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Jednosměrka ul. U Stadionu

Vratimovské koupaliště - pohled z dronu.

Senior taxi zdražilo

Noc kostelů

Foto: David Holzmann
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Slovo starosty
Vážení a milí
spoluobčané,
je červen a to je měsíc,
kdy v našem městě proběhne dlouho očekávaná
pouť. Konečně se po dvou letech opět
potkáme na tradiční vratimovské akci.
Když se řekne pouť, někomu se vybaví
kolotoče, stánky, hudba, pro někoho je
to perníkové srdce nebo cukrová vata.
Pro mě osobně je návštěva pouti příjemně strávený čas s mou rodinou, přáteli
a potkáváním se s milými lidmi.
Chci poděkovat všem, kteří se podílejí
na přípravě pouti a programu. Dělali to
i v uplynulých letech a jejich přípravy
šly bohužel vniveč. V červnu si všichni
budeme přát, aby to tentokrát klaplo.
Z čeho mám ale radost největší? Že si
ji všichni po dvou letech protiepidemických opatření můžeme konečně pořádně
užít. Už v předchozím období jsme připravovali rozšíření této akce o sobotní
program. Doufám, že se tato novinka
bude líbit a stane se další ustálenou tradicí v našem městě. Přeji si, aby nejen
naše pouť, ale celé léto bylo bez zbytečných zákazů, nařízení a restrikcí.
Martin Čech,
starosta

Jednosměrka
na ul. U Stadionu
V předešlých letech město přistoupilo
ke zjednosměrnění některých ulic, a to
vzhledem ke stoupající dopravě a malému počtu parkovacích míst. Plánovaná
byla také jednosměrka na ul. U Stadionu, kde je velký provoz nejen v létě kvůli aktivitám ve sportovním areálu, ale
také v průběhu roku, jelikož zde zajíždějí rodiče žáků ZŠ. Ulice U Stadionu bude
zjednosměrněna ve směru od ul. Datyňská po ul. Osadnická.
Ve spolupráci s odborem správy sportovišť a kulturních zařízení bylo současně také zapracováno vyznačení zákazu
stání v bezprostřední blízkosti vjezdu do
sportovního areálu, jelikož zde mnohdy
parkují auta, a není možný příjezd vozidel IZS. Přibude také vodorovné dopravní značení vyznačující parkovací plochy
podél ulice.
Mgr. Daniela Mročková,
odbor investic
a údržby obecního majetku
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Zahájení stavby
kanalizace ve Vratimově
Informace občanům k zahájení stavby s názvem Odkanalizování
lokality Zaryjská, Vratimov a výstavba stok F4 v ul. Za Humny
a I1 v ul. Souběžná

Město Vratimov uzavřelo dne 23. března 2022 smlouvu se zhotovitelem na výše
uvedenou stavbu. Zhotovitelem stavby se
na základě podání nejvýhodnější nabídky
v rámci výběrového řízení stala společnost
OHLA ŽS, a. s.
Před zahájením stavby proběhlo veřejné
projednání s občany, kteří se budou napojovat na novou kanalizaci v rámci stavby.
Na tomto veřejném projednání byli občané
seznámeni se stavbou, předběžným harmonogramem stavby, byly jim zodpovězeny dotazy týkající se stavby a předány
informace ohledně napojení na kanalizaci.
V průběhu stavby bude probíhat rozesílání podkladů pro vyřízení územních
souhlasů pro jednotlivé budoucí vlastníky
kanalizačních přípojek, je proto nutné, aby
všichni obeslaní řádně vyplnili v dopise
přiloženou plnou moc a nechali podepsat
situační výkres, pokud jejich kanalizační přípojka povede přes pozemek jiného
vlastníka, a tyto doklady vrátili zpět na
Městský úřad ve Vratimově.
Dle předpokládaného harmonogramu
bude stavba zahájena nejprve stokami situovanými v Horních Datyních, a to stokou F4 – ul. Za Humny a stokou I1 – ul.
Souběžná, s termínem zahájení výstavby

Pohled na ul. U Stadionu.

1. 7. 2022. Stoka F4 bude dokončena do
šesti týdnů od zahájení stavby a stoka I1 do
třech měsíců od zahájení stavby. Následovat bude výstavba stok v lokalitě Zaryjská,
tzn. na ul. Zaryjská, Nádražní, Výletní,
U Hráze a Na Slezance, kde je předpokládaný termín zahájení stavby 1. 10. 2022
s termínem dokončení do osmi měsíců od
zahájení stavby.
Majitelé nemovitostí dotčení stavbou
budou zhotovitelem informováni o zahájení stavby a o omezeních, která budou souviset s výstavbou kanalizace v dané lokalitě. Tyto informace budou také zveřejněny
na webových stránkách města Vratimova
v záložce kanalizace (www.vratimov.cz/
mesto/kanalizace).
Zároveň bychom chtěli požádat vlastníky nemovitostí, kterých se stavba týká,
o maximální pochopení pro omezení způsobená stavbou a o spolupráci při řešení
případných problémů, které by mohly
vzniknout při výstavbě kanalizace.
Kontaktní osoba pro realizaci stavby:
Ing. Hana Martyčáková,
tel. 595 705 932.
Ing. Hana Martyčáková,
odbor investic
a údržby obecního majetku

