než v minulém
roce, ve virtuálních službách je to naopak nárůst. Webová stránka vratimovské knihovny byla navštívena 3619krát, v Horních Datyních 687krát.
V rámci možností jsme připravovali také kulturní a vzdělávací akce.
Ve Vratimově to bylo 31 akcí, v Horních Datyních 8. Většinou se jednalo
o aktivity pro děti základních škol.

A které knihy se půjčovaly nejvíce? Překvapivě
nebyl Šikmý kostel Karin Lednické na prvním místě. V našem žebříčku nejčtenějších knih zaujímá až
6. místo.
1. Lenka Lanczová – Těžká noc
2. Petra Dvořáková – Chirurg
3. Shari Lapena – Manželé odvedle
4. Shari Lapena – Někdo cizí v domě
a Alena Mornštajnová – Tiché roky
5. Sandra Brown – Podraz
Pro zajímavost uvedu také informaci o našem
nejvěrnějším dospělém čtenáři, který si za loňský
rok, a jak jsme uvedli výše i značně omezený, vypůjčil 176 knih. To je opravdu úctyhodné číslo.
A co pro vás připravujeme? V dubnu to bude
ve spolupráci s MŠ výstava na téma Příroda kolem nás. Srdečně zveme ke zhlédnutí dětských
prací. Pro děti připravujeme besedu k tématu příroda a budeme se věnovat také aktivitám v rámci
Bookstartu. Věříme, že si za námi do knihovny najdou cestu maminky, které byly účastny březnového vítání občánků.

Místní knihovna Horní Datyně
V pátek 8. dubna 2022 knihovnu v Horních Datyních navštíví bavič a ilustrátor Adolf Dudek.
Vystoupí pro žáky čtvrté třídy ZŠ Horní Datyně.
Těšíme se zábavné dopoledne.
Mgr. Lenka Šimurdová,
ředitelka Městské knihovny Vratimov

duben 2022
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Mazlíkiáda, adrenalinový závod pro dobrou věc
Spojením běhu, plazení, občasného
šplhu a místy také plavání vzniká doslova
nezapomenutelný zážitek na charitativním
běhu se psem, nesoucím název Mazlíkiáda. Stejně jako předchozí rok tak i letos se
poběží tento závod ve prospěch záchranné
stanice Československých vlčáků.
Mazlíkiáda se letos uskuteční již pošesté v řadě. Tradiční běh se psem proběhne v sobotu 28. května na novém místě,
v Markvartovicích u Hlučína, proto také
podnázev Prajska Challenge.
Přihlášení k závodu je formou online formuláře na www.mazlikiada.webnode.cz,
startovné činí 500 Kč, prezentace na místě od 7 do 8 hodin, trasa je dle kategorie
zhruba 5 km a 10 km dlouhá, pro dětské
závodníky je připravena zkrácená trasa.
„Závod letos pořádáme na offroad dráze, i proto jsme mohli každou překážku
vymyslet tak, aby ji bylo možné pokořit
jako tým – psovod a pes. Závodníci se
dočkají přelézání, podlézání, prolézání,
šplhání, brodění se vodou a také potrápí
svou stabilitu. Po celou dobu závodu na to
však budou dva, psovod a pes,“ vysvětluje
pořadatelka Mazlíkiády, Tereza Bulasová.
„Nenechte se mýlit, závod zvládnou jak
začátečníci, tak zkušení sportovci a postupně tak zdolají připravené překážky,“
dodala Bulasová.
Mazlíkiáda nabízí účast hned v několika kategoriích. Zkrácenou verzi závodu
mohou vyzkoušet nejmenší děti a mládež,
rozděleny jsou také kategorie podle veli-

Mazlíkiáda se poběží již pošesté.

kosti psů na malé a velké. Jednoduše každý si přijde na své.
Kromě adrenalinové zábavy nabídne Mazlíkiáda také občerstvení, soutěže
a ukázky mladého sportu s názvem Dog
Puller.
Mazlíkiáda je součástí speciálního seriálu Wolfdog Canicross cupu 2022 pro čistokrevné Československé vlčáky a celý výtěžek ze závodu podpoří záchranné stanice
ČSV, které se specializují na toto národní
plemeno.
Tereza Bulasová,
NutsGo, z. s.

