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Otevření koupaliště Vratimovská mydlářka Běh Důlňákem

pokračování na str. 3

Vratimov v květu. Foto: David Böhm 

Slavnostní setkání s pedagogy a pracov-
níky ve školství, které se konalo v pátek 
25. března v prostorách Společenského 
domu, uspořádalo město Vratimov u pří-
ležitosti Dne učitelů. Bylo pozváno na sto 
padesát hostů z řad učitelů, pedagogů vol-
ného času a pracovníků knihoven, kterým 
tak město vyjádřilo svou úctu k jejich ob-
divuhodné práci a poděkování za dlouho-
letý přínos v oblasti vzdělávání. Večerem 
provázel místostarosta města David Bohm, 
který přednesl jména celkem čtrnácti oce-
něných pedagogů. Tito obdrželi z rukou 
starosty Martina Čecha jako poděkování 
plaketu Jana Amose Komenského. 

Slavnostní večer pokračoval malým 
dárkem pro všechny pozvané v podobě 
divadelního představení Apartmán 146 
ochotnického divadla U Lípy. Hosté se 

výborně bavili a odcházeli příjemně nala-
děni. V příštím roce město počítá s navá-
záním na tuto významnou společenskou 

událost a věří, že se stane tradicí. Učitelé 
si to plným právem zaslouží. (red)

Vedení města oceňovalo pedagogy ke Dni učitelů

Členové vedení města s oceněnými pedagogy. Foto: KS Vratimov
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Vážení a milí 
spoluobčané,

jaro je tu a s ním i pří-
sun nové energie. Slu-
níčko probouzí po zimě 
nejen přírodu, ale i nás, lidi. Většina už 
pracuje na svých zahradách, zvelebuje 
příbytky a někteří se jen tak radují z roz-
kvetlé krásy kolem. I my ve Vratimově 
budeme letos pokračovat ve zkrášlování 
a zvelebování našeho města.

Nejprve vyčistíme naše ulice tradič-
ním blokovým čistěním a poté začneme 
s opravami některých komunikací a zba-
víme je výtluků a hrbolů. Opravíme také 
chodníky a vyčistíme fasádu kulturního 
střediska, které reprezentuje naše město. 
Z větších akcí se již brzy můžete těšit na 
výstavbu nového dětského hřiště. Pevně 
věřím, že tak, jak si budete užívat vaše 
zahrádky a dvorky, budete se také s ra-
dostí procházet ulicemi Vratimova a tě-
šit se ze všech změn. Pěkné jaro a hodně 
pozitivní energie všem. 

Martin Čech,
starosta

Slovo starosty
Mnoho z vás již jistě netrpělivě očeká-

vá otevření bran městského koupaliště ve 
Vratimově, které bylo z důvodu rekon-
strukce budovy zázemí koupaliště dvě se-
zony uzavřeno. Areál se připravuje na pří-
chod prvních návštěvníků a také vás čeká 
spousta novinek. 

Vchod s pokladnou naleznete na jiném 
místě oproti původnímu. Novinkou jsou 
turnikety, kterými návštěvníci budou pro-
cházet po zakoupení vstupenky, platbu 
bude možno nově provádět také platební 
kartou. Za pokladnou jsou nové venkovní 
převlékárny, bezpečnostní uzamykatelné 
skříňky určené pro odkládání osobních 
věcí. Za pokladnou také budou moci cyk-
listé odložit svá kola do pevně zabudova-
ných stojanů. Komfort návštěvníků zajistí 
nové toalety a sprchy. Pro radost našich 
nejmenších jsou u dětského bazénku in-
stalovány nové herní prvky (viz foto), a to 
díky daru společnosti Liberty Ostrava.

Po dobu odstávky koupaliště se podaři-
lo zrekonstruovat také terasu pro plavčíky 
s novým zastřešením a novinkou je stůl na 
stolní tenis, který je umístěn přímo za plav-
číkárnou. Součástí nové budovy koupaliště 
jsou také tři bufety s terasami, jejichž ná-
jemci jistě nabídnou zajímavý sortiment.

V případě příznivého počasí se brány 
koupaliště pro veřejnost otevřou ve čtvr-
tek 2. června 2022 v 10 hodin. Otevírací 
doba koupaliště bude v červnu a září od 10 
do 18 hodin, v červenci a srpnu od 9 do 
20 hodin každý den, pokud počasí dovolí. 
Vodu v bazénu je však možno vyzkoušet 
již 1. června, kdy proběhne slavnostní ote-
vření koupaliště, a to od 15 do 18 hodin 
(viz plakátek na této straně). 
Aktualizovaný ceník pro rok 
naleznete v QR kódu

Informace k otevření koupaliště

Nové herní prvky. Foto: Archiv MěÚ

Ing. Hana Maliariková,
odbor správy sportovních a kulturních zařízení
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pokračování ze str. 1
U příležitosti slavnostního setkání s uči-

teli a pracovníky školství jsme oslovili 
s našimi otázkami několik pedagogů.

Ivo Stavinoha, učitel na Základní 
škole Masarykovo náměstí:
Co vás vedlo k tomu, že jste se stal učite-
lem? Měl jste v dětství nějaký vzor?

Mým vzorem byli samozřejmě mí ro-
diče, zejména můj otec, učitel českého 
a ruského jazyka na místní základní škole. 
V době, kdy jsem se rozhodoval o svém 
budoucím zaměstnání, mi přišlo logické 
pokračovat v jejich šlépějích. Teď učím už 
39 let a z toho 36 let tady ve Vratimově.

Pavel Švec, učitel na Základní 
umělecké škole Vratimov:

Jak dlouho jste učitelem?
Já působím na Základní umělecké ško-

le ve Vratimově od roku 2002, nastoupil 
jsem zde v rámci vykonávání praxe na 
konzervatoři a pak už jsem tady zůstal. 
Učím zde na částečný úvazek hru na bicí 
nástroje, další úvazek mám v ostravské 
opeře. K místní umělecké škole mám vře-
lý vztah, se svými žáky pracuji velmi rád 
a doufám, že oni se mnou také.

Věra Kellerová, bývalá ředitelka 
Základní školy Masarykovo 
náměstí:

Co vás ve vaší práci nejvíce naplňovalo?
Nejvíce radosti mi vždy přinášela práce 

s dětmi.  Děti mám ráda dodnes a vždy se 
s potěšením vracím do vratimovské školy. 
Učila jsem od svých 18 let a už tehdy jsem 
věděla, že chci učit, a bavilo mě to celý ži-
vot. S mnohými žáky se vždy ráda setká-
vám a i oni se ke mně hlásí. Na svou školu 
mám hezké vzpomínky.

Hana Nevrlá, ředitelka Střediska 
volného času Vratimov:

Jaký je v dnešní technické době zájem 
o kroužky?

Zájem o kroužky se hodně mění, je to 
samozřejmě poplatné době a aktuálním 
trendům. Teď jsou to hlavně kroužky, 
které souvisí například s technologiemi 
a vizuální technikou. Kdysi to byla třeba 
turistika a orientační běh. Děti byly tehdy 
šťastné, že mohou běhat po lese. Dnes po 
lese také běhají, ale už mají v ruce GPS 

a hledají kešky (ukryté schránky, které se 
hledají pomocí zeměpisných souřadnic - 
pozn. redakce). My se v naší práci musíme 
těmto požadavkům přizbůsobit, aby k nám 
chodily děti pořád rády a aby je to bavilo.

Ivana Slívová, učitelka v Mateřské 
škole v Horních Datyních:

Máte nějaký recept, jak si po práci odpo-
činout?

Naše profese učitelek v mateřské škole 
je náročná hlavně po psychické stránce. Na 
začátku týdne jsem vždy nabitá energií, ale 
po pěti dnech práce s malými dětmi je úna-
va znát. Proto o víkendech jezdím hodně 
na kole, chodím na procházky, relaxuji na 
zahradě a trávím čas s přáteli. Každý z nás 
by si měl najít čas na odpočinek a nabrat 
síly do nového týdne.

(red)

Naše anketa

Členové vedení města s oceněnými pedagogy. Foto: KS Vratimov

Na svých schůzích rada města mimo jiné:
• Schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Projektové práce 

– Stavební úpravy tribuny ve sportovním areálu Vratimov”.
• Schválila termín zahájení sezony na koupališti ve Vratimově 

k 2. 6. 2022. Dále pak provozní dobu na koupališti v měsí-
cích červen, září od 10.00 do 18.00 h a v měsících červenec, 
srpen od 09.00 do 20.00 h.

• Schválila smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na 
elektroodpad.

• Doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení účelových 
dotací z rozpočtu města jednotlivým spolkům a organizacím 
na rok 2022.

• Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje pro rok 2022 na dofinancování nákla-

dů na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Vratimov.

• Souhlasila s realizací veřejné zakázky na pořízení klimati-
zace do třídy Mateřské školy Vratimov, budova I. a do třídy 
v  Horních Datyních. Dále pak mimo jiné také na zhotovení 
mlhoviště na školní zahradě Mateřské školy Vratimov.

• Schválila přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje na poskytování sociálních služeb (pečovatelské 
služby) pro rok 2022.

• Schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce na „Dodávku 
a montáž schodišťové plošiny pro imobilní osoby v místě 
Domu s pečovatelskou službou“.

• Schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Oprava místní 
komunikace ul. U Březinek“.

Bc. Martin Čech, starosta

Ze schůzí Rady města Vratimova

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. května 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: 595 700 752, e-mail: redakce@ksvratimov.
cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz. Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 
3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek. Odpovědná redaktorka Monika Peroutková, jazyková úprava 
Bc. Ing. Gabriela Hegerová. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Už jste slyšeli o povolání mydláře? 
A víte o tom, že jednu mydlářku máme pří-
mo ve Vratimově? Jmenuje se Alena Mi-
líčková a své barevné a voňavé království, 
ve kterém vaří mýdla podle starodávných 
receptur, má přímo v centru města.

Paní Aleno, jak se z člověka stane mydlář?
To bude znít dost bláznivě. Kdysi jsem 

musela do nemocnice na operaci slepého 
střeva. Během toho pobytu se mi zdál ně-
kolikrát v noci sen o tom, že žiju ve středo-
věku a vařím v hrnci mýdlo. Začala jsem 
se shánět po nějaké literatuře a zjišťovat, 
co výroba mýdla obnáší. V roce 2001 
jste u nás nenašli téměř žádné informace 
o tom, jak vyrobit mýdlo. To přišlo o dob-
rých deset let později. V zahraničí jsem 
si našla knihy, podle kterých jsem začala 
experimentovat. Chytlo mě to velmi a po 
roce jsem se rozhodla, že se tímto koníč-
kem začnu živit.