Foto: KS Vratimov
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Volby do zastupitelstva
města v roce 2022
Komunální volby se v letošním roce budou konat 23. a 24. září 2022.
Volební strany mohou v rámci předvolební kampaně zveřejnit své příspěvky ve Volebních novinách, které budou přílohou zářijového čísla Vratimovských novin.
Volební noviny jsou zpoplatněny. Cena bude sdělena na vyžádání.
E-mail pro komunikaci a příjem volebních příspěvků v tiskové kvalitě:
redakce@ksvratimov.cz.
Uzávěrka příspěvků do Volebních novin je 31. července 2022.
(red)

Jak třídit olej!
Skoro každý najde v kuchyni použitý olej nebo tuk, který se dá vytřídit. Ať už je to
olej ze smažení, z rybiček, nebo třeba ze salátu. Podívejte se, co všechno do kontejneru na třídění olejů patří:
máslo, olej z rybiček, olej ze salátu, olej ze smažení, olej z nakládaných potravin.
Patří sem i oleje z dalších pochutin, jako jsou:
nakládaný česnek, sušená rajčata, olivy, nakládaná zelenina, nakládané sýry, výpek z masa, marináda z grilování, fondue, smažené řízky,
smažené koblihy, hranolky, fish & chips, rybí prsty, smažené sýry,
langoše, hotwings.
Podívejte se na video, jak správně třídit použitý olej – https://www.tridimolej.cz/

Proč třídit olej!
Tříděním oleje předejdete nejen havárii odpadního potrubí u vás doma a v celé
vaší obci. Podílíte se tím i na společném úsilí zachovat planetu obyvatelnou také pro
naše děti.

Proč olej nevylít do dřezu?
• Zabráníte zanášení a ucpání odpadního potrubí u vás doma, a šetříte tak prostředky
na případné opravy a čištění.
• Předcházíte znečištění a haváriím celé kanalizační sítě, které je nutné nákladně
a složitě řešit.
• Snižujete znečištění odpadních vod, a zabraňujete tak pronikání odpadního oleje
do půdy, vody a celého ekosystému.
• Díky recyklaci použitých olejů redukujete množství CO2 produkovaného do
ovzduší.
• Šetříte přírodní zdroje a snižujete potřebu pěstování řepky a dalších olejnin pro
průmyslové účely.
• Dáváte odpadu šanci být znovu užitečný – vyčištěný a zpracovaný odpadní olej
se stává hodnotnou surovinou pro výrobu opravdových biopaliv do automobilů
i letadel.
https://www.tridimolej.cz/

Informace
pro občany
Dovolujeme si požádat občany, aby
všechny bezhotovostní platby hradili
městu Vratimovu na nový účet vedený
u Československé obchodní banky, a.s.,
číslo účtu 289947026/0300.
Žádáme všechny poplatníky a plátce
místních poplatků, kteří ještě neuhradili
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2022 a poplatek
za psa za rok 2022, aby tak učinili
nejpozději do konce července 2022.
Neuhrazením poplatku řádně může
dojít ke zvýšení poplatku až o trojnásobek a jeho vymáhání.
Pavel Janků,
finanční odbor

Senior taxi zdražilo
Z důvodu zvýšených nákladů provozovatele Senior taxi navýšilo město Vratimov spoluúčast občanů za jednotlivou
jízdu.
Od začátku května platí klient 30 Kč za
cestu v rámci katastru Vratimova či Horních Datyň a 50 Kč za cestu do ostatních
míst.
Bližší informace
o službě naleznete na
webu města www.vratimov.cz/pro-obcany/senior-taxi nebo v QR kódu.
vedení města

Vratimovský
kalendář 2023
Upozornění pro spolky
a organizace
Žádáme spolky a organizace, aby
zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz termíny akcí pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři na
rok 2023 nejpozději do 31. července
2022. Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. června 2022 do 14 hodin.
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. Redaktorka Monika Peroutková, jazyková úprava Bc. Ing. Gabriela
Hegerová. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redigovat.