Foto: Tereza Bulasová a Roman Fourcase Pelderl

Mazlíkiáda Prajska Challenge
Kdy: 28. května 2022
Kde: Markvartovice u Hlučína
Přihlášky: www.mazlikiada.
webnode.cz
Kontakt: Tereza Bulasová,
mazlikiada.nutsgo@gmail.com,
tel. 731 820 773

Svaz tělesně postižených hodnotil svou činnost
Začátek roku bývá časem bilancování
roku. S cílem zhodnotit činnost předešlých dvou let se sešli 3. března 2022 na
své členské schůzi členové místní organizace tělesně postižených ve Vratimově.
Jednání ve Společenském domě ve Vratimově se rovněž zúčastnili starosta města
Martin Čech, ředitelka Střediska volného
času Vratimov Hana Nevrlá a místopředseda zahrádkářského spolku z Horních
Datyň Ladislav Mudrik.
Protože onemocnění covidem-19 je
hrozbou zejména pro seniory a nemocné,
přerušili jsme v roce 2020 veškerou činnost organizace až do odvolání. Bylo zrušeno zasedání výboru květnového setkání
u příležitosti Dne matek, které mělo být
součástí zájezdu se zahrádkářským spolkem z Horních Datyň.
Prázdninové částečné uvolnění zákazu
jsme využili k uskutečnění plánovaného
zájezdu na ozdravný pobyt v Ludvíkově,
účasti na zahrádkářské výstavě v Horních Datyních a také sérii výletů projektu
Bejvávalo, které připravilo Středisko vol-

ného času Vratimov. Následovala další
stopka ministerstva zdravotnictví a vlády,
která nám zakázala jakékoli sdružování.
Příležitost ke společnému setkání jsme
měli až v červenci 2021, kdy jsme se zúčastnili sportovního klání seniorů v Ostravě-Hrabové. Na přelomu srpna a září jsme
podpořili výstavu zahrádkářů v Horních
Datyních, kde jsme vystavovali produkty
šikovných rukou našich členek.
Po velmi dlouhé době jsme mohli konečně zorganizovat podzimní setkání
u kávy. Neobvykle nízká účast našich
členů jen potvrdila obavy z opět narůstajícího šíření nákazy covidu-19. Zrušili
jsme plánovaný zájezd do Olomouce na
předvánoční jarmark. Také účast na závěrečném ukončení projektu Bejvávalo
v Paskově ovlivnil strach z nemoci.
Nezapomněli jsme ani na naše jubilanty, kterým jsme věnovali k věcným dárkům i hudební přání. V předvánočním
čase jsme s dárkem a přáním navštívili
imobilní členy naší organizace a ke Dni
matek jsme poslali přání přes Český roz-

hlas Ostrava. Zastoupení jsme měli taktéž
na pietních akcích města Vratimova.
Pro rok 2022 máme naplánovanou bohatou činnost, se kterou budou naši členové postupně a včas seznámeni na společných setkáních formou pozvánek a na
vývěsní nástěnce. Dle možností se připojíme k akcím pořádaným Střediskem volného času Vratimov.
Závěrem bych ráda poděkovala Městskému úřadu Vratimov a našim sponzorům za poskytnutí finanční pomoci, bez
které bychom tuto činnost nemohli provozovat. Děkujeme taktéž Českému zahrádkářskému svazu, ZO Horní Datyně za
dobrou spolupráci, celému výboru a všem
členům naší organizace za práci v uplynulém období, která nebyla vždy snadná,
a za účast na našich akcích.
Přeji všem pevné zdraví, plnou náruč
štěstí a mnoho úspěchů v životě.
Dája Slívová,
předsedkyně Svazu tělesně postižených
Vratimov
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Včelaři jsou připraveni na novou sezonu
Základní organizace Českého svazu včelařů v Horních Datyních se řadí mezi ty menší. Celkem sdružuje 27 včelařů z Vratimova, Horních Datyň, Ostravy-Kunčic a Řepišt. Někteří včelaři
mají svá včelstva umístěna i v katastrech obcí Horní Bludovice,
Staré Hamry, Ostravice, Ostrava-Kunčice a Čermná ve Slezsku.
Dohromady se členové datyňské ZO starají o 250 včelstev.
Každý měsíc se výbor základní organizace ČSV schází v Kulturním domě v Horních Datyních, kde mu tuto schůzovní činnost
umožňuje vedení města Vratimova. Kromě řešení organizačních
záležitostí si zde mezi sebou včelaři povídají o novinkách v péči
o včely, sdílejí své radosti a diskutují nad aktuálními problémy.
Loňská sezóna snůšce medu moc nepřála. Zima trvala dlouho,
jaro pak bylo chladné a hodně deštivé. Bylo jen málo dnů, kdy si
včely mohly donést med a pyl do svých úlů. První květový med
někteří včelaři vůbec nevytáčeli a čekali na jistotu v našem kraji,
na snůšku z lípy. I ta však byla velmi podprůměrná.
Doufáme, že letošní sezona bude lepší než ta loňská. Včelstva
přezimovala v dobré kondici a vážné nemoci se jim vyhýbají. Nejvíce včely dlouhodobě trápí roztoč kleštík včelí, avšak tento boj,
zdá se, zvládáme jako včelaři úspěšně.