Je hodně mydlářů?
Toto řemeslo právě prožívá svou rene-

sanci. V roce 2012 byl zrušen zákon, kte-
rý přikazoval, že výrobci mýdel musí mít 
chemické vzdělání anebo musí mít garan-
ta, který hlídá správné postupy při práci 
s chemickými látkami a dbá na bezpečný 
provoz firmy. V mydlářství se totiž setká-
váte s velice nebezpečným hydroxidem 
sodným a draselným, který je riskantní pro 
lidské zdraví, a proto bylo toto odvětví tak-
to ošetřeno. Já mám maturitu a poté jsem 
studovala jazyky a cestovní ruch. Volila 
jsem cestu chemického garanta ve výrobě. 
Zákon sděluje, že po 10 letech ve výrobě 
se stáváte odborníkem a můžete si odpo-
vědnost převzít na sebe. Toto dnes už vů-
bec neplatí. Každý si může na mydlářském 
poli dělat to, co chce. Mydlářů je dnes 
opravdu mnoho, hlavně mydlářek. Stalo se 
z toho takové hobby. Mám už nyní obrov-
skou konkurenci.

Voní vaření mýdla?
No to právě ne. Nejdříve se zmýdelní 

oleje hydroxidem a tato část může i smr-
dět. Po zmýdelnění v poslední fázi se do 
mýdla přidávají esenciální oleje nebo 
parfémy. Takže až na konci procesu se dá 
říci, že vám práce voní.

Co se používá k vaření?
Mýdla vyrábím jen z rostlinných olejů, 

jako je olivový olej, konopný olej, mand-

lový, palmový, kokosový, ricínový nebo 
pak bambucké máslo, dále již zmíněný 
hydroxid a pak používáme suché byliny, 
vonné nebo esenciální oleje.

Jak si zajištujete suroviny či ingredience?
Mám svoje dodavatele ve Španělsku, 

Řecku, Francii, ale i České republice. Přes 
internet si dokážu najít firmy, které mi na-
bídnou, co potřebuji k výrobě.

Vymyslela jste si originální mýdlo?
Myslím, že jsem jediná v České repub-

lice, která vyrábí glycerinové mýdlo dle 
vlastní receptury horkou metodou. Bez 
mýdlových hmot a jiných zkratek. Prostě 
poctivé glycerinové mýdlo, někdy se mu 
také říká křišťálové mýdlo, protože je 
průhledné. Naučila jsem se vařit i poctivé 

Znáte své sousedy?

Vratimovskou mydlářku inspiroval sen
Rubrika:

Paní Milíčková v mýdlárně. Fota: Pavlína Kotschi

Jarní novinky z prodejny.

pokračování na str. 5
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tekuté mýdlo, které je opravdu mýdlem 
a není vyrobeno z tenzidů, jako jsou tekutá 
mýdla v drogerii. Je mezi tím velký rozdíl.

Co všechno si ve vratimovské prodejně 
můžeme nakoupit?

Olivová mýdla na suchou kůži, ekzémy 
i lupénku, dále glycerinová mýdla na smí-
šenou a mastnou plet. Tekutá mýdla, tělo-
vé oleje, tuhé tělové krémy, šlehané bam-
bucké máslo, které je jako krém, jemné 
toaletní vody a přírodní deodoranty. Pod-
poruji prodej výrobků bez obalu a mám ta-
kový bezobalový koutek, kde si zákazníci 
nakupují mýdla jen tak na váhu. Mýdla 
jsou balena jen do papírových sáčků.

U čeho relaxujete? Máte nějaké koníčky?
Mám ráda knihy, hodně čtu. Mám ráda 

psychologii. Stále něco studuji a pozná-
vám nové věci. Ráda cestuji a poznávám 
nová místa a lidi. Baví mě zahrada a by-
linky. Mám ráda zvířata. V rodině máme 
kočku a psa.

Jak se vám žije ve Vratimově?
Ve Vratimově podnikám a žiju v Rakov-

ci. Tato dvě místa jsou od sebe vzdálená 
5 kilometrů, tak to mám opravdu blízko. 
Navíc je tu vše, co člověk potřebuje k ži-
votu. Krásná příroda, řeka, cyklostezka. 
Vyžití tu najdou jak děti, tak dospělí. Vý-
hoda Vratimova je, že to máme opravdu 
kousek do Beskyd, ale také do Ostravy, 
což nám nabízí kulturní i jiné vyžití. Tím, 

že to máme takový kousek jak do přírody, 
tak do města, si troufám říci, že se tu všem 
žije dobře.

Čím byste lákala někoho, aby šel žít do 
Vratimova?

Asi dle zájmu. Líbí se mi, že tady proté-
ká Ostravice. Miluji vodu a tak mě i baví, 
že cyklostezka je hned vedle řeky. Je to 
tam krásné, plné zeleně a je radost se na to 
dívat. Cyklostezka spojuje Vratimov s Os-
travou i Frýdkem. Na kole, koloběžce, pěš-
ky či na kolečkových bruslích se dostanete 
poměrně rychle všude. Mám to tu ráda.

Děkuji za rozhovor a přeji vašemu ba-
revnému království co nejvíce spokoje-
ných zákazníků. 

Pavlína Kotschi

Správa hřbitovů ve Vratimově 
a v Horních Datyních
Správa hřbitovů  se nachází v kanceláři Pohřební služby Vratimov 
v 1. patře budovy nákupního střediska (COOPu) na ul. Frýdecká 1094.
 
Zde je možno vyřídit:

• uzavřít, prodloužit nebo ukončit nájemní smlouvu 
• uhradit  poplatky za užívání hrobového místa  
• pronajmout  nové hrobové místo (kolumbárium, epitaf, urnové místo, 

jednohrob, dvojhrob, hrobka)
• evidence hrobových míst
• likvidace hrobových míst 

Pohřební služba Vratimov
Otvírací doba: PO–PÁ 8:00–11:30, 12:30–15:00 h
Telefon: 596 732 164
E-mail: pohrebnisluzbavratimov@seznam.cz

Ing. Silvie Karolová,
Vratimovské služby                                         

pokračování ze str. 4

Přijďte říct, 
co vás pálí

Ptát se představitelů Vratimova na 
novinky, jasně říci, co je ve městě špat-
ně, co by se mělo změnit, s čím naopak 
panuje spokojenost, ale také se prostě 
setkat a pohovořit se sousedy mohou 
obyvatelé města mimo jiné na tradič-
ních Hovorech s občany. 

Setkání se budou konat v pondě-
lí 23. května od 17 hodin v malém 
sále Kulturního domu Horní Datyně 
a ve středu 25. května také od 17 ho-
din v salonku Společenského domu ve 
Vratimově.

„Jsem velmi rád, že Hovory s občany 
opět najely na svůj pravidelný rytmus 
jaro-podzim. Občané se mohou dozvě-
dět, co vše se od loňského října, kdy se 
konaly naposledy, stalo a co vše připra-
vujeme v letošním roce,“ řekl místosta-
rosta Vratimova David Böhm.  (red)

Hovory s občany

Vratimovský 
kalendář 2023
Upozornění pro spolky 
a organizace 

Žádáme spolky a organizace, aby 
zaslaly na e-mail redakce@ksvrati-
mov.cz termíny akcí pro zveřejnění ve 
Vratimovském kalendáři na rok 2023 
nejpozději do 31. července 2022. 
Děkujeme.   

 Kulturní středisko Vratimov

Policie České republiky se potýká s ne-
dostatkem policistů. Po celé republice 
byly odstartovány náborové kampaně 
nových kolegů. Stejně tak je tomu na vra-
timovském policejním obvodním odděle-
ní, kterému dlouhodobě chybí posily.

Podmínkami pro přijetí do služebního 
poměru je dobrý zdravotní stav, dobrá 
fyzická způsobilost a zvládnutí psycho-
logického vyšetření. Policistou by se ale 
měl stát takový občan, který tuto práci 
bude chápat jako celoživotní povolání se 
všemi zákonnými a morálními pravidly.

Vratimovská policie se obrací na obča-
ny, kteří splňují výše uvedené podmínky 
a kteří mají zájem chránit bezpečnost 
obyvatel a pořádek. Zájemci  se mohou 
dočíst bližší informace na webových 
stránkách www.policie.cz nebo se stavit 
přímo osobně na obvodním oddělení na 
ul. Frýdecké 819 ve Vratimově u vedou-
cího npor. Václava Faguly, DiS., který 
rád zodpoví vaše dotazy.

nprap. Rostislav Šustek,
preventista obvodního oddělení Vratimov, 

Policie České republiky

Ve Vratimově je nedostatek policistů
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Informace pro občany Horních Datyň
Svozová společnost FCC sděluje, že z důvodu velkého nárůstu biopopelnic bude jejich vývoz ve Vratimově-Horních Datyních probí-

hat v úterky co 14 dnů. Pro Vratimov zůstává jejich vývoz dle svozového kalendáře v pondělky co 14 dnů. 
Děkujeme za pochopení.

RNDr. Ivana Hranická,
odbor výstavby a životního prostředí

KAM S ODPADEM VE VRATIMOVĚ?
V prosincovém  čísle Vratimovských novin jsme zveřejnili článek o zavedení nových poplatků za odpad a četnosti vývozu komunál-

ního odpadu. V současné době zaznamenáváme spoustu dotazů, co vše lze třídit a kam tento vytřízený odpad odložit.
Přinášíme proto aktualizovanou tabulku všech druhů separovaného odpadu. Některé, jako sklo, papír, plasty, textil, jedlé oleje apod. 

lze umístit do barevných kontejnerů na kontejnerových stáních umístěných po celém našem městě. Bioodpad lze odvézt do Vratimov-
ských služeb či Logistického centra odpadu fa FCC (https://www.fcc-group.eu/cs/ceska-republika/provozovny/fcc-ceska-republika-s-r-
-o-provozovna-ostrava.html). Do FCC lze také odvézt velkoobjemový, nebezpečný nebo stavební odpad.

Upozorňujeme, že tyto služby slouží pouze pro odpad produkovaný fyzickými osobami 
s trvalým bydlištěm na území našeho města, nikoliv pro odpad z podnikatelské činnosti.

Tuto tabulku a další informace o odpadech naleznete na webu města, na který se dostanete pomocí QR kódu

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD.
David Böhm, 
místostarosta 
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Zabráníte zanášení 
odpadního potrubí 

u vás doma

Redukujete 

2

v ovzduší

Dáváte odpadu 

+420 800 016 017 

Norway
grants

Společně pro zelenou Evropu

Uvodni_Plakat_A3_NF_FIALOVA.indd   1 05.10.21   11:38

Zápis do základní umělecké školy
Základní umělecká škola Vratimov vyhlašuje zápis pro zájemce 

o studium – především pro děti od 6 let, tedy budoucí prvňáky, 
ale i ostatní školáky. V hudebním oboru mohou studovat již tra-
dičně hru na klavír, housle a další smyčcové nástroje (violoncello, 
kontrabas), zobcovou flétnu a všechny dřevěné i žesťové dechové 
nástroje, bicí nástroje a cimbál. Populární je také výuka zpěvu. 
Vyučujeme také hru na kytaru ve studijním zaměření Hra na mo-
derní kytaru. Náplní tohoto předmětu je především výuka rocko-
vé, folkové a jazzové kytary.