4

Vratimovské noviny

červen 2022

Rubrika: Znáte své sousedy?
Klára Tidrichová: „Spokojenost klientů je moje radost“
Kláru Tidrichovou a její Rovnovážku
znají hlavně maminky z Vratimova a širokého okolí. Pomáhá jim vrátit se po
rodičovské dovolené znovu na trh práce.
Klienti Rovnovážky jsou ale i lidé starší
50 let, osoby se zdravotním postižením
nebo mladí nezaměstnaní absolventi. Těm
všem organizace pomáhá najít vhodné pracovní uplatnění.
Paní Kláro, když jsem si o vás hledala
informace k rozhovoru, viděla jsem, že
máte hodně napilno. Máte za sebou projekt Úspěšná žena, pomáháte se sbírkami
pro Ukrajinu a máte dvě děti. Kde berete
energii?
Energii nejraději dobíjím v přírodě. Sílu
mi ale dodávají také kladné ohlasy a úspěchy našich klientů. Díky nim vím, že to, co
děláme, má opravdu smysl.
Jak vás napadlo založit Rovnovážku?
Kdysi jsem pracovala pro jinou vzdělávací organizaci, která se věnovala ženám.
Její majitelka se rozhodla odejít do předčasného důchodu a organizaci mi chtěla
předat. Já jsem se rozhodla, že chci začít
„na svém“, a založila jsem novou organizaci, kterou jsem pojmenovala Rovnovážka.
Proč jste ji pojmenovala zrovna takto?
Název vystihuje mnohé. Společnost
jsem zakládala v době, kdy jsem měla
malé dítě, stavěli jsme dům a já měla na
starost koordinaci stavby a u toho jsem na
částečný úvazek pracovala jako projektová a finanční manažerka. Hledání životní
rovnováhy pro mě tedy bylo doslova zaklínadlem.
Více než kdy dříve jsem si uvědomila,
jak těžké a důležité je téma rovnováhy
mezi pracovním a rodinným životem pro
všechny rodiče, zvláště pak matky, na
nichž přece jen stále spočívá větší část
péče o děti a domácnost.
Uvědomovala jsem si i to, že všichni
lidé nemají rovné příležitosti na trhu práce.
A Rovnovážka je tady právě pro ty, kteří
potřebují podporu.
S čím vším umíte pomoci lidem při hledání práce?
Když to shrnu, tak umíme individuálně
posoudit osobní dovednosti, zkušenosti,
umíme vytipovat, o jaké zaměstnání by se
mohl dotyčný ucházet. Pomůžeme s životopisem nebo přípravou na pohovor. Na-

Klára Tidrichová (vlevo) na konferenci Úspěšná žena.

bízíme i kurzy od počítačových po takové,
které rozvíjí osobnost. O všech aktivitách
se můžete dočíst na našich webových
stránkách.
Můžete nám prozradit nějaké hezké příběhy?
Krásných příběhů máme za sebou celou
řadu. Zmíním třeba paní Soňu, která k nám
přišla jako žena starší 50 let, dlouhodobě
nezaměstnaná, bývalá administrativní pracovnice s finančními problémy a nulovými
vyhlídkami na nalezení vhodného uplatnění v místě jejího bydliště. Kromě řady
vzdělávacích a poradenských aktivit jsme
jí zajistili bezplatné dluhové poradenství
a rekvalifikaci v oblasti jejího zájmu, což
bylo výživové poradenství. Zařídili jsme
jí praxi a ihned poté i zaměstnání v tomto
oboru. Paní Soňa na tomto místě pracuje
už dva roky a je velmi spokojená.

Foto: Martin Poštulka

Mám radost i z Terezy, která díky našemu projektu rozjela své podnikání v oblasti módních doplňků. Otevřela si showroom
v Ostravě a je úspěšná i v prodeji na sociálních sítích.
A mohla bych pokračovat dál a dál.
O hezké příběhy u nás není nouze.
Je těžké v této době hledat práci?
Jak se to vezme. Překvapivě ani po covidu, kdy se očekával prudký nárůst nezaměstnanosti, se až tak zásadní změna na
trhu práce neodehrála a po pracovní síle
je stále poptávka. Nicméně pořád platí, že
někteří lidé to mají na trhu práce obtížnější
než jiní.
Je lehké sladit práci a péči o rodinu?
Lehké to není, myslím, pro žádného rodiče. I proto podporujeme zavádění zkrápokračování na str. 5

červen 2022
pokračování ze str. 4
cených úvazků a jiných flexibilních forem
práce. Snažíme se šířit osvětu mezi zaměstnavateli o této problematice. Přiznávám, že rodina mým pracovním vytížením
možná trochu trpí, ale mám skvělého manžela, který je velmi tolerantní, je mi velkou oporou a mohl by být mnoha mužům
vzorem v tom, jak být ženě rovnocenným
partnerem a podílet se na běžném chodu
domácnosti.
Jak se vám žije ve Vratimově?
Skvěle. Bydlíme v Horních Datyních,
kde je milé vesnické komunitní prostředí
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s blízkostí lesa, ale zároveň se skvělou dostupností všech služeb ve Vratimově nebo
pak ve větších okolních městech.
Jak byste nalákala někoho, aby šel žít do
Vratimova?
Vratimov je pro mě top místem k životu
hned z několika důvodů: najdete tady téměř
vše, co k životu potřebujete: obchody nejrůznějšího zaměření, kulturní a sportovní
zařízení, která by nám mohla závidět i větší města, dobré restaurace, zdravotní péči,
školy i zájmové kroužky pro děti. Vratimov má navíc skvělou strategickou polohu
a perfektní dopravní dostupnost, dostatek

pracovních příležitostí v místě i v blízkých
větších městech a jeho nespornou devízou
je blízkost přírody a míst k relaxaci (les
Důlňák, řeka Ostravice s cyklostezkou
vedoucí až do Beskyd). V neposlední
řadě bych ráda zmínila i pozitivní změnu
v oblasti komunikace vratimovské radnice
s občany a větší podporu spolkové činnosti
ze strany města v posledních letech.
Paní Kláro, děkuji za rozhovor a přeji
spoustu energie k realizaci všech nápadů,
které máte.
Pavlína Kotschi