Tvorba nového včelstva na jaře.

Včelaři se starají celkem o 250 včelstev.
Fota: Archiv ZO ČSV Horní Datyně

V tomto roce plánuje datyňská organizace svazu včelařů uspořádat na podzim výroční členskou schůzi. Jak se už stalo tradicí,
bude na ni pozván i přednášející odborník z oboru včelařství, aby
nám povyprávěl na nějaké zajímavé včelařské téma.
Rádi navštěvujeme přednášky a vzdělávací akce pořádané organizacemi z bližšího i vzdálenějšího okolí. Nabyté informace si
pak sdělujeme na našich schůzích a přátelských setkáních. Našim
členům přejeme k významným jubileím, tradicí je pak každoroční
smažení vaječiny.
Jsme nakloněni spolupráci s jinými spolky, a pokud budeme mít
možnost, rádi se budeme na jejich akcích prezentovat. Co naše
organizace plánuje a kde v okolí se děje nějaká akce se včelařskou
tematikou, se můžete dozvědět na našich webových stránkách
www.vcelarihornidatyne.tode.cz.
Věra Grohmannová,
místopředsedkyně ZO ČSV Horní Datyně

Běh pro Ukrajinu
V našich životech je spousta situací, které ovlivňují naše chování
a jednání. Ještě před pár týdny jsme si nedokázali představit, že pár
stovek kilometrů od nás bude válka a my budeme muset spojit síly
ve snaze pomoci prchajícím lidem z této země.
A tak Česká obec sokolská, Sokol Čertovka, T. J. Sokol Královské Vinohrady a agentura Raul společně zorganizovali charitativní
akci Sokolský běh pro Ukrajinu. Uskutečnil se od 8. do 13. března
2022 a připojit se mohl kdokoli a kdekoli po celé České republice.
Příspěvky ve výši 100 Kč za osobu jako startovné šly do koruny
na pomoc ukrajinskému lidu přes organizaci Člověk v tísni nebo
přímo pro zajištění pomoci ukrajinským rodinám u nás v sokolovnách. Proto naše vratimovská sokolská jednota neváhala a v sobotu
12. března 2022 se rovněž zapojila do běhu. Zúčastnilo se celkem
18 členů, s dobrým pocitem, že se můžeme alespoň trochou podílet
na této pomoci. Celkový počet běžců k 13. březnu 2022 byl 3771,
uběhli 17305 km a výtěžek běhu činil 377 100 Kč.
A protože je o tuto akci velký zájem, prodlouží se Sokolský běh
pro Ukrajinu až do 20. března 2022, čímž se konečný počet běžců
i darovaných příspěvků změní (výsledky budou známy až po uzávěrce tohoto čísla Vratimovských novin) a o výsledcích vás budeme informovat následující měsíc.
Mgr. Irena Heinichová,
cvičitelka oddílu rodičů a dětí T. J. Sokol Vratimov

Vratimovská skupina běžců pro Ukrajinu.
Foto: Archiv T. J. Sokol Vratimov
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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), se nachází ve druhé polovině své ligové sezony 2021/22.
Poslední výsledky ligového „Áčka“ Vratimova:
TTC MG Odra GAS Vratimov –
– SK Přerov
7:10
– TJ Odry
3:10
– Uherské Hradiště - Němčí 8:10
– Sokol Zlín - Šarovy
10:3
V měsíci únoru 2022 postihlo naše A-družstvo onemocnění
covidem-19, což se projevilo především na výsledcích venkovních
zápasů v Přerově a Odrách. Naopak s mnohem silnějšími soupeři
z Uherského Hradiště a Zlína-Šarov hráli po uzdravení naprosto
vyrovnaná utkání.
V sobotu 19. března se muži představili na tradičním celostátním turnaji v Tišnově a 26. března hráli naši žáci kontrolní bodovací turnaj mládeže v Petrovicích u Karviné.
Oldřich Vrtal,
TTC MG Odra GAS Vratimov