Výuka na ZUŠ Vratimov je zaměřena především na hru v sou-
borech a orchestrech a častou prezentaci školy na veřejnosti for-
mou koncertů a výstav. Cílem naší práce je zapojit většinu dětí do 
společného hraní a účinkování. Ve škole působí řada hudebních 
souborů s bohatým repertoárem, pravidelně se zúčastňují soutěží, 
koncertů, prázdninových soustředění a zájezdů v tuzemsku i za-
hraničí.

•  Smyčcový orchestr – především pro studenty hry na smyčcové 
nástroje.

•  Dechový orchestr – pro studenty hry na dechové a bicí ná-
stroje.

•  Big band – soubor pro starší a hudebně vyspělejší žáky přede-
vším dechového oddělení.

•  Rytmická skupina bicích nástrojů Blemcadla – vyučujeme 
všechny druhy bicích nástrojů včetně melodických.

•  Vokální soubor Ozvěny – pro všechny zpěváky klasické i po-
pulární hudby.

• Cimbálová muzika Vrzuška – jako jedna z mála ZUŠ nabízíme 

výuku hry na cimbál a kontrabas, hráči na tyto nástroje najdou 
uplatnění nejen v cimbálové muzice. 

Housle i ostatní smyčcové a některé dechové nástroje může-
me v omezené míře zapůjčit žákům domů! Uzávěrka přihlášek je 
v pátek 10. června, vyučování v novém školním roce zahájíme ve 
čtvrtek 1. září 2022. Přihlášky je možno podávat také v elektro-
nické podobě e-mailem. Přihlášku si můžete stáhnout na adrese: 
http://www.zusvratimov.cz/dokumenty-ke-stazeni/.

Těšíme se na vás v novém školním roce!
David Schreiber,

ředitel ZUŠ Vratimov

Dechový orchestr ZUŠ Vratimov.  Foto: Archiv ZUŠ Vratimov
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V květnu oslaví Mateřská škola Horní 
Datyně 40 let od svého otevření. Stav-
ba budovy mateřské školy byla zahájena 
v září roku 1978 a podílely se na ní Hutní 
montáže a tehdejší NHKG, která se sta-
la patronátním závodem mateřské školy. 
Ruku k dílu přiložila také řada občanů 
Horních Datyň v rámci brigád akce „Z“. 

Ke slavnostnímu otevření mateřské ško-
ly došlo 24. dubna 1982 a již 3. května ji 
navštívily první děti v celodenním pro-
vozu pod vedením paní ředitelky Marie 
Macurové, která měla velkou zásluhu na 
estetickém vybavení tříd. Díky tomu byla 
mateřská škola považována za jednu z nej-
hezčích mateřských škol tehdejšího okre-
su Frýdek-Místek. V roce 1985 převzala 
funkci ředitelky paní Anna Pomiklová, 
která mateřskou školu vedla až do roku 
2003, kdy došlo ke sloučení mateřských 
škol v Horních Datyních a ve Vratimově. 
Ředitelkou se tak nově stala paní Lenka Si-
váková, která je ve vedení MŠ dosud.

V současné době navštěvuje MŠ 56 tří- 
až sedmiletých dětí, které jsou umístěny 
podle věku do dvou tříd Sluníček a Hvěz-
diček. Jednotlivé třídy jsou naplňovány do 
maximálního počtu 28 dětí. Provoz mateř-
ské školy začíná v 6 hodin a je ukončen 
v 16.30 hodin. O děti se starají 4 pedago-
gičtí pracovníci, jeden asistent pedagoga 
a 2 provozní zaměstnanci. Zřizovatelem 
mateřské školy je město Vratimov.

Kromě běžných akcí se mají možnost 
předškolní děti účastnit nespících aktivit, 
jako je ekologický kroužek, keramický 
kroužek a nově i kroužek Malý kuchtík.

Stejně jako Mateřská škola Vratimov se 
i děti z Horních Datyň zaměřují ve svém 

vzdělávání na environmentální oblast, kte-
rá je zakotvena ve Školním vzdělávacím 
programu. V roce 2020 nám byl potřetí 
udělen mezinárodní titul Ekoškola.

Od roku 2016 jsme také úspěšně zapoje-
ni v projektu Skutečně zdravá škola, v kte-
rém jsme držiteli bronzového certifikátu za 
podílení se na zásadních změnách v oblasti 
kvality a udržitelnosti školního stravování 
a vzdělávání o něm. 

Za čtyřicet let své existence prošla ma-
teřská škola mnohými změnami, jakými 
byla celková revitalizace budovy, úpravy 
interiéru i zahrady, vybavení zahrady no-

vými herními prvky, ale i její zpřístupně-
ní veřejnosti, pořízením zabezpečovacího 
systému a klimatizací a mnoha dalšími. 
Třídy jsou navíc pravidelně dovybavovány 
novými hračkami a didaktickými pomůc-
kami, jako jsou interaktivní tabule, robo-
tické hračky,  ale i hračkami a pomůckami 
podněcujícími kreativitu dětí.

Do dalších let tak přejeme naší mateřské 
škole, aby i nadále vzkvétala a přinášela 
radost nejen nám, ale především dětem, 
které ji navštěvují.

Veronika Révayová,
vedoucí učitelka MŠ Horní Datyně

40 let otevření Mateřské školy Horní Datyně

Budova hornodatyňské mateřské školy. Foto: Archiv MŠ Horní Datyně

Aktivita Numeráčci je pořádána mateřskou školou na ulici Varenské v Ostra-
vě. V letošním roce se jí zúčastnila i naše mateřská škola. Jedná se o aktivitu, 
jejímž cílem je nominovat nadané a mimořádně nadané děti v intelektové oblasti.

V lednu 2022 proběhlo I. kolo, do kterého se zapojilo více než 450 dětí. Ty 
plnily ve svých mateřských školách prostřednictvím pracovních listů matema-
ticko-logické úkoly. Ti úspěšní postoupili do II. kola a následně do finálního 
III. kola.

Tři děti z Mateřské školy ve Vratimově – Jakub Vaněk, Sebastian Jurczyk 
a Daniel Dohnal, dosáhly ve III. kole výborných výsledků a byly pozvány s ro-
diči ke společnému setkání a zakončení celé aktivity do výše zmíněné ostravské 
mateřské školy. Gratulujeme k dosažení tak skvělých výsledků a prezentaci naší 
mateřské školy.

Lenka Siváková,
ředitelka MŠ Vratimov

Zapojení Mateřské školy z Vratimova a Horních Datyň 
do aktivity pro nadané děti Numeráčci

Nadaní žáčci obdrželi za aktivitu Numeráčci Vesmírný 
diplom.  Foto: Lenka Siváková 
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KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZSKOU BRÁNOU 
Pod tímto názvem se vám jistě vybaví tradiční vědomostní soutěž, 

kterou ve spolupráci s Regionem Slezská brána každoročně pořádáme. 
V letošním roce si zapojení senioři přípravu na soutěž zpestří. Vědo-
mosti do soutěže budou totiž čerpat ze setkání se seniory z dalších za-
pojených obcí. K účasti byly přizvány všechny obce Regionu Slezská 
brána a přihlásilo se jich deset. Senioři pozvou kolegy do své obce, kde 
jim představí svůj seniorský spolek a zajímavosti v obci. 

Jako koordinátoři akce věříme, že účastníci na setkáních naváží spo-
lupráci či dokonce přátelství, dozví se spoustu zajímavostí o okolních 
obcích, inspirují se činností jiných seniorských organizací a stráví 
spolu příjemné dopoledne. Vyvrcholením projektu bude zábavná vě-
domostní soutěž, která se uskuteční 15. června. Projekty Čtyři roční 
období a Křížem krážem Slezskou bránou finančně podpořili: Mo-
ravskoslezský kraj z programu na podporu zdravého stárnutí pro rok 
2022, město Vratimov a Region Slezská brána.

Mgr. Lenka Havrdová, 
projektová manažerka SVČ Vratimov

 Akce Střediska volného času Vratimov
Pohádkový les

V sobotu 14. května nás čeká od 15 hodin tradiční pohádkové 
odpoledne v lese Důlňáku. 

U bývalé Hájenky získáte kartičku a pak se vydáte po lesních 
cestičkách kolem mraveniště, přes vodníkův potok a kousek od 
perníkové chaloupky až k čertíkovi, kde bude hřát ohýnek pro 
opečení vlastních buřtů. Pohádkovné 40 Kč děti/20 Kč dospělí.

Festival činností aneb galapřehlídka jinak
V letošním školním roce by členové našich zájmových útvarů 

rádi ukázali svým rodičům a přátelům, co se v kroužku naučili, 
jak moc jsou zruční, jaká je tam zábava, a dokonce je společně se 
svými vedoucími něco naučí. V neděli 22. května bude probíhat 
od 14 do 18 hodin v prostorách Střediska volného času Festival 
činností aneb Galapřehlídka jinak. V časových blocích budou vy-
stupovat taneční kroužky, rukodělné kroužky připraví workshopy 
a výtvarné kroužky budou mít připravenu výstavu svých výrobků. 

Nebudou chybět hry a soutěže pro nejmenší.  Neváhejte a přijďte, 
rádi vás uvidíme, protože toho máme dost, co bychom vám chtěli 
ukázat.   

 Den dětí
U příležitosti znovuotevření koupaliště oslavíme společně také 

Den dětí. Velký vodní svět plný zajímavých aktivit vás čeká dne 
1. června od 15 hodin v areálu koupaliště Vratimov. Stanoviště 
a disciplíny si pro vás připravuje TJ Sokol a Středisko volného 
času. Dále se můžete těšit na vystoupení Základní umělecké školy 
Vratimov. Pro sportovní fanoušky se odehrají přátelské zápasy FC 
Vratimov. Nahlédnout budete moci i do vnitřních prostor budovy 
koupaliště. Za dobrého počasí bude možnost koupání. 

Vstup zdarma! 

Bližší informace k akcím:  Klára Pastorková, tel. 607 516 187,
k.pastorkova@svcvratimov.cz.

Pracujete rádi s dětmi? Máte zajímavé nápady?
Podělte se o ně a přijďte pracovat do kolektivu vedoucích zá-

jmových kroužků Střediska volného času Vratimov.
Hledáme vedoucí pro kroužky ve Vratimově a na pobočkách 

v Paskově, Řepištích, Žabni, Sviadnově, Václavovicích:
fotografický, divadelní, robotika a kybernetika za využití 

stavebnice LEGO Mindstorms, badatelské, jazykové, příro-
dovědné, technické, rukodělné, vaření, cukrářský, taneční 
(různé styly), počítačový, fotografický, výtvarný, bojová 
umění, sportovní, společenské apod.

Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme tvořivé lidi, kteří mají 
co nabídnout. Máme k dispozici vybavení pro různé druhy čin-

ností od běžných kluboven přes výtvarné učebny až po vybave-
ní pro práci internetové televize. Využíváme tělocvičny. Další 
možnosti na www.svcvratimov.cz.