Vratimov uctil 77. výročí osvobození
Uctít památku 77. výročí osvobození města Vratimova a položit kytice k pomníku padlých před Společenským domem přišli
29. dubna představitelé města, zástupci spolků, společenských organizací a žáci obou vratimovských škol. Vzpomínku na události
naší historie připomněl svým projevem starosta Martin Čech. Pietní akt zakončil hymnou České republiky dechový orchestr Základní umělecké školy Vratimov.
(red)

Foto: KS Vratimov
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Jak v našem městě třídíme odpady?
Informujeme občany, jak si vedlo město Vratimov v roce 2021,
co se týče produkce a separace odpadů.
Z celkového množství směsného komunálního odpadu v roce
2021 (2186,2 t) občané vyseparovali 52,5 % odpadu (jsou to především bioodpad, plasty, papír, sklo, textil apod.), přičemž podle
zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, je stanovena povinnost pro obce v roce 2025 vyseparovat 60 % odpadu. Jak je vidět
z grafů (obr. 1 až 4), separování má stoupající tendenci. V průměru každý občan vyprodukoval 297 kg odpadů.
Produkce směsného komunálního odpadu za období 2018–2021
má klesající tendenci a v roce 2021 bylo ve Vratimově vyprodukováno 1038,7 t směsného komunálního odpadu (obr. 2), což
představuje meziroční snížení o 109,2 t oproti roku 2020 (to je
snížení o 9,5 %). Méně komunálního odpadu znamená nižší zatížení životního prostředí v podobě odpadu uloženého na skládky.
Bioodpadu bylo vyprodukováno celkem 485 t a oproti roku
2020 to znamená pokles o 110,4 t (18,6 %). Toto bylo způsobeno
předáním 400 ks kompostérů do domácností občanům v průběhu
června a července 2021.

U separovaných odpadů - skla, plastů a papíru je patrný nárůst
skla a papíru ve srovnání s rokem 2020, u papíru o 19,9 t a u skla
o 15,9 t (17,5 % a 14,1 %). Minimální pokles byl zaznamenán
u plastu, kdy se oproti roku 2020 vyseparovalo o asi 2 t méně
(1,5 %). Nejvýraznější nárůst o 72,6 t (45,9 %) oproti roku 2020
byl vykázán u velkoobjemového odpadu (obr. 3).
U ostatních separovaných komodit - kovů a jedlých tuků je patrný nárůst množství při srovnání s rokem 2020 (tuky o 177 %
a kovy o 73 %, obr. 3). Separace textilu se v roce 2021 snížila
o 2,3 t (o 10,3 %) oproti roku 2020.
V roce 2020 vratimovští občané průměrně vyseparovali 49,7 kg
separovaných odpadů – plasty, papír, sklo a kovy. Průměr pro
Českou republiku je ovšem 66,8 kg! (pozn. údaj za rok 2021 ještě
není znám.)
Tímto chceme velmi poděkovat občanům Vratimova, že pomáhají třídit různé komodity, avšak v některých ukazatelích se můžeme zlepšit a tím snížit množství ukládaného odpadu na skládky
a zasadit se o zlepšení našeho životního prostředí.
Mgr. Roman Baran, Ph.D.,
odbor výstavby a životního prostředí

Procento separování odpadƽ (2018-2021)

Produkce smĢsného komunálního odpadu a
bioodpadu (2018 - 2021)
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Na konci června skončí
platnost starších bankovek
Platnost starších vzorů bankovek v hodnotě 100, 200, 500, 1000
a 2000 korun z let 1995 až 1999 skončí dnem 30. června 2022. Až
do tohoto data lze bankovky standardně využívat při všech hotovostních platbách. Po tomto datu, tj. od 1. července 2022, budou
tyto bankovky neplatné. Neplatné bankovky bude možné vyměnit
od 1. července 2022 do 30. června 2024 u všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a na všech sedmi územních
zastoupeních České národní banky. Od 1. července 2024 pak už
pouze u České národní banky.
Bankovky, které se stahují z oběhu, jsou rozpoznatelné podle
úzkého stříbřitého proužku, který protíná bankovku a jeho barva
se při naklopení nemění. Nové vzory bankovek mají proužek širší,
při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou a navíc se
liší letopočtem vyobrazeným na lícní straně bankovky a dalšími
ochrannými prvky.
Po době ukončení platnosti starších vzorů bankovek nejsou
obchodníci povinni přijímat od zákazníků neplatné peníze jako
úhradu za zboží a mají ze zákona právo takové peníze odmítnout.
Pokud jakákoli právnická osoba nebo směnárník neplatné bankovky přijmou, nesmí je vrátit do oběhu. Tato povinnost slouží
zejména k ochraně občanů, kterým by měla zajistit, že v peněžním oběhu obdrží pouze taková platidla, která jsou pravá a platná
a která mohou při dalších platbách bez potíží využít, což v případě
neplatných bankovek nemohou.
(red)