Aktuální ligová tabulka sezony 2021/22
ve druhé polovině soutěže:
1. TTC SIKO Orlová

20

20

0

0

60

2. TJ Ostrava KST D

21

12

3

6

48

3. KST Vsetín

20

12

3

5

47

4. TTC Frýdlant

21

11

4

6

47

5. TTC Ostrava-Poruba

21

11

3

7

46

6. Uherské Hradiště - Němčí

21

9

5

7

44

7. DDM Valašské Meziříčí

20

9

5

6

43

8. Sokol Zlín - Šarovy

21

8

5

8

42

9. SK Svinov

20

9

0

11

38

20

5

2

13

32

21

4

3

14

32

12. TJ Odry

21

4

1

16

30

13. SK Přerov

21

3

0

18

27

10. TTC Bolatice
11.

TTC MG Odra GAS
Vratimov

Mladší žáci si v Brušperku Týmy mladších přípravek
vybojovali stříbrné medaile bojovaly v brušperské hale
V sobotu 12. března se vratimovská fotbalová U13 zúčastnila halového turnaje v rámci Krajské zimní ligy v Brušperku, kde
postupně změřila síly s Petřvaldem (1:2), Starou Bělou (8:0), Kunínem (6:1), Kobeřicemi (3:1) a Kozlovicemi (1:0). Celkově tedy
kluci obsadili konečné druhé místo, kdy při rovnosti bodů rozhodl
o konečném umístění Vratimova jejich vzájemný duel s Petřvaldem. „Chtěl bych všem hráčům poděkovat za nasazení a parádní
týmovou hru. Zároveň děkuji i přítomným rodičům, kteří si našli
čas a v hale vytvořili při našich zápasech parádní atmosféru,“ sdělil po návratu z turnaje trenér Jan Mikšovič.
David Huser,
sekretář FC Vratimov

Fota: FC Vratimov

Poslední únorovou neděli se dvě družstva vratimovských mladších přípravek zúčastnila dalšího
kola Zimní fotbalové ligy
v brušperské sportovní
hale. „Musím pochválit
všechny kluky za přístup.
I v malém počtu jsme dokázali odehrát všechna
plánovaná utkání, někteří
kluci odehráli dokonce
celý turnaj bez zápasové
pauzy. Z toho pohledu si
to užili opravdu se vším
všudy. Ke konci nám už
docházely síly, ale děti
bojovaly až do samého konce,“ chválil své svěřence trenér Daniel
Švrček.
„Celý turnaj předváděly děti velmi dobrý fotbal, kde nechyběla
odvaha ani sebevědomí. Ve všech zápasech jsme byli silní ve hře
jeden na jednoho, jen nám úplně nevycházela koncovka,“ dodal
druhý trenér týmu Tomáš Farník.
A jakou bilanci měly vratimovské celky? Zelený tým na turnaji dvakrát vyhrál, čtyřikrát prohrál. Černý tým si pak připsal na
své konto čtyři vítězství, jednu remízu a jednu porážku. „Všem
klukům děkujeme za ukázkový přístup ke hře a reprezentaci vratimovského klubu,“ dodali oba trenéři.
David Huser,
sekretář FC Vratimov
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70 let Nové huti – V. díl
Ubytovací tábor ve Vratimově v letech 1950–1953
Zapálením první vysoké pece dne
1. ledna 1952 bylo zakončeno první období výstavby Nové huti. Velké vypětí
sil všech pracovníků koncem roku 1951
a pak výměna lidí po 1. lednu se nepříznivě projevily na pracovištích, kde nastala
stagnace, nebyly ujasněny výrobní úkoly
a nebyl vypracován plán práce na další
období. Na mnohých pracovištích bylo
stěží 60 % plánovaného stavu pracovních
sil. Špatná organizace práce a ztráta cíle
vedly ke špatné pracovní morálce a přibývalo „bulačů“.
K tomu se ještě počátkem ledna 1952
začaly vyskytovat vážné závady v materiálním zabezpečení brigádníků, vedení
Stavby bylo podobně jako v roce 1951
v rukou silně rozrostlého štábu, který musel být pro liknavost odvolán.
Pro posílení pracovní morálky se velmi osvědčilo soutěžení mezi brigádami
a středisky – soutěžící skupiny začaly být
v práci opět úspěšné. Např. v předmájové
soutěži dosáhla Stavba rekordních výkonů za dobu své existence, a to 148,34 %.
Velitelský systém, který se udržoval
na Stavbě od počátku roku 1951 do poloviny roku 1952, se z mnoha důvodů
neosvědčil. V dubnu 1952 byl vyslán na
Stavbu Karel Kolek, aby převzal vedení
Stavby mládeže a převedl ji na normální
stavbu bez velitelského systému. Oficiálně skončila Stavba mladých 15. července