Vedoucím kroužků nabízíme uzavření dohody o provedení 
práce (nejedná se o práci na celý pracovní úvazek a pracovní 
smlouvu) a příjemné prostředí pro tvořivé aktivity.

Požadavky: dovršení 18 let věku, bezúhonnost, dokončení 
středního vzdělání (výuční list, maturita), pedagogické vzdělání 
minimálně v rozsahu 40 hod. kurzu pro pedagogy volného času 
vykonávající přímou dílčí pedagogickou činnost – toto vzdělání 
je možno si doplnit.
Bližší informace:  Hana Nevrlá, tel. 604 670 737, 
h.nevrla@svcvratimov.cz

Hledáme vedoucí kroužků

S velkou pýchou a radostí si dovolujeme oznámit, že jsme letos 
opět získali podporu Moravskoslezského kraje na projekty podpo-
rující zdravé stárnutí. 

Dámy a pánové ve věku 60+, 
můžete se těšit na čtyři společenská setkání, kdy každé bude in-

spirováno jedním ročním obdobím. První setkání s názvem JARO 
jsme naplánovali na 10. května. Jste srdečně zváni do areálu H os-
půdky Meteor na vratimovském kluzišti, kde budeme od 16 hodin 
smažit vaječinu.  Máme pro vás také připraveny zajímavé dopro-
vodné aktivity a k nim zahraje country kapela. Vstupenkou na akci 
jsou vejce na vaječinu. Akce se koná za každého počasí.

Abyste si již nyní mohli udělat poznámku do kalendáře, uvádíme 
níže všechny termíny akcí projektu ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ:

JARO  10. května od 16 hodin na kluzišti a v Hospůdce Meteor
LÉTO  20. června od 16 hodin na hřišti u Kulturního domu 

Horní Datyně
PODZIM  12. září od 16 hodin v myslivecké chatě Hubertka
ZIMA  25. listopadu od 9 hodin ve Středisku volného času 

Vratimov

SVČ Vratimov pro seniory
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Nejmladší skupina mažoretek ZIK-ZAK Vratimov - MINI 
ZIK-ZAK a sólistka Eliška Šterclová se 23. března zúčastnily 
soutěže TORNÁDO 2022, která se konala v aule VŠB-TUO 
v Ostravě-Porubě. První vystupující za náš tým byla miniforma-
ce MINI ZIK-ZAK se sestavou nazvanou Skladba roku 2022. 
Vystoupení mažoretek bylo podpořeno hlasitým fanděním ro-
dičů v aule. Porota ocenila úžasný výkon našich nejmladších 
mažoretek zlatými medailemi.

Premiéru v kategorii sólistek s pochodovou sestavou nazva-
nou Vaiana si užila Eliška Šterclová. Vystoupení se jí velice 
povedlo a získala krásné 4. místo.

Další soutěží byla Všetulská hůlka, která se uskutečnila v mě-
síci dubnu na zámku v Holešově. Výkon MINI ZIK-ZAK byl 
v konkurenci dalších klubů oceněn vynikajícím 3. místem a ma-
žoretky si na krk pověsily bronzové medaile.

Všem mažoretkám gratulujeme ke krásným výkonům.
Děkujeme za podporu městu Vratimov, díky které se můžeme 

soutěží účastnit. Děkujeme trenérkám Renátě Janů a Lucii Janů 
za vzornou přípravu mažoretek.

 Kateřina Horkelová,
ZIK-ZAK Vratimov

Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov opět bylo vidět

Skupina nejmladších mažoretek si odnesla zlaté medaile. 
 Foto: Renáta Janů

Nastalo jaro, příroda se začala probouzet 
ze zimního spánku a malé ekology z vrati-
movské mateřské školy navštívil pan mís-
tostarosta David Böhm. V rámci meziná-
rodního programu Ekoškola, ve kterém je 
naše mateřská škola dlouhodobě zapojena, 
je pan Böhm aktivním členem dospělého 
ekotýmu. Na podzim loňského roku nám 
přislíbil, že pro děti – Datlíky a Ještěrky, 
členy dětského ekotýmu, připraví besedu 
o chovu čmeláků. Chov čmeláků je jeho 
koníčkem, má s ním osobní zkušenosti 
a velmi rád předal malým ekologům zají-
mavé postřehy, zkušenosti a zajímavosti ze 
života tohoto společenského hmyzu, který 
patří v České republice k zákonem chráně-
ným druhům.

Děti se mimo jiné dozvěděly, proč je 
chov chráněných čmeláků na našich zahra-
dách důležitý, že patří k zásadním opylo-
vačům a na jaře mezi prvními opylovávají 
ovocné stromy a také že se čmeláci díky 
delšímu sosáku dostanou do užších a del-
ších květů. V naší přírodě se vyskytují růz-
né druhy tohoto hmyzu, které si podle své 
druhové příslušnosti vytvářejí čmeláčí pří-
bytky v opuštěných dírách hlodavců, škví-
rách skal, hromadách suché trávy či mechu. 
Ohrožují je nejen různí predátoři a parazi-
ti, ale také intenzivní zemědělství, sterilní 
trávníky v parcích a zahradách, a proto si 
zaslouží naši ochranu a péči. Své povídání 
pan Böhm proložil fotografiemi a video na-
hrávkami, které pořídil v průběhu své práce 
a péče o čmeláky na své zahradě.  

Dětem také přinesl na ukázku svůj čme-
lín, ve kterém čmeláky chová. Popsal jeho 
jednotlivé části, co a jak funguje, a vysvět-
lil, jak o čmeláky nejlépe pečovat, aby byl 
jejich chov úspěšný. Všechny tyto infor-
mace pro nás byly velmi přínosné, protože 
čmelín budeme s dětmi instalovat i na naší 
školní zahradě. Na konci besedy děti pana 
Böhma zahrnuly spoustou otázek, ale také 
svými osobními zážitky z přírody při se-
tkání s čmeláky, včelami, vosami a jiným 
hmyzem.

Věříme, že si nejen děti, ale i paní uči-
telky odnesly z tohoto setkání užitečné 
rady a informace, které využijí k tomu, 
aby se čmeláci usadili na našich zahradách 
a v okolní přírodě. Svým ekologickým cho-
váním k přírodě může každý z nás přispět 
k tomu, aby se populace čmeláků rozrůsta-
la a my se mohli těšit z jejich pozorování 
při letu z květu na květ.

Bc. Simona Gajdová,
učitelka MŠ Vratimov

 Beseda o chovu čmeláků

Místostarosta David Böhm připravil žákům mateřské školy besedu o chovu čmeláků.
Foto: Martina Slavíková
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Městská knihovna Vratimov  

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Zpráva z noci v knihovně
16 kluků a holek zavítalo v pátek 1. dubna do Městské 

knihovny Vratimov na dobrodružné nocování v duchu Fogla-
rova odkazu. A nutno říci, že někteří to vzali opravdu vážně 
a dorazili, jak se sluší a patří, v připravených kostýmech. Měli 
jsme zde např. věrnou kopii Jindry Hojera. V letošním roce si 
totiž připomínáme 115. výročí Jaroslava Foglara.

Na úvod nás čekalo povídání o Noci s Andersenem, přiblížili 
jsme si Jaroslava Foglara, ale také H. Ch. Andersena.

Poté jsme zhlédli krátké video připomínající jednak dobu, ve 
které Jestřáb (tuto přezdívku měl Foglar mezi skauty) žil, a jed-
nak jeho tvorbu. Na základě toho děti vyplnily křížovku, dopl-
nily táborovou mapu Sázavy z roku 1928 a zkusily si vytvořit 
krátký komiks.

A samozřejmě nesmělo scházet plnění bobříků. Velkým pře-
kvapením bylo, že děti neumí složit loďku z papíru, a to ani 
s návodem. Avšak ... s naší pomocí to nakonec zvládly všechny. 
Lehčích i těžších úkolů plnily celkem deset a jeden bonusový.

Podařilo se nám domluvit s místním podnikatelem dodání 
teplé večeře, za což moc děkujeme. No a co myslíte, že to bylo? 
V duchu skautingu – pěkně bramborový guláš. 

Počasí nám zhatilo plány jít ven na podvečerní bojovku. Pře-
tavili jsme ji však do vnitřních prostor a tuto hru děti zvládly 
i uvnitř. I hon za pokladem ukrytý pod sedmi kameny jsme 
zvládli a děti jej poměrně bez problémů našly.

Závěr patřil čtení z knihy Rychlé šípy. A je jedna hodina ráno 
a v knihovně je ticho a spíme .

Ráno jsme dětem předali odměny, vyhodnotili nejlepšího 
spáče, nejrychlejšího řešitele vytažení ježka z klece (úctyhod-
ných 8 vteřin!) a nejhezčí kostým. A … za rok opět?

V závěru bychom chtěli poděkovat vedení města za dárky 
pro děti, které nám město věnovalo. Jednalo se o krásné čer-
vené batůžky s reflexním prvkem a další propagační materiály 
města. Děti dále obdržely originální pohlednice vydávané k této 
příležitosti a díky redakci časopisu Mateřídouška i jeden výtisk 
s lego dárkem.

Knihovnice Lenka a Pavla

Květen v knihovně
V květnu se budeme věnovat práci s prvňáčky a také vrati-

movským nejmenším dětem. Právě jim bude v pátek třináctého 

patřit dopoledne. Více informací bude uveřejněno na webových 
a FB stránkách knihovny.

Nejvěrnější čtenář roku 2021
Ve středu 13. dubna 

2022, v rámci ukončení 
letního semestru VU3V, 
byla oceněna nejvěr-
nější čtenářka Městské 
knihovny Vratimov. 
Stala se jí Magdalena 
Kolková – nejenže pře-
četla 176 knih, ale také 
se aktivně účastnila akcí 
knihovny (VU3V, Kurz 
háčkování). Cenu a gra-
tulaci předali místosta-
rosta David Böhm a ře-
ditelka knihovny Lenka 
Šimurdová. Pro rok 
2022 si budeme všímat 
i pilných čtenářů z řad 
dětí a mládeže. 
Mgr. Lenka Šimurdová,

ředitelka Městské 
knihovny Vratimov

Místní knihovna Horní Datyně informuje

Zpráva z noci s Andersenem
Letošní, v pořadí již 22. pohádková Noc s Andersenem byla 

plánována na pátek 1. dubna na téměř 1700 místech naší repub-
liky. Tuto oblíbenou akci pořádá každoročně Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven. 

Pohádková noc z pátku 1. dubna na sobotu 2. dubna se po-
prvé konala  také v Místní knihovně Horní Datyně. Přihlásilo 
se celkem 7 dětí, o které se staraly 2 knihovnice. Jaká by to 
byla Noc s Andersenem bez samotné pohádky od H. CH. An-
dersena! Této role se velmi dobře zhostil starosta Martin Čech, 
který přinesl dětem pěkné dárky a přečetl pohádku. Tímto panu 
starostovi velmi děkujeme.