Kostel sv. Jana Křtitele
- Noc kostelů
Dne 10. června bude
od 18 do 22 hodin římskokatolický kostel sv.
Jana Křtitele ve Vratimově zpřístupněn veřejnosti v rámci Noci
kostelů.
V doprovodném programu se seznámíte
s historií kostela, prohlédnete si interiér kostela, varhany, bohoslužebné předměty a roucha,
farní kroniku a navštívíte
zvonici.
Od 18.30 do 19 hodin
vám prohlídku zpříjemní varhanní recitál v podání Šárky
Vrchlabské a chrámové scholy Gratias Deo.
Následující část večera od 19 do 22 hodin bude prohlídka
kostela probíhat za již volného doprovodu varhan a zpěvu.
Srdečně všechny zveme, vstup zdarma!
JUDr. Šárka Vrchlabská,
Římskokatolická farnost Vratimov

Kostel Husův sbor – Noc kostelů
Náboženská obec Církve československé husitské ve Vratimově si vás dovoluje co
nejsrdečněji pozvat na letošní Noc kostelů, která se bude konat dne 10. června 2022 od
17 do 21 hodin v prostorách kostela Husova sboru ve Vratimově na ulici Školní 217.
Program:

17.00 hodin - vystoupení dětí z tanečního studia Mata Hari z Hrabové
18.00 hodin - smažení vaječiny
19.30 hodin - koncert Lenky Černé (zpěv) a Bedřicha Buksy (klávesy)
V průběhu celého podvečera si budete moci prohlédnout prostory sboru a zvonice,
výstavu fotografií Hany Stránské a jejích kolegů a pro zájemce bude připravena také
možnost vyrobit si něco pěkného z korálků.
Za NO CČSH ve Vratimově farářka Šárka Juřinová s radou starších

Koncert na pomoc Ukrajině
Město Vratimov zaštítilo charitativní koncert na pomoc Ukrajině, který se
konal 28. dubna v multifunkčním sále
Společenského domu. Charitu Ostrava
zastoupila paní Lenka Kubiczková, které
patří poděkování za zajištění pokladničky a předání vybraného výtěžku ve výši
15 938 Kč ostravské Charitě. Večerem
provázel ředitel Základní umělecké školy Vratimov David Schreiber, skladby
přednesli čtyři mladí ukrajinští muzikanti a žáci místní umělecké školy. Koncert
zakončil svým energickým vystoupením

Dechový orchestr Vratimov rovněž pod
taktovkou Davida Schreibera.
Publikum nejenže svou účastí podpoři-

lo válkou zmítanou Ukrajinu, ale užilo si
krásný večer plný lásky k hudbě a radosti
z ní.
(red)
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Akce Střediska volného času Vratimov
Mezigenerační piknik v ZaHRAdě

SVČ Vratimov na Vratimovské pouti

Byli bychom velmi rádi, kdyby se zahrada SVČ Vratimov
stala místem, kde se lidé napříč generacemi setkávají a společně prožívají příjemné chvíle. Proto jsme pro širokou veřejnost připravili akci v rámci projektu ZaHRAda, na které
budete moci spojit příjemné posezení s aktivitami pro celou rodinu. Ve středu 15. června od 15 hodin v areálu zahrady SVČ
budou připravena stanoviště s aktivitami pro děti, tvoření
pro malé i velké a k dispozici budou k zapůjčení deskové hry.
Vezměte svůj piknikový koš a užijte si letní odpoledne s námi! Na
místě budou k zapůjčení deky.

Středisko volného času připraví pro účastníky Vratimovské
pouti v neděli 26. června program plný zábavy, her, tvoření, tance
a hudby. V době od 10 do 13 hodin se uvidíme na Radničním náměstí ve Vratimově. Budete mít možnost si vlastnoručně vyrobit
např. ozdobu do květináčů, zahrát si netradiční hry, ale i zdolat
City game pomocí QR kódu.

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

Hurá prázdniny
Středisko volného času zasílá pozvánky žákům nižších ročníků
vratimovských základních škol na preventivní program HURÁ
PRÁZDNINY, který zajistí větší povědomí o bezpečném chování
nejen během prázdninových dnů na horách, na hřišti, ale i doma
a na cyklostezkách. Ve středu 29. června od 8 hodin se budeme
s ČČK a BESIP těšit na viděnou v areálu T. J. Sokol Vratimov.
Mgr. Lenka Havrdová,
projektová manažerka SVČ Vratimov