Pracovní čety na cestě do práce, 1951

1952, kdy velitel Stavby vydal poslední
rozkaz, který obsahoval pokyny, jak má
být likvidace provedena.
Mladí brigádníci, bývalí členové Stavby mládeže, pracovali nyní jako normální
zaměstnanci Vítkovických staveb, dostávali plný plat, z něhož si platili stravu
a ostatní ubytovací poplatky.

Foto: Zemský archiv v Opavě

1953
Výstavba NHKG pokračovala i v roce
1953, nicméně bývalí účastníci Stavby
mládeže ubytovaní v Osadě ve Vratimově se postupně vraceli do svých domovů.
V roce 1953 tedy byl tábor obsazen pouze z 30 %, ale používal se dále.
Souběžně s pokračující výstavbou bytů
se stavbaři a zaměstnanci huti postupně stěhovali z hromadných ubytoven
do nových sídlišť. Přidělení bytu bylo
v převážné míře rozhodujícím prvkem
stabilizace, zejména mladých lidí. Mnoho bývalých brigádníků pak zůstalo na
Ostravsku natrvalo.
Závěrem
Celkem se zúčastnilo výstavby Nové
huti 70 tisíc mladých brigádníků. Kolik
z nich přesně bydlelo v táboře ve Vratimově, už není možné zjistit. Jejich velký
přínos k výstavbě Nové huti je nesporný.
Na místě bývalého ubytovacího tábora
ve Vratimově má nyní sídlo firma KES
– kabelové a elektrické systémy, spol.
s r. o.

Tábor Vratimov, asi 1952.

Foto: Zemský archiv v Opavě

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.

duben 2022
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VZPOMÍNÁME

Dne 2. dubna vzpomeneme
10. výročí úmrtí paní

Anny Šurinové.
S láskou vzpomínají synové
a dcera s rodinami.

Dne 12. března jsme vzpomněli
28. výročí úmrtí pana

Josefa Šurina.
S láskou vzpomínají synové
a dcera s rodinami.

Dne 14. dubna to bude
již 7 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná dcera

Eva Fajkusová.
S velikou bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a dcera Eliška.

Dne 9. března 2022 uplyne 26 let
od úmrtí paní

Olgy Knyblové
a 25. dubna 2022 vzpomeneme
jejích nedožitých 70 let.
Vzpomínají dcery Dana a Helena
s rodinou.

Dne 22. dubna 2022 si připomeneme
7. výročí úmrtí paní

Jarmily Šnajdrové.
S láskou vzpomínají syn
a dcera s rodinami.

Ta bolest v srdci stále bolí
a nikdy se nezahojí.
Dne 14. dubna 2022 si připomeneme
8. smutné výročí úmrtí paní

Dagmar Šnajdrové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou manžel
a dcery s rodinami.

Dne 6. dubna 2022 uplyne rok, co nám
navždy odešel náš drahý pan

Ladislav Pexa
z Vratimova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte
spolu s námi vzpomínku dobrému
člověku. Za celou rodinu manželka Jana.

Dne 22. dubna 2022 by oslavila
100. narozeniny naše milovaná
maminka, babička a prababička paní

Žofie Mezuláníková.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami
a syn s rodinou.