Pro děti byl připraven vědomostní, zábavný i výtvarný pro-
gram věnovaný  spisovateli a malíři Josefu Ladovi, který by se 
letos dožil 135 let. Děti se dověděly hned v úvodu akce o spiso-
vateli a ilustrátorovi Josefu Ladovi. Vyluštily si kvízy, vyrobily 
papírového kocoura Mikeše, namalovaly putovní Andersenovy 
kamínky a prošly kaňkou do pohádky. Nechybělo ani večer-
ní čtení, zhlédnutí filmu Kaňka do pohádky a hlídání nočních 
knihovnických strašidel. Ráno v 7 hodin již byla většina dětí 
vzhůru a knihovnice vyhodnotily nejlepšího spáče.

Do příchodu rodičů si děti zaskákaly gumu a vyzkoušely si 
i hru Twister. S sebou si domů odnesly pěkné tašky s dárečky, 
vyrobeného kocoura Mikeše a nabarvený kamínek. Věříme, že 
se všem dětem tato akce líbila.

Děkujeme všem účastníkům nocování a v příštím roce opět 
na shledanou.

Blanka Odstrčilíková a Marika Zajíčková,
Místní knihovna Horní Datyně

Malí účastníci Noci s Andersenem s paní knihovnicí.
Foto: Městská knihovna Vratimov

Nejvěrnější čtenářkou roku 2021 se sta-
la paní Magdalena Kolková.
 Foto: Městská knihovna Vratimov
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Konec března patřil na Základní škole 
Masarykovo náměstí školnímu kolu reci-
tační soutěže žáků 2. stupně. Děti recitova-
ly veršované pohádky, bajky, balady Karla 
Jaromíra Erbena i básně Petra Bezruče. 
Předvedly také několik úryvků z prozaic-
kých textů. Nejčastěji recitovaná báseň 
byla letos Ostrava od Petra Bezruče.

V jednotlivých třídách probíhala v prů-
běhu měsíce března třídní kola recitační 
soutěže a ti nejlepší byli vybráni do škol-
ního kola, které připadlo na již zmíněné 
poslední březnové pondělí. Někteří vybra-
ní byli v pondělí nemocní a jiní se zalekli 
konkurence žáků z ostatních tříd. Přesto se 
nakonec v daný den sešlo v 9. A celkem 
21 recitátorů, kterým přišlo fandit nejméně 
jednou tolik kamarádů. 

Byl krásný slunečný den, děti recitovaly, 
jak nejlépe uměly, a diváci je povzbuzo-
vali ze všech sil. Celkově tak strávili pří-
jemné odpoledne plné překvapení, napětí 
a emocí. 

Pro přítomné paní učitelky Jitku 
Hajduškovou, Miriam Kludkovou, Pavlí-
nu Kožušníkovou, Lenku Parmovou, pana 
učitele Hušku i paní ředitelku Martinu Pe-
likánovou to byl krásný dárek ke Dni uči-
telů, který se právě v tento den, v den 430. 
výročí narození Jana Amose Komenského, 
slavil.

Přehlídka mladých recitátorů

Držitelé divácké ceny Matěj 
Mikulenka a Alžběta Kreclová.

Vítěz kategorie 6. až 7. tříd 
Šimon Navrátil.

Zuzana Šadibolová, vítězka 
kategorie 8. až 9. tříd.

Fota: Miriam Kludková

A kdo zaujal přítomné nejvíce?
V kategorii 6.–7. tříd:
1. místo Šimon Navrátil (6. A)
2. místo Elisa Smikoňová (7. A)
3. místo Anna Frantíková (7. B)

V kategorii 8.–9. tříd:
1. místo Zuzana Šadibolová (9. B)
2. místo Alžběta Kreclová (9. A)
3. místo  Eliška Dušková (9. A) 

a Petr Hrmel (8. B)

Přítomní diváci si odhlasovali také nej-
sympatičtější recitátory. Ceny diváků si 
odnesli Alžběta Kreclová a Matěj Miku-
lenka, oba z 9. A. 

Všem oceněným blahopřejeme a děku-
jeme za krásná vystoupení. Divákům dě-
kujeme za nezapomenutelnou atmosféru, 
kterou svým sympatickým fanděním vy-
tvořili.

členové odborné poroty Přehlídky 
mladých recitátorů, 

ZŠ Masarykovo náměstí

Po dvou letech se letos uskutečnil lyžař-
ský kurz Základní školy Datyňská. Náš den 
„D“ nastal 27. března, kdy 53 odvážlivců 
7. a 8. třídy vyrazilo směr Praděd. Ubytováni 
jsme byli kousek od sjezdovky ve Sportho-
telu Kurzovní s nádherným výhledem. Všu-
de bylo plno bílého sněhu, a tak jsme hned 
ještě „zažehli motory pod lyžemi“ a vyrazili 
rovnou na svah. Při pohledu na černou sjez-
dovku jsme si s holkami říkaly: „Propána-
jána, to není možné, abychom něco takové-
ho sjely a dole ještě stály na obou lyžích.“ 
Ovšem pod skvělým vedením našich učitelů 
se většině sněhových nadšenců povedlo bez 
problémů sjíždět černou sjezdovku skoro 
celý týden. Musím podotknout, že i lyžaři 
začátečníci poslední den sjeli svah bez ob-
tíží. Dopoledne i odpoledne jsme trávili na 
svahu. 

Měli jsme možnost vyzkoušet si i běžky, 
což byla pro většinu velká zábava. Zvládli 
jsme 8 km na chatu Švýcárnu a zpět. Po-
časí nám celkem přálo, až na poslední dva 
dny. Udělala se mlha, a tak jsme si aspoň 
vyzkoušeli lyžování v jiném terénu. Pořád 

byla spousta srandy a zábavy, udělali jsme 
si pingpongový turnaj i diskotéku. Ubyto-
vání jsme měli suprové, i když „wifinu“ 
tam bylo opravdu těžké dohledat. U nás, 
u takových puberťáků, to víte…to je skan-
dál, ale myslím, že většině to prospělo. 

Celý týden nám sportovcům utekl velice 
rychle, až mě to mrzelo, jak to uteklo. Byli 
jsme super parta pod dohledem skvělých 
učitelů, se kterými byla sranda a perfektně 
se o nás postarali. 

Díkybohu jsme nepřidělali moc práce ani 
paní „zdravušce“, která o nás také báječně 
pečovala. Žádný větší úraz se nestal, a tak 
poslední den po závodech ve slalomu jsme 
„bezchaoticky“ naložili věci do autobusu 
a vyrazili domů. Byl to úžasný týden, od-
vezli jsme si spousty zážitků, na které ne-
zapomeneme. Děkujeme všem našim uči-
telům.

Natálie Matějková, třída 8. A
ZŠ Datyňská

Hurá, znovu na Pradědu!

Celá lyžařská výprava seskupená před Sporthotelem Kurzovní. Foto: Jana Biolková 
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Jediným dnem v roce, kdy 
mohou děti svým spolužá-
kům i učitelům provést nějaký 
vkusný žertík, který bude přijat 
s nadhledem a chápavým úsmě-
vem, je 1. duben. Na tento den 
se žáci 2. stupně vratimovské ZŠ 
Masyrykovo náměstí těšili dvoj-
násobně, protože se konečně, po 
dvou covidových letech, mohla 
konat dětmi velmi oblíbená akce 
Noc s Andersenem. Organizač-
ně se na této akci podílely učitel-
ky Miriam Kludková a Pavlína 
Kožušníková společně s panem 
učitelem Radkem Huškou. Me-
diálně akci zaznamenal pan uči-
tel Mirek Kaňok. Nocležníky 
přišla podpořit i paní ředitelka 
Martina Pelikánová. 

Se zvědavostí, co je na nocování ve ško-
le čeká, s karimatkou a se spacákem v ru-
kou a s velkou svačinou se sešlo 38 žáků 
v 17 hodin před budovou školy. Vstupen-
kou bylo prostěradlo, které využili hned 
v první části programu. Ta byla věnována 
připomínce 200. výročí narození Heinri-
cha Schliemanna, objevitele Tróji, a 35. 
výročí smrti Eduarda Petišky, který napsal 
dětem velmi dobře známou knihu Staré 
řecké báje a pověsti. 

Ve výtvarné dílně si účastníci noci vy-
tvořili masky a kostýmy pro předvedení 
úryvků z této knihy. Po opravdu překvapi-
vých hereckých výkonech se děti shromáž-
dily v tělocvičně, kde proběhla fyzicky 
nejnáročnější část večera. V jejím průběhu 
se žáci pokoušeli zjistit, která postavička  

z příběhů Medvídka Pú běhá nejrychleji. 
Připomněli si tak 140. výročí narození au-
tora této oblíbené knížky Arthura Milneho. 
Po fyzicky náročné aktivitě si nocležníci 
odpočinuli při společné četbě povídky Ro-
berta Fulghuma Křik, který letos 4. červ-
na oslaví 85 let. Jeho knihu Všechno, co 
opravdu potřebuji znát, jsem se naučil 
v mateřské školce pak využili i k další ak-
tivitě, literárnímu dominu.

Následující blok patřil Karlu Mayovi, od 
jehož narození uplynulo letos právě 180 let 
a od jeho smrti 110 let. Děti čekal Hospod-
ský kvíz o Vinnetuovi a psaní názvu akce 
uzlovým písmem Kipu. Nakonec si zazpí-
valy oblíbené indiánské písně. 

Nocování ve škole se nemůže obejít 
bez nejslavnějšího českého učitele všech 
dob, bez Jana Amose Komenského, který 

se narodil právě před 430 lety. 
Žáci se rozdělili na dvě skupiny 
a snažili se najít a zapamatovat 
si známé Komenského citáty.

Posledním bodem zábavného 
literárního večera byly aktivity 
připomínající 160 let od úmrtí 
autorky nejznámějších českých 
pohádek Boženy Němcové. Pro 
tuto hru se organizátoři nechali 
inspirovat populárním televiz-
ním pořadem Kufr. Žáci hádali 
postavy, zvířata a věci z jejích 
pohádek. 

A protože v nejlepším je třeba 
přestat, jak se říká v jednom čes-
kém přísloví, po pohádkách Bo-
ženy Němcové nastal pravý čas 
na rozbalení spacáků a zalehnu-

tí ke spánku. Aby se nocležníkům dobře 
usínalo, na dobrou noc se promítal krásný 
film Alenka v říši divů (autor předlohy 
k tomuto filmu Lewis Carroll se narodil 
právě před 190 lety) a film Hobit (natočen 
podle knihy J. R. R. Tolkiena, od jehož na-
rození uplynulo již 130 let). 

Když se ráno děti rozcházely do svých 
domovů, některé si nebyly úplně jisty, 
jestli to všechno opravdu stihly prožít za 
jediný večer, nebo to byl jen jeden hod-
ně povedený apríl. Jisté však je, že děti 
odcházely plny dojmů, zážitků, nových 
kamarádství a zkušeností, které mohou 
zužitkovat nejen v hodinách literatury, ale 
i v životě. 