Čtyři roční období – JARO
Středisko volného času Vratimov vytvořilo projekt s názvem „Čtyři roční období“.
Projekt byl finančně podpořen MSK v rámci výzvy Program na podporu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském kraji pro rok
2022 a městem Vratimov.
Projekt zahrnuje čtyři setkání u příležitosti čtyř ročních období – jaro, léto, podzim, zima. Každé setkání nabídne prostor
pro relaxaci, popovídání s vrstevníky, vzdělávací a aktivizační činnosti (rukodělná/ řemeslná činnost, pohybová aktivita). Setkání
předpokládají aktivní zapojení seniorů do
programu, vlastní přispění zkušenostmi,
materiálem, vlastními výrobky a podobně.
Tímto projektem bychom chtěli vyhovět
zejména těm seniorům, jimž zdraví či kondice neumožňuje účastnit se celodenních
výjezdových akcí, které jsme seniorům
v letošním roce nabízeli.
Všechny čtyři akce se budou konat ve
Vratimově nebo v Horních Datyních. Program bude přizpůsoben tak, aby se ho mohli zúčastnit senioři se zdravotními omezeními. Jsme schopni zajistit převoz hůře

Květnové setkání SVČ a seniorů se smažením
vaječiny.
Foto: SVČ Vratimov

pohyblivých seniorů na místo konání služebním automobilem.
V úterý 10. května proběhlo setkání s názvem JARO. Akce se uskutečnila v hospůdce Meteor a v jejich venkovních prostorách.
Na setkání přišlo celkem 46 seniorů. Měli
možnost ozdobit si plátěnou nákupní tašku
jednou ze dvou výtvarných technik, které si
pro ně zaměstnanci SVČ Vratimov připravili. Odnesli si domů také fotografii z fotokoutku.

Zlatým hřebem jarního setkání bylo smažení vaječiny. Při topení pod kotlem nám
pomáhal místostarosta našeho města David
Böhm, kterému za spolupráci velice děkujeme.
K poslechu všem účastníkům zahrála hudební skupina Vlčáci. Celé odpoledne se
neslo ve znamení sluníčka, příjemné atmosféry a pohody.
Už nyní se těšíme na další setkání z našeho cyklu Čtyři roční období. Předpokládané
termíny a místa dalších setkání:
LÉTO – 20. června od 16 do 18 hodin,
hřiště u Kulturního domu Horní Datyně.
Vstupenkou na akci je drobné piknikové
občerstvení, např. buchta, balíček tyčinek
či oplatek.
PODZIM – 12. září, myslivecká chata
Hubertka Vratimov
ZIMA – 25. listopadu, sál SVČ Vratimov
Bližší informace najdete na našich facebookových stránkách nebo ve vitrínce na
náměstí. Srdečně jsou zváni senioři nad
60 let.
Hana Nevrlá, ředitelka SVČ Vratimov

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. Vědomosti do soutěže
budou totiž čerpat ze setkání se seniory z dalších zapojených 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 spolupráci 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 vědomostní soutěž, která se uskuteční 15. června.
Projekty Čtyři roční období a Křížem krážem Slezskou
bránou finančně podpořily: Moravskoslezský kraj z programu na podporu zdravého stárnutí pro rok 2022, město
Vratimov a Region Slezská brána.
Mgr. Lenka Havrdová,
projektová manažerka SVČ Vratimov
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Úspěchy mažoretek ZIK-ZAK Vratimov
V Holešově se v dubnu konala mažoretková soutěž Kvalifikační kolo sóla,
dua a tria 2022. Této soutěže se zúčastnily tři sólistky ZIK-ZAK Vratimov s pochodovou choreografií. Eliška Šterclová,
která soutěžila v kategorii junior mladší,
si odvezla 2. místo. V kategorii junior
starší si Hana Dudová vybojovala zlatou
medaili, výkon Michaely Horkelové byl
oceněn stříbrnou medailí.
Po dvouleté odmlce se na konci dubna
konala Galashow mažoretek. Mažoretkové skupiny MINI ZIK-ZAK, Spirálky
ZIK-ZAK a nejstarší ZIK-ZAK si připravily 14 vystoupení. Děkujeme za přípravu a spolupráci SVČ Vratimov, se kterým
jsme GALASHOW mohly připravit, všem
zúčastněným za skvělou atmosféru.
Začátkem měsíce května jsme se zúčastnily soutěže v Moravské Třebové Moravskotřebovská Perla. Nejstarší
skupina mažoretek ZIK-ZAK Vratimov
soutěžila s novou pódiovou formací nazvanou „ABBA“ a děvčata si pověsila na
krk bronzové medaile. V kategorii mini
formace se představila skupina MINI
ZIK-ZAK a toto vystoupení bylo oceněno
krásným 1. místem.
Ke konci soutěžního dne ještě soutěžily
naše sólistky.
Všechny obdržely ocenění:
1. místo Hana Dudová - kategorie
senior, 1. místo Viktorie Nováková - kategorie junior starší, 2. místo Michaela
Kopcová - kategorie junior starší, 3. místo Michaela Horkelová - kategorie junior
mladší, 3. místo Eliška Šterclová, kategorie
děti starší.

Kvalifikační kolo sólo, duo a trio Holešov.