Kronika města Vratimova, část 115, rok 1952
24. srpna pořádány MNV Mírové dožínky, kterých se zúčastnilo přes 900 občanů.
6. října na Hovorech s občany v komunál. podniku čís. 2 (bývalý hostinec Rybiař) svolal MNV, kde bylo oznámeno, že obecní
les „Dulňák“, jenž byl koupen roku 1920 od statkáře Jana Sedlaříka z Vratimova, má býti převzat do Státní správy lesů. Proti tomu
má námitky učitel Vavřík Josef. Antonín Glar však jeho námitku
vyvrátil tím, že chceme-li Socialismus, je nutno na převzetí přistoupit.
Při hlasování členů plena MNV se většina vyslovila pro převzetí
lesa „Dulňáku“ do majetku a správy Státních lesů.

1. listopadu rozšířena autobusová doprava z Vratimova do Ostravy a zpět co 20 minut. Před tím byl odjezd co 1 hodinu. Rovněž
i se sousední obci Řepištěmi je výhodné autobusové spojení.
6. listopadu konána v Sokolovně oslava 35 let vzniku Velké
říjnové socialistické revoluce. Učinkoval čsl. rozhlas z Ostravy,
zpěváci z divadla Zdenka Nejedlého rovněž z Ostravy. Program se
natáčel na zvukový pás pro další vysílání rozhlasem.
(pokračování příště)
(Text je převzat bez stylistických i pravopisných úprav přesně tak,
jak je zaznamenán v kronice města)
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KAM VE MĚSTĚ – DUBEN 2022
DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1. 4. Fotbal: FCV U13 - Rychvald

16:30

mladší žáci, Městský přebor sk. B, FC Vratimov

1. 4. Fotbal: FCV U9 – Stará Bělá

16:30

mladší přípravka, Městská soutěž sk. A, FC Vratimov

5. 4. Magický Tian Shan - Kyrgyzstán

18:00

multifunkční sál, přednáška, KS Vratimov

6. 4. Malování s radostí - Ludmila Janech Sojková

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

6. 4. Myši patří do nebe

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

7. 4. Malování s radostí - Ludmila Janech Sojková

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

7. 4. Fotbal: FCV U11 - Krásné Pole

16:30

starší přípravka, Městská soutěž sk. B, FC Vratimov

8. 4. Varhanní recitál

18:30

Kostel sv. Jana Křtitele, Římskokatolická farnost Vratimov

9. 4. Královna Koloběžka

10:00

Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov

12. 4. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M

17:00

Vratimovská galerie, vernisáž, KS Vratimov

13. 4. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

13. 4. Zpráva o záchraně mrtvého

19:00

Kino Hvězda, drama, KS Vratimov

14. 4. Velikonoce v Domečku

7:00

hřiště a prostory SVČ, Středisko volného času Vratimov

14. 4. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M

16:00

Velikonoční cyklojízda Radegast - Memoriál
L. Kaloče

9:30

hřiště KD Horní Datyně, Klub českých turistů Horní Datyně

8:00

zahrada SVČ, Středisko volného času Vratimov

16. 4.

19. 4. Den Země pro školy
19. 4. Velké lásky v malém hotelu - DS Háta

19:00

20. 4. Den Země pro školy

8:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

multifunkční sál, divadelní představení, KS Vratimov
zahrada SVČ, Středisko volného času Vratimov

20. 4. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

20. 4. Fotbal: FCV U11 - Klimkovice

16:30

starší přípravka, Městská soutěž sk. B, FC Vratimov

20. 4. Betlémské světlo

19:00

Kino Hvězda, film, KS Vratimov

21. 4. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

22. 4. Fotbal: FCV U13 - Šenov

16:30

mladší žáci, Městský přebor sk. B, FC Vratimov

24. 4. Jaro se skřítky - DA Křesadlo

10:00

multifunkční sál, nedělní divadelní pohádka, KS Vratimov

25. 4. Fotbal: FCV U9 – Klimkovice

16:30

mladší přípravka, Městská soutěž sk. A, FC Vratimov

26. 4. Šakalí léta - Těšínské divadlo

19:00

multifunkční sál, muzikál,Těšínské divadlo

27. 4. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

27. 4. Fotbal: FCV U11 - Šenov

16:30

starší přípravka, Městská soutěž sk. B, FC Vratimov

27. 4. Klan Gucci

19:00

Kino Hvězda, film, KS Vratimov

28. 4. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

29. 4. Připomínka osvobození města Vratimova

10:00

u Pomníku padlých před Společenským domem,
město Vratimov

29. 4. Galashow mažoretek ZIK - ZAK Vratimov

17:00

Kulturní dům Horní Datyně, SVČ a ZIK - ZAK Vratimov

30. 4. Čarodějnická univerzita

15:00

zahrada SVČ, Středisko volného času Vratimov

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

SPORT

KINO

OSTATNÍ

duben 2022
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KINO HVĚZDA VRATIMOV
Myši patří do nebe
6. dubna
v 17 hodin
rodinné
vstupné 120 Kč