Mgr. Pavlína Kožušníková,
učitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Apríl, nebo Andersen?

Děti si noční akci užily plnými doušky. Foto: Miroslav Kaňok

V pondělí 21. února 2022 proběhlo na 
naší škole školní kolo soutěže v anglic-
kém jazyce. Žáci osmých a devátých roč-
níků, kteří se soutěže zúčastnili a uspěli 
v poslechovém cvičení, postoupili do části 
konverzační. Témata pro konverzaci byla 
opravdu velmi rozmanitá. 

Na téma jídlo pohovořila Evelína Ka-
valová ze třídy 8. A. O svých oblíbených 
knihách se rozpovídal Honza Černý z 9. B 
a Ondřej Píša z téže třídy nás zase se-
známil se současnými hudebními trendy. 
Nguyen Anh Minh, žákyně 8. A, nám za-
níceně vyprávěla o svém cestování, Natá-
lie Šodková z 8. B zase o své rodině a její 
spolužačka Adéla Reifová nám prozradila 
své plány do budoucna. Nedílnou součástí 
soutěže byl také rozhovor ve dvojicích na 
zadané téma. V porotě zasedaly vyučují-
cí anglického jazyka Petra Mrnuštíková 
a Lenka Parmová. Vysoká konverzační 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Nguyen Minh Anh si z konverzační soutěže od-
nesla krásné 12. místo.
   Foto: Lenka Parmová

úroveň, pohotovost a smysl pro humor 
všech soutěžících porotce velmi mile pře-
kvapily. Soutěžící navíc hovořili naprosto 
plynule, s klidem a lehkostí. 

Ze všech zúčastněných byla porotou vy-
brána žákyně Nguyen Minh Anh, aby naši 
školu reprezentovala v okresním kole této 
jazykové soutěže. Ta proběhla 15. března 
2022 ve Středisku volného času na Ostr-
čilově ulici v Ostravě. V kategorii II. A, 
kam Nguyen Minh Anh byla zařazena, 
soutěžilo 32 žáků z různých ostravských 
škol. 

Proto je 12. místo, na kterém se umís-
tila, krásným výsledkem. Tímto bychom 
chtěli Sofii, jak naší žákyni běžně oslovu-
jeme, poděkovat za příkladnou reprezen-
taci školy a pogratulovat k jejímu skvělé-
mu umístění.

Lenka Parmová,
učitelka ZŠ Masarykovo náměstí
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V letošním roce jsme upřímně doufali, 
že mimořádná opatření nám nijak nenaruší 
termín školního plesu, který jsme měli sta-
novený již rok předem, ale bohužel se tak 
nestalo. Život přináší různé výzvy a tato 
situace byla jednou z nich. Svým způso-
bem byl tento ples výjimečný... výjimečný 
především pro některé z rodičů, kteří po 
celých devět let, kdy jejich děti chodily 
k nám do školy, byli členy Klubu rodi-
čů a přátel školy a bez nichž by se žádný 
z minulých školních plesů zcela určitě ne-
konal. A nyní, když jejich děti jsou v de-
vátém ročníku, a oni by si konečně mohli 
užít ples jako všichni ostatní, bychom se 
měli nechat odradit nějakým mimořádným 
opatřením? Tak to určitě ne! A tak vznikla 
myšlenka uspořádat raději dva menší škol-
ní plesy než se jeho konání úplně vzdát. 

Jako místo konání plesu jsme vybrali re-
stauraci U Máně v Řepištích, kde se v pá-
tek 18. března konal ples žáků a rodičů 
9. B, v sobotu 19. března zase ples 9. A. 
Program obou plesů byl opravdu zajíma-
vý. Promítaly se záběry ze slavností aka-
demie školy, kde současní žáci devátých 
ročníků vystupovali teprve jako prvňáčci. 
Jak se jejich taneční umění zlepšilo a co 
všechno se naučili v první polovině letoš-

ního roku, mohli všichni posoudit z hléd-
nutím jejich předtančení. A věřte mi, je to 
vždy úžasný pohled – dívky v nádherných 
šatech, chlapci v košilích s kravatami…
tam si vždy uvědomím, že naši deváťáci 
už pomalu, ale jistě přestávají být dětmi 
a stojí na prahu svého dospívání. Ples jsme 
zpestřili vyhlášením soutěže „O nejlepší-
ho tanečníka a nejlepší tanečnici“. Výsled-
ky byly velmi těsné, tak říkajíc „o prsa“. 
Ale v očích rodičů byl stejně nejlepší ten 
jejich potomek a tak to má být. 

Závěr programu byl věnován prezenta-
cím žáků, které ukazovaly naši školu, shr-
novaly devět let jejich školní docházky, 
představovaly učitele, ale také jednotlivé 
spolužáky. Pomyslnou závěrečnou tečkou 

bylo slavnostní stužkování žáků, v jehož 
průběhu obdržel každý žák od své třídní 
učitelky placku se stužkami, na které se 
skvělo motto každé třídy, jež si žáci sami 
společně vybrali. Nebudu určitě lhát, když 
řeknu, že jsme se všichni společně skvěle 
bavili – jak rodiče, tak žáci i učitelé. Kdo 
tam byl, tak mi dá za pravdu, že na všech 
bylo znát, že si užívají společný čas a mo-
ment sdílení. 

A do třetice všeho dobrého. Nemoh-
li jsme letos samozřejmě zapomenout na 
naše nejmenší, a proto jsme pro žáky prv-
ních až čtvrtých tříd v neděli 20. března 
uspořádali v tělocvičně naší školy Maš-
karní ples. A aby si ti nejmenší užili hod-
ně legrace a zábavy, tak je celé dvě ho-
diny skvěle bavil všem jistě známý klaun 
Hopsalín. Nechyběla soutěž o nejlepší 
masku, stejně tak jako spousta her a sou-
těží o zajímavé ceny. 

Co říct na závěr? Jsem moc ráda, že jsem 
mohla jako ředitelka školy prožít dva zce-
la netradiční příjemné večery společně se 
svými žáky, jejich rodiči, se svými učiteli 
a pocítit to, co naši práci dává hlubší smysl 
– pocit sounáležitosti a smysluplnosti. 

Mgr. Martina Pelikánová, 
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Ples, ples a ještě jednou ples...

Žáci 9. A děkují svým učitelům.
 Fota: ZŠ Masarykovo náměstí

Trochu sym-
bolicky k nám 
v předvečer 
Dne učitelů 
dorazila zprá-
va, že Honza 
Sládek, profesí 
učitel a vycho-
vatel, byl za-
řazen do síně 
slávy české 

turistiky. Byl to nadšený turista a vizionář, 
znalec turistické historie, beskydský pat-
riot, nositel čestného odznaku Vojty Ná-
prstka, nositel Medaile architekta Vratisla-
va Pasovského i čestným předsedou Rady 
síně slávy české turistiky. Ocitl se tak ve 
společnosti cca 80 významných osobností, 

které prokazatelným způsobem přispěly ke 
zviditelnění, slávě, prestiži a úspěchům čes-
ké turistiky doma i v zahraničí, v jeho více 
než 130leté historii jako například Vojtěcha 
Náprstka, Jiřího Gutha-Jarkovského, Jana 
hraběte z Harrachu nebo Vladimíra Vaška 
(Petra Bezruče).

Jeho osobnost bude připomínat na 
panelu v Galerii síně slávy české 
turistiky následující text:

Mgr. Jan Sládek se narodil 26. 9. 1945 
v Horních Datyních. 

Vyučil se zámečníkem a následně vystu-
doval Střední průmyslovou školu a Uni-
verzitu Palackého v Olomouci. Převážnou 
část svého života pracoval jako výchovný 
pracovník na učilišti v Ostravě-Kunčicích. 

Od roku 1962 aktivní organizátor mnoha 
akcí pořádaných KČT Horní Datyně (zim-
ní táboření Klondyke, cyklistické, lyžařské 
i pěší akce). Byl iniciátor charitativní tu-
ristické akce Novoroční čtyřlístek. Neú-
navný propagátor a poutavý vypravěč his-
torie turistiky a turistických chat v oblasti 
Moravskoslezských Beskyd. Dlouholetý 
funkcionář, předseda Rady síně slávy čes-
ké turistiky. Měl značný osobní podíl na 
rozvoji příhraniční spolupráce česko-pol-
sko-slovenské v oblasti Moravskoslezské-
ho kraje.

Zemřel 18. 2. 2020. Pochován je v Hor-
ních Datyních.

 Pavel Hrbáček,
Klub českých turistů Horní Datyně

Další pocta Janu Sládkovi

 Turistické pozvánky Klubu českých turistů Horní Datyně
•  1. května – 36. ročník Pochodu okolo Václavovic a cyklojízda Slezská brána. Start od 7 do 9 hodin, Václavovice, 

areál školního hřiště.
• 6. až 8. května – speleoturistika v jeskyních na Slovensku
• 14. května – splutí tří řek Lučiny, Ostravice, Odry (cca od Hranečníku do Vrbice)
Bližší informace: Adam Kuchař, tel. 724 777 428 Vlastimil Kusák,

Klub českých turistů Horní Datyně



15Vratimovské novinykvěten 2022

Zdravíme všechny příznivce vratimov-
ské sokolské jednoty. V předešlém obdo-
bí se veškerý spolkový život zbrzdil nebo 
úplně zastavil a ani vy jste se nemohli za-
pojit do pohybových aktivit pořádaných 
zdejším Sokolem. Teď je ale zase vše 
v rychlém pohybu a těšíme se, že vás uvi-
díme na našich chystaných akcích. V na-
šem sokolském areálu se nachází venkovní 
sportoviště se dvěma antukovými kurty 
vhodnými na nohejbal, odbíjenou, bad-
minton, popř. soft tenis a jeden kurt písko-
vý pro plážový volejbal. K dispozici u nás 
máme také šatny, sprchy, toalety a občer-
stvení v budově.

Letošní rok je pro Sokol velmi význam-
ný, neboť si připomínáme 160 let od jeho 
založení Jindřichem Fügnerem a Mirosla-
vem Tyršem. K tomuto výročí se upíná též 
celá řada celorepublikových aktivit a k ně-
kterým se přidáváme i my a budeme rádi, 
když se i vy zapojíte.

Jednou z nich je Evropská míle, jejímž 
cílem je nasbírat chůzí, během či jízdou na 
kole 100 mil, tj. 160 km na počest založení 
Sokola. Vratimovská jednota tuto akci pod-
poří SokolVratem – tradičním výšlapem za 
východem slunce, a to v sobotu 7. května. 
Společně se autobusem ve 2 hodiny ráno 
od sokolovny přepravíme do Beskyd, vý-
chod slunce zastihneme na vrcholu Smrku 
a zdoláme pochodem 33 nebo 50 km trasu 
našimi nejbližšími horami.