Soutěžní sezona je v plném proudu. Mažoretky mají před sebou kvalifikační kola
na MČR, která se uskuteční v měsíci červnu. Město Vratimov se finančně podílí na
tom, aby se mažoretky ZIK-ZAK Vratimov mohly účastnit soutěží, a za to moc
děkujeme. Velké poděkování patří také

Moravskotřebovská Perla – skupina MINI ZIK-ZAK.

Fota: Daniela Vodová a Renáta Janů

SVČ Vratimov, které děvčatům vytváří
velmi dobré zázemí.
Děkujeme trenérkám mažoretek Daniele Vodové, Barboře Kučové, Renátě Janů
a Lucii Janů za vzornou přípravu mažoretek na soutěže a vystoupení.
Kateřina Horkelová, ZIK-ZAK Vratimov

Moravskotřebovská Perla – skupina ZIK-ZAK.
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Městská

knihovna
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Městská knihovna Vratimov

Služba Kniha z knihovny
Milí čtenáři, s radostí oznamujeme zavedení nové služby pro
vás! Jedná se o službu Kniha z knihovny, kterou zahajujeme
od května t. r. Co vám tato novinka může přinést se dozvíte na
přiloženém letáku, další informace vám rádi zodpovíme osobně
v knihovně, popř. se nás můžete ptát prostřednictvím telefonu
nebo e-mailu.

Novinkové tituly z naší knihovny
Marka Míková – Kabát a kabelka. Ilustrovala
Galina Míková. Fantazijní příběh odehrávající se
v Praze za koronavirové pandemie má neobvyklé
hrdiny: kabát a kabelku. Příběh pro děti od 5 let až
po dospělé čtenáře.
Jitka Závodná – Lastočka. Životní příběh sepsaný na základě skutečných událostí vyprávěn paní
Ludmilou. Najdeme v něm autentické vzpomínky
na významné historické milníky naší země, ale
také na Rudolfa Slánského, Antonína Zápotockého
a nepřímo i na Miladu Horákovou.

Výstava
V chodbičce knihovny je připravena výstava fotografií Letem
světem z našich akcí, kterou můžete zhlédnout do 28. června
v půjčovní době knihovny.

Soutěž Lovci perel a bazárek
Devátý ročník čtenářské soutěže Lovci perel je v plném proudu. Pro Lovce perel se chystá první bazárek v tomto roce. Za
naspořené peníze, moriony, si mohou soutěžící čtenáři koupit
něco pěkného v bazárku od pondělí 20. června do pátku 1. července 2022. Těšíme se na vás!

Výzva - Dovolená v rytmu četby

Chlupová Danuta – Jizva. Soukromá tajemství
mohou změnit osud celého společenství. Strhující
román z česko-polského pomezí. Katarzyně je přes
čtyřicet a za celý život nevytáhla paty z rodného
Polska. Teď však má pro svou firmu otevřít novou
pobočku v Ostravě. Od studenta Martina, kterého
zaměstná jako tlumočníka, se dozví o tragické historii blízké
vesnice Životice. Katarzyna dojde k názoru, že dávný nacistický masakr může mít spojitost s její devadesátiletou tchyní.
Na vlastní pěst rozjede pátrání – netuší ale, že pro vztahy v její
rodině to může mít osudové následky.
Martina Viktorie Kopecká – Deník farářky. Boží
cesty jsou nevyzpytatelné a nekonvenční farářka
Martina Viktorie Kopecká o tom ví své. Valnou
většinu jejího života se nezdálo, že bude aspirovat
na službu v církvi – a přesto je dnes výraznou postavou Církve československé husitské. Jak vypadá život moderní farářky? To se dozvíte v jejích zápiscích, které
se odvíjejí v rytmu církevního roku a nabízejí neopakovatelný
vhled do zážitků ženy-kněze: od bohoslužeb až po setkání s papežem Františkem.
Táňa Keleová Vasilková – Slzy a smích. Slzy
a smích. Štěstí a neštěstí. Stejně jako v životě nás
všech se prolínají i v osudech dvou žen: Evy a Kamily. Eva je učitelka na základní škole, žije ve
spokojeném manželství a zdá se, že jí ke štěstí nic
nechybí. Kamila je na mateřské dovolené, má dvě
nádherné dcerky a skromné sny, které jako by se
jí čím dál víc vzdalovaly… Dvě ženy, dva osudy. V jednom
místě se jejich životy protnou a posléze se z nich stanou kamarádky. Na první pohled úplně odlišné a přitom v mnohém tolik
podobné…

Místní knihovna Horní Datyně informuje
V červnu se v knihovně uskuteční akce Pasování prvňáků
a zároveň žáčkům bude předána Knížka pro prvňáčka z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Mgr. Lenka Šimurdová,
ředitelka Městské knihovny Vratimov

červen 2022
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Taktické cvičení našich hasičů
Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se jednotky
sboru dobrovolných hasičů sdružených
v okrsku číslo 5 (Horní Datyně, Vratimov,
Radvanice, Bartovice, Václavovice a Šenov) zúčastnily taktického cvičení požárních jednotek. Organizace celého cvičení
se ujal velitel JSDH Horní Datyně Libor
Svoboda ve spolupráci s velitelem okrsku
Jakubem Lévem.
Námětem cvičení byla likvidace požáru
odpočinkového místa s následným požárem lesa Důlňáku. Cílem cvičení pak zjistit dojezdové časy jednotlivých jednotek,
organizace společného zásahu při likvidaci více ohnisek požáru a dálková doprava
vody na místo zásahu pomocí cisteren.
I přes veškeré nástrahy, které organizátoři hasičům přichystali, a obtížnost celého
zásahu bylo cvičení úspěšné a byla ověřena připravenost všech jednotek na podobný typ událostí.
Anna Svobodová,
SDH Horní Datyně

Hasiči při cvičební likvidaci požáru.