Zpráva o záchraně
mrtvého
13. dubna
v 19 hodin
vstupné 100 Kč

Královna
Koloběžka
9. dubna
v 10 hodin
vstupné 30 Kč

Betlémské světlo
20. dubna
v 19 hodin
vstupné 120 Kč

DUBEN

Aktuální program kina Hvězdy: www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov, instagram.com/ksvratimov.

Turistům se zájezd
do Jeseníků vydařil
Obec Václavovice a Klub þeských turistĤ Horní DatynČ
zve všechny pĜíznivce turistiky a cyklistiky
na 34. roþník

POCHODU KOLEM VÁCLAVOVIC
A CYKLOJÍZDY SLEZSKÁ BRÁNA
V nedČli 1. kvČtna 2022
PČší trasy:

km

6

KaĖovice

km

15 meandry Luþiny, havíĜovský zámek

BČh:

km

10 meandry Luþiny, havíĜovský zámek

Cyklojízdy:

km

Prezentace:

20 smČr ěepištČ

km

30 smČr Oprechtice

km

50 smČr Jistebnické rybníky

km

70 smČr Jistebnické rybníky

7:30 – 10:00 hod. u školní družiny Václavovice

Start je prĤbČžný, akce se koná za každého poþasí.
-------------------------------------------------------------------------------------Obþerstvení:

Ĝízky, langoše, guláš, pivo, limo, káva, koláþe

Mládež do 15 let na kole v doprovodu dospČlých osob !
Úþast na vlastní nebezpeþí !

Aleš Toman, tel. 602 135092, ales.toman@seznam.cz

Všichni nějakým způsobem stále bojujeme s dozvuky covidové situace, napříč tomu se datyňským turistům letos konečně
poprvé podařilo naplnit autobus (tentokrát i za hojné účasti obyvatel Vratimova a okolí) a vyrazit první březnovou sobotu na
od loňska plánovaný jednodenní zájezd do Jeseníků. Vzhledem
k vzdálenosti a omezené možnosti výjezdu z parkoviště Hvězda
jsme byli nuceni vyjet o hodinu dříve oproti původnímu plánu,
ale nikdo nezaspal ani nezmeškal a my jsme po deváté hodině
vystupovali na parkovišti na Ovčárně.
Po nezbytné pauzičce v horském hotelu Figura vyrazili běžkaři do upravené stopy, sjezdaři na nejbližší svah s vlekem a pěšáci
známou trasou na vrchol Pradědu. Počasí sice nebylo slunečné
(nějaká panoramata byla), ale netrápil nás tentokrát ani nepříjemný vítr, mlha, mraky a ani přívaly sněhových vloček (jak
tomu bylo v jiných letech), bylo to zkrátka fajn! Všichni si tím
pádem přišli na své a už se těšíme na příští, tentokrát jarní zájezd, na česko-slovenské pomezí.
Zveme na:
• Velikonoční vajíčko - 36. ročník cykloRadegast, memoriál Lumíra Kaloče, sobota 16. dubna, sraz na hřišti
u KD Horní Datyně, odjezd v 9.30 hodin, trasy podle počasí a zúčastněných cyklistů, celkem dvě trasy - delší 20
až 30 km a kratší do 10 km, pěší 6 km, informace: Kusák
Vlastimil na tel. 724 122 356, klikosek@seznam.cz
• Pochod kolem Václavovic a cyklojízda Slezská brána
- 34. ročník, neděle 1. května, informace: Toman Aleš na
tel. 602 135 092, ales.toman@seznam.cz

Vlastimil Kusák,
Klub českých turistů Horní Datyně

24

Vratimovské noviny

s
e
o
sk Ęí
r
a
tk
J

y

í
Oo
Dd DdeOn
es div ro dČti
í

n Dp
k

dĪ
m

DA

.
N
po edČ Ĝ
Ki O
d

Jiří Kráčalík
Kyrgysztán
Magický Tian Shan

duben 2022
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úterý 5. dubna v 18 hodin | vstupné 100 Kč
multifunkční sál Společenského domu
Multimediální cestopisný pořad Jiřího Kráčalíka