V sobotu 30. dubna se uskuteční vám 

dobře známý volejbalový turnaj spojený 
se stavěním máje a po měsíci 28. května 
opět turnaj ve volejbale spojený s jejím 
kácením. Na obě akce se mohou družstva 
registrovat v den konání do 9 hodin.

Ve středu 18. května od 16 hodin čeká 
na naše předškoláky a mladší školáky již 
25. ročník závodů na kolech, koloběžkách 
či odrážedlech pod názvem Kola, kolečka. 
Tato akce proběhne v rámci celorepubliko-
vého MOVE Weeku. Jeho cílem je zapoje-
ní široké veřejnosti do pohybových aktivit 
od nejútlejšího věku po celé Evropě. 

Všechny akce lze podrobněji najít na na-
šem webu, facebooku či nástěnkách.

Výše uvedeným jsme vás chtěli po-
zvat na akce chystané, ale myslím si, že 
je dobré vědět i o tom, co se děje uvnitř 

sokolovny. Od září loňského roku se roz-
běhla první sezona volejbalového týmu ža-
ček, kde trénuje sedmnáct děvčat ve věku 
8 až 12 let. Jako vždy byly začátky těžké, 
zvládnout první údery, základní pohyby 
a pravidla odbíjené nějakou dobu trvalo, 
ale děvčata vydržela a dnes můžeme kon-
statovat, že píle a snaha naučit se hrát tuto 
krásnou kolektivní hru, přináší první ovo-
ce v podobě vítězství a dokonce i medailí. 
V této sezoně se děvčata účastnila 3 ob-
lastních turnajů v barevném minivolejbale 
(dvoučlenná družstva řazena podle věku), 
v něm je čeká v květnu turnaj poslední, na 
který se moc těší. V srpnu připravujeme 
soustředění spojené s dvoufázovým tré-
ninkem a cyklovýletem do Beskyd. Příští 
sezonu začnou starší dívky (11 až 14 let) 
hrát okresní soutěž v šestkové odbíjené, 
mladší budou pokračovat v barevném mi-
nivolejbale. Za všechny naše úspěchy patří 
velký dík nejen dětem, ale i spolupracují-
cím rodičům a hlavně trenérům. Rodičům, 
kteří by měli zájem zařadit svou dceru do 
našeho týmu, vzkazujeme, neváhejte a při-
veďte ji kdykoliv v pondělí nebo čtvrtek od 
15.30 do sokolovny, kde se na ni i na vás 
budeme těšit.

Budeme moc rádi, když uvidíme co nej-
více lidí v pohybu, neboť to bylo a je cílem 
Sokola.

Mgr. Irena Heinichová a Vladimír Brus,
T. J. Sokol Vratimov  

Sokol letos slaví 160 let 

Tým mladých volejbalistek se svými trenéry.
 Foto: Archiv T. J. Sokol Vratimov

V úterý odpoledne panovalo nad Vrati-
movem slunečné a teplotně příjemné poča-
sí. Les Důlňák se tak po minulých nevlíd-
ných dnech plných deště a chladu otevřel 
v plné své kráse pro 85 běžců a běžkyň, 
kteří se postavili na start 39. ročníku Jaku-
bova lesního běhu Důlňákem. 

Jde spíše o komorní závod, který se 
však v Moravskoslezském kraji těší vel-
ké oblibě. Všichni si tak museli máknout 
a někteří si sáhli na dno svých sil, a o to 
byly jejich výkony cennější! 

V půl šesté tak bylo odstartováno. Nej-
rychleji celou tratí prolétl Krystian Zahraj 
TJ Slezan FM (27:11). To o druhé místo 
svedli souboj Honza Hlavatík Jump sport 
Frýdek-Místek (27:28) a Honza Wita 
Team Light Bike (27:30), z něhož v cílové 
rovince vyšel vítězně Hlavatík. Na Witu 
tak zůstal bronz.

To mezi ženami šla od počátku do ve-
dení Markéta Kašná TJ Jäkl Karviná / BK 
Ludgeřovice a v průběhu závodu žádnou 

ze svých soupeřek již před sebe nepusti-
la a v čase 30:56 si doběhla pro vítězství. 
Druhá za ní doběhla Veronika Siebeltová 
TJ Slezan FM (31:31). Třetí místo obsa-
dila Elen Šimonová X-TRAIL Orlová 
(31:44).

Vratimovští obstáli v kvalitní konku-
renci opravdu se ctí:  Na velmi hodnot-
ném 5. místě se umístil Miroslav Mokroš, 
10. celkově byl Štěpán Dostálek, v závod-
ním poli nejmladší, 57. byl Luděk Vavreč-
ka a jako 68. v závodě doběhl Daniel Do-
stál z Horních Datyň. 

Po skončení závodu následovalo vyhlá-
šení medailistů napříč všemi kategorie-
mi. Příští rok na všechny běžce tak opět 
čeká zajímavá a pestrá trať na jubilejním 
40. ročníku. Letos v říjnu bude pro všech-
ny připraven druhý závod pořádaný BK 
Vratimovem, a to Zlatý podzim.

Michael Kašný,
bezvabeh.cz

Vítězky 39. ročníku Jakubova lesního běhu 
Důlňákem. Zleva Veronika Siebeltová 2. místo, 
uprostřed Markéta Kašná 1. místo a Markéta 
Laciková 3. místo. 
 Foto: Běžecký klub Vratimov

Prosluněným Důlňákem nejrychleji prolétli Kašná a Zahraj
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Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, hrající 
v našem městě 3. ligu stolního tenisu v rámci České asociace stol-
ního tenisu (ČAST), se utkal v březnu s mužstvy z horní poloviny 
ligové tabulky a podařilo se mu překvapit papírově silnějšího 
soupeře z Ostravy-Poruby. Naproti tomu v oslabené sestavě proti 
soupeřům z TJ Ostrava KST a Frýdlantu naši stolní tenisté neměli 
sebemenší šanci.

Poslední výsledky ligového „Áčka“ Vratimova:
TTC MG Odra GAS Vratimov TJ Ostrava KST  D 0:10
 TTC Ostrava-Poruba 10:3
 TTC Frýdlant 0:10

Bohuslav Kaloč,
oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, z.s.

Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov

1. TTC SIKO Orlová 24 24 0 0 72

2. KST Vsetín 24 15 4 5 58

3. TTC Frýdlant 24 13 5 6 55

4. DDM Valašské Meziříčí 24 13 5 6 55

5. TJ KST Ostrava D 24 13 4 7 54

6. Uherské Hradiště-Němčí 24 10 6 8 50

7. TTC Ostrava-Poruba 24 11 3 10 49

8. SK Svinov 24 11 1 12 47

9. Sokol Zlín-Šarovy 24 8 6 10 46

10. TTC Bolatice 24 6 2 16 38

11. TTC MG Odra GAS 
Vratimov 24 5 3 16 37

12. TJ Odry 24 4 1 19 33

13. SK Přerov 24 3 0 21 30

Aktuální ligová tabulka sezony 2021/22

Aktuální foto hráčů našeho A a B družstva v nových dresech.
Vzadu zleva: Petr Olbricht, David Štůsek, Dominik Müller, Filip Zajíc, 
Lukáš Vojtek
Vpředu zleva: Jakub Štůsek, Oldřich Vrtal, Jiří Skalický, Radim Uhlář

Foto: Jaromír Mokroš

Vratimovská fotbalová ško-
lička absolvovala o uplynulém 
víkendu svůj první venkovní tur-
naj, který se konal v Krnově. Na 
turnaj se domácím pořadatelům 
přihlásily celky jako MFK Karvi-
ná, MFK Vítkovice, TJ Pražmo-
-Raškovice, MFK Bruntál, FC 
Mikulovice, Město Albrechtice 
a domácí A a B tým Krnova. Pů-
vodně přihlášené družstvo Rýma-
řova se turnaje nakonec nezúčast-
nilo.

V silné konkurenci nakonec 
naši benjamínci obsadili osmé 
místo, z výhry se radovali hrá-
či z Města Albrechtice. „Kluci 
si zaslouží pochvalu za před-
vedené výkony,“ chválil své 
svěřence trenér školičky Lukáš 
Duda. „Chci rovněž poděkovat 
i rodičům dětí, kteří své ratolesti 
mocně povzbuzovali a radovali 

se z každého vstřeleného gólu 
svých synátorů,“ dodal Duda.

Nejlepším hráčem vrati-
movského celku byl vyhlášen 
Matyáš Přibyl. Kromě něj si 
na turnaji ještě zahráli: Štěpán 
Havlíček, Robin Mika, Patrik 
Veselý, Tobiáš Sušil a jako 
poslední náš ocelový muž Da-
niel Dohnal, který se vyjímal 
převážně obrannými zákroky 
a občas dostal pořádnou ránu 
jak míčem, tak i od svých pro-
tihráčů.

Výsledky FC Vratimov: – FK 
Krnov A 3:8, – MFK Karviná 
1:4, – FC Mikulovice 2:8, – FK 
Město Albrechtice 4:10, – MFK 
Bruntál 1:10, – FK Krnov B 
2:1, – TJ Pražmo-Raškovice 
1:7, – MFK Vítkovice 3:10.

David Huser,
sekretář FC Vratimov

Školička si užila první venkovní turnaj

Vratimovští benjamínci obsadili na venkovním turnaji  osmé místo.
 Foto: FC Vratimov
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V pondělí 11. dubna bylo odehráno pří-
pravné utkání s ukrajinským týmem FK 
Polissja Žytomyr. Tento zápas byl pro tým 
ze Žytomyru již čtvrtým v pořadí, které 
tento ukrajinský tým na našem území za-
tím odehrál s bilancí dvou výher a jedné 
porážky.

Po domluvě naší trenérské dvojice do-
stali v tomto zápase příležitost všichni 
hráči širšího kádru A mužstva.

Zápas skončil výsledkem FC VRATI-
MOV – FK POLISSJA ŽYTOMYR 0:6 
(0:2).

Něco o našem ukrajinském soupeři
FK Polissja Žytomyr je celek hrající ve 

druhé nejvyšší ukrajinské soutěži. Tým 
se momentálně nachází na 9. místě, ale 
to nyní samotní fotbalisté vůbec neřeší. 
Ukrajinský celek bombardovaného Žy-
tomyru totiž kvůli ruské agresi uvázl na 
soustředění, které mužstvo absolvovalo 
v Turecku. Hráčům se tak rázem ze dne 
na den zbortil svět, ba co víc, fotbalisté se 
nemohli vrátit domů, kde zanechali své ro-
diny, manželky, děti, partnerky.

V České republice se klubu ze Žyto-
myru ujal tým královéhradecké Olympie. 
Ten zajišťuje nejen ubytování, ale také 
i tréninkové zázemí. Z Turecka si ukra-

jinští fotbalisté přivezli vlastní autobus 
v klubových barvách a celý tým se skládá 
z 23 hráčů, čtyř trenérů a manažerky. „Je 
to pro nás těžké, doma je válka. Myslíme 
na naše rodiny, kamarády. Věříme, že to 
brzy skončí. Všechny peníze, které vydě-
láme, pošleme domů naší armádě a naše-
mu městu Žytomyr,“ řekl pro MF DNES 
šestadvacetiletý záložník Illia Čeredničen-
ko, který působil ve slovenské lize v Trna-
vě či Nitrě.