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

ČTYŘI SVĚTY
EVA FALDYNOVÁ

obrazy inspirované přírodou

ROSTISLAV JAROŠ

'LYDGHOQtVSROHþQRVW+iWDXYiGt
Ray Cooney:

VELKÉ LÁSKY V MALÉM
HOTELU
%Oi]QLYiNRPHGLHRWRPåHDQLþOHQYOiG\E\VLQHPČO]DþtQDWVYGDQRXVHNUHWiĜNRX

obrazy - asambláže

IVO NOVÁK

figurální kompozice

JARMILA MAZLOVÁ
loutky

vernisáž
12. dubna
v 17 hodin
výstava
13. dubna
2. června

VKLUB
FRÝDEKMÍSTEK
Vratimovská galerie je otevřena vždy ve středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin
a během pořadů nebo po domluvě na tel. 595 700 751.

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

9VWXSHQN\YSURGHMLRGEĜH]QDYSRNODGQČ.XOWXUQtKRVWĜHGLVND
3ODWEDPRåQiLSĜHYRGHP_,QIRUPDFHQDWHO_9VWXSQp.þ
Hrají: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková / $OåEČWD6WDQNRYi, 0DKXOHQD%RþDQRYi / 2OJDäHOHQVNi, )LOLS7RPVD, Ivana
Andrlová, Veronika Jeníková / 3DYOD9RMiþNRYi, 3DYHO1HþDV, =E\ãHN3DQWĤþHN / 5RPDQâWROSD, Marcel Vašinka, Jana
%LUJXVRYi, 6DQGUDýHUQRGULQVNi .ULVWêQD.RFLiQRYi, 5DGND3DYORYþLQRYi, -XUDM%HUQiWK, 0DUWLQ6RERWND

GXEQD_KRGLQ_6SROHĀHQVNìGĪP
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov

duben 2022
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PÁTEK 13. KVĚTNA| 18 HODIN | VSTUPNÉ 100 Kč
Kulturní dům Horní Datyně
Prodej vstupenek od 4. dubna v pokladně Kulturního střediska
nebo na místě hodinu před představením

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov | instagram.com/ksvratimov

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 12. dubna 2022, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

MYSTICKÁ MYDLÁRNA Z VRATIMOVA
VÁS ZVE K NÁKUPU DO SVÉ PRODEJNY
SLEVA 10% na Váš nákup s tímto inzerátem
do 31. 6. 2022
www.prirodnimydla.cz, tel. 603 199 928
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Kosmetický salon Eva Dostálová
masáž obliÿeje, hloubkové ÿištční pleti,
maderoterapie pleti, barvení a úprava
oboÿí, profesionální líÿení
www.kosmetikadostalova.webnode.cz

tel.: 732 519 796
Školní 652/4, Vratimov
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– Plastová okna a dveře v různých provedeních
– Demontáž, montáž i zednické práce
– Hliníkové vstupní dveře do bytových i rodinných domů za velmi
výhodné ceny
– Zdarma, navíc kromě zaměření a dovozu, teplý meziskelní rámeček a kovové bezpečnostní kliky

e
m
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n

– veškeré sklenářské práce
– fazetování
– gravírování
– pískování

Kontakt:
Pod Břehy 12, 720 00 Ostrava-Hrabová
(u podjezdu k Makru)
tel./fax: 596 789 375
tel.: 596 782 802, tel.: 603 442 357

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám garáž na Okružní ulici.
Prosím nabídněte. Tel: 773 663 253.
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malirstvisro@seznam.cz

Objednávka inzerce
595 700 752, 733 718 121
info@ksvratimov.cz
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Marie Krušinová
Vyjádření o ceně
V
o
obvyklé pro

p
pozůstalostní řízení

602 603 616

cleanerky@seznam.cz

vvám vypracuje
Marie Krušinová.
Mobil: 603 530 963, e-mail: marie.krusinova@volny.cz
U Společenského domu 1042/3, 739 32 Vratimov

Ke komplexnímu vyšetření se můžete
objednat v naší oční ambulanci na tel.
čísle: 731 505 511


Adresa: Frýdecká 936/59, Vratimov
Otevírací doba: Po–Pá 8,30–17,00 h

www.optikaocni.eu