Když se klub zasekl na tureckém sou-
středění, hráči nevěděli, co s nimi bude 
dál. „Jsme rádi, že náš majitel chce za-
chránit klub a že můžeme zatím zůstat po-
spolu. Pak jsme se dozvěděli, že pojedeme 

do Česka. Na Ukrajině mám rodiče a part-
nerku. Je to velmi složité, když já jsem 
tady a ona to tam prožívá každý den. Ale 
snažíme se pomáhat, jak jen můžeme. Co 
se u nás doma děje, je strašné,“ dodal pro 
deník Čeredničenko.

Ukrajinský druholigový tým FK Po-
lissja Žytomyr je složen z mladých fot-
balistů a řada z nich nechala na Ukrajině 
i malé děti. Naopak návrat hráčů domů za-
tím není na pořadu dne. Hráči budou stále 
placeni svým mateřským klubem, který 
se snaží mužstvo udržet pohromadě, co 
nejdéle to půjde.

Robert Schedling,
FC Vratimov

Ukrajinský celek byl nad naše síly

 Tým FC Vratimov s ukrajinským týmem FK Polissja Žytomyr. Foto: FC Vratimov

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

Ulice Frýdecká  
 9:00 Stánkový prodej

Ulice Popinecká  

 9:00  

10:00 
10:00 
10:00 
10:00 

14:00 

10:00 
14:00   Paskovjanek
14:45 
15:30  Klaun Hopsalín
17:00 

10:00  

 

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

PROGRAM

18:00 Big Band Vratimov

20:00 Capitol Rock Cover

22:30

Sobota

 

M
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VZPOMÍNÁME

Tento rok byl rokem zvýšené činnosti všech složek Národní 
fronty, Místního národ. výboru a všech pracujících a to proto, 
že celá naše vlast vchází do konečné fáze ukončení Prvního pě-
tiletého plánu národního rozvoje hospodářství, výstavby hutního 
průmyslu, dolů a bytů, hmotné i kulturní úrovně našeho lidu. Zá-
konem ze dne 27. října 1948 na kterém se usneslo Národní shro-
máždění republiky Československé, že v letech 1949-1953 ve 
všech výrobních odvětvích našeho průmyslu se vyrobí v průměru 
o 40% více proti roku 1948 se naplňuje skutkem.

1. února na valné schůzi Tělocvičné jednoty „Sokol“ Vratimov-
ských papíren, byla tato jednota pojmenována na Tělocvičnou 
jednotu „TATRAN“. Na této schůzi výroční byl odhlasován plán 
výstavby sportovního stadionu na pozemcích pod malým lesíkem 
za Novou osadou.

5. března zemřel v Moskvě předseda rady Sovětského svazu 
a zároveň tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Josef 
Visarionovič Stalin ve věku 74 roků.

V hlubokém zármutku vyslechl všechen československý lid 
truchlivou zprávu o smrti svého největšího přítele a učitele – 
osvoboditele Československa za jeho německo-fašistické okupa-

ce, vůdce sovětských národů a praporečníka mírumilovných lidí 
celého světa. Smuteční tryzna konána v Sokolovně 15. března za 
obrovské účasti občanstva.
Českosl. národ se hrdě hlásí k jeho odkazu a ujišťujeme Sovět-

ský národ, že činy naplníme slova našeho presidenta Kl. Gottwal-
da – „Se Sovětským svazem na věčné časy“.

14. březen zůstane pro náš lid dnem smutku, neboť toho dne po 
krátké zákeřné nemoci zemřel v Praze náš první dělnický presi-
dent republiky KLEMENT GOTTWALD.

Zesnulý byl věrným žákem J. V. Stalina. Byl a vedl neochvějně 
a neúprosně velký zápas našeho lidu proti německým fašistickým 
okupantům. Sjednotil nerozlučně český a slovenský pracující lid. 
Jeho jméno a vykonaná práce bude navždy vzorem všem pracují-
cím naší vlasti.

Občanstvo uctilo posmrtnou památku našeho presidenta v So-
kolovně smuteční tryznou dne 19. března za účasti všeho obyva-
telstva Vratimova.

Kronika města Vratimova, část 116, rok 1953

(pokračování příště)
(Text je převzat bez stylistických i pravopisných úprav 

přesně tak, jak je zaznamenán v kronice města) 

Stále vás ve svých srdcích máme 
a vzpomínáme.

Dne 9. května vzpomeneme 2. výročí, 
kdy nás opustila 

paní 

Jiřina Plachtová,

a 25. května 14. výročí, kdy nás opustil 
pan 

Jaroslav Plachta.
S láskou vzpomínají synové Rostislav 

a Radim s rodinami.

Dne 31. května si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí našeho 

milovaného manžela, tatínka a dědečka 
pana 

Emila Polocha.
 S láskou vzpomínají manželka Jarmila 

a děti s rodinami.

Dne 15. května uplynou 2 roky, 
kdy nás opustil 

pan 

Antonín Pecuch. 
S láskou a úctou vzpomíná rodina. 

Není smrti, zůstává stále živý, kdo 
spravedlivý byl a dobrotivý.

Dne 14. května si připomeneme 
4. smutné výročí úmrtí paní 

Boženy Kolderové.
S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou rodiny Kolderova, 
Krupova a Bučkova.
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Andrea Lazarská

ÁJURVÉDA 
základní principy 

a  náhled do vlastní 

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

VELKÁ SLONÍ POHÁDKA

22 .  kv t n a  v  1 0  hod in

DIVADÉLKO SMÍŠEK

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

PÁTEK 13. KVĚTNA| 18 HODIN | VSTUPNÉ 100 Kč
Kulturní dům Horní Datyně

Prodej vstupenek 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
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INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 12. května 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    

Objednávka inzerce 
595 700 752, 733 718 121

 info@ksvratimov.cz

KINO HVĚZDA VRATIMOV KVĚTENKVĚTEN

V létě ti řeknu, 
jak se mám
4. května v 19 hodin
 vstupné 90 Kč

Povídání o pejskovi 
a kočičce
14. května v 10 hodin
vstupné 30 Kč

Srdce na dlani 
25. května v 19 hodin 

vstupné 100 Kč

Vyšehrad Fylm
11. května v 19 hodin
vstupné 120 Kč

Addamsova rodina 2
18. května v 17 hodin
rodinné vstupné 120 Kč

1. 5. Pochod kolem Václavovic a cyklojízda Slezská brána 7:00 školní hřiště Václavovice, Klub českých turistů Horní Datyně
3. 5. O Pračlovíčkovi 8:30 multifunkční sál, divadlo pro školy, KS Vratimov
4. 5. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
4. 5. V létě ti řeknu, jak se mám 19:00 Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov
5. 5. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
6. 5. Fotbal: FCV mladší žáci - Brušperk 16:30 mladší žáci, Městský přebor sk. B, FC Vratimov
7. 5. SokolVrat - výšlap za východem slunce 2:00 výjezd od sokolovny, T. J. Sokol Vratimov
9. 5. Fotbal: FCV mladší přípravka - Poruba 16:30 mladší přípravka, Městská soutěž sk. A, FC Vratimov

10. 5. Jaro - čtyři roční období, smažení vaječiny 16:00 areál Hospůdky Meteor, SVČ Vratimov
10. 5. Ájurvéda - základní principy a náhled do přirozenosti 18:00 salonek, přednáška, KS Vratimov
11. 5. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
11. 5. Fotbal: FCV starší přípravka - Řepiště 16:30 starší přípravka, Městská soutěž sk. B, FC Vratimov
11. 5. Vyšehrad Fylm 19:00 Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov
12. 5. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
13. 5. Na správné adrese - ochotnické Divadlo Grunt 18:00 sál Kulturního domu Horní Datyně, divadelní představení
13. 5. Varhanní recitál 18:30 Kostel sv. Jana Křtitele, Římskokatolická farnost Vratimov
14. 5. Povídání o pejskovi a kočičce 10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov
14. 5. Pohádkový les Důlňák 15:00 u bývalé Hájenky v lese Důlňáku, SVČ Vratimov
18. 5. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
18. 5. Fotbal: FCV mladší žáci - Václavovice 16:30 mladší žáci, Městský přebor sk. B, FC Vratimov
18. 5. Fotbal: FCV starší přípravka - Václavovice 16:30 starší přípravka, Městská soutěž sk. B, FC Vratimov
18. 5. Addamsova rodina 2 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov
19. 5. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
20. 5. Den sportu 14:00 hřiště T. J. Horní Datyně, ZŠ Datyňská
22. 5. Velká sloní pohádka - Divadélko Smíšek 10:00 multifunkční sál, nedělní divadelní pohádka, KS Vratimov
22. 5. Festival činností aneb Galapřehlídka jinak 14:00 prostory střediska volného času, SVČ Vratimov
23. 5. Fotbal: FCV mladší přípravka - Velká Polom 16:30 mladší přípravka, Městská soutěž sk. A, FC Vratimov
23. 5. Hovory s občany 17:00 salonek Kulturního střediska Vratimov, Město Vratimov
25. 5. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
25. 5. Hovory s občany 17:00 malý sál Kulturního domu Horní Datyně, Město Vratimov
25. 5. Srdce na dlani 19:00 Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov
26. 5. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
31. 5. Višňový sad - Těšínské divadlo 18:00 multifunkční sál, divadelní představení,Těšínské divadlo

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – KVĚTEN 2022

KINO OSTATNÍPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT
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Firma FRYK Vratimov
734 865 432
736 166 667

KES - kabelové a elektrické systémy spol. s r. o.

Member of LG group

Více informací dostanete na tel. čísle:
601 101 618 nebo pište na kariera@kes.cz

NABÍRÁME 
SEŘIZOVAČE 
STŘÍHACÍCH 
AUTOMATŮ 

www.kes.cz

 Mzda po zapracování až 32.000 Kč
 Nástupní bonus 20.000 Kč 
 25 dnů dovolené
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s.r.o.

 

 

malirstvisro@seznam.cz

 

– 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 ráme-
ček a kovové bezpečnostní kliky 

nabízí
me

nabízí
me

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

– veškeré sklenářské práce
– fazetování
– gravírování
– pískování

nabízí
me

nabízí
me
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Zelený internet
i ve Vratimově

od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz

         

Biometrická skla

 

v optice.
Kontakt: 
+420 731 505 511

w w w . o p t i k a o c n i . e u

Frýdecká 936/59, Vratimov
vchod z boku budovy, vedle dětské lékařky

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

Vyjádření o ceně 
obvyklé pro 
pozůstalostní řízení 
vám vypracuje 
Marie Krušinová.

Marie Krušinová
VV
o

v