Foto: SDH Horní Datyně

Výroční členská schůze zahrádkářů 2022
V loňském roce se kvůli špatné epidemiologické situaci výroční schůze nemohla uskutečnit. S velkou radostí se většina
členů tohoto spolku sešla v sobotu 26. února 2022 v 16 hodin v Datyňce v Horních
Datyních. Všichni byli rádi, že se mohou
zase osobně setkat a zhodnotit spolkovou činnost za roky 2020 i 2021. V roce
2021 se uskutečnil tradiční zájezd a velice
se vydařila i srpnová výstava. Byla projednána a odsouhlasena zpráva kontrolní
komise. Zároveň byla předána ocenění pro

vyznamenané členy. Mezi vyznamenanými byli i pan Josef Šugar, který obdržel
stříbrnou medaili za celoživotní práci
pro organizaci. Takového vyznamenání
od celorepublikové rady ČZS dosud
nebylo v historii zdejšího spolku nikomu
uděleno. O to více gratulujeme příteli
Šugarovi a přejeme mu pevné zdraví a ať
tu medaili ještě dlouho na akcích spolku
může hrdě nosit. Ať už na zájezdu, nebo
na tradiční výstavě, které se zahrádkáři
usnesli pořádat i letos. Děkujeme všem

Starosta Martin Čech předává vyznamenání panu Josefu Šugarovi.

členům i příznivcům za pomoc při organizaci spolkových akcí v roce 2020
i 2021 a těšíme se na krásný rok 2022.
Snad bude občas deštivý, ale hlavně plný
sluníčka, aby se nám na zahrádkách dařilo
a mohli jsme se se svými výpěstky pochlubit na výstavě, která se uskuteční v rámci
Datyňského krmáše ve dnech 27.-28. srpna
2022. Srdečně vás tímto zveme.

Zahrádkáři na výroční schůzi.

Eva Hranická,
ČZS Horní Datyně

Fota: Dominika Mudriková
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Na Kroměříž, Arnošte…na Kroměříž...
I letos se členové Českého svazu zahrádkářů
v Horních Datyních vydali na zájezd. Jelikož se
loni všem v Lešné líbilo,
znovu jsem získala důvěru výboru spolku a navrhla jim zajímavé cíle našeho putování.
Muzeum v přírodě v obci Rymice je
trochu jiné, než na co jsme zvyklí třeba
z Rožnova pod Radhoštěm nebo Strážnice. Některé domečky se dochovaly na
návsi a jiné na okraji obce zvané Hejnice.
Zdejší chlouba, větrný mlýn, se objevil
i v dokudramatu s názvem Jako letní sníh
(2021), který zachycuje život Jana Amose Komenského. Na návsi se dochovala
zajímavá budova, která má střechu pouze
z břidlice, jelikož Marie Terezie vydala
patent, že zde jako krytina má být použit nehořlavý materiál. Tušíte správně, je
v ní krásná kovárna s veškerým původním historickým vybavením, jen výheň
už bohužel není funkční. Další domeček
vás zavedl do doby našich babiček, kdy
se přes den na peci vařilo a večer spávalo. V jedné kůlně se člověk až diví, jak
vypadaly pračky na prádlo před 100 lety,
a takových zajímavých předmětů bylo na
téměř 2km okruhu obcí v každé budově
spousta. Posledním místem, kde celé
naše putování skončilo, byla zdejší tvrz.
Součástí expozice je i bohatě zdobený
a vyšívaný svatební hanácký kroj (pánský i dámský). Opravdu jsme byli všichni plni dojmů a mnozí návštěvníci často
opakovali: „To si pamatuju, to jsme měli
doma.“ Nebo neméně často: „To měla
naše babička.“
Ale museli jsme dál… Báječný řidič,
pan Arnošt Novák z Vratimova uslyšel
památnou větu:
„Na Kroměříž, Arnošte...na Kroměříž...“ A tak se jelo.
Kroměříž, město, které má většina z vás
spojena s krásným zámkem s květnou za-

Zahrádkáři z Horních Datyň na výletech objevují krásy naší země.

hradou a tajuplným labyrintem, byl dalším
cílem naší cesty. Mezi námi zahrádkáři je
ale toto místo vyhlášené pro své krásné
výstaviště se šesti tematickými okrasnými
zahradami a prodejní zahradnickou výstavou. Jarní, letní i podzimní Floria Kroměříž láká tisíce návštěvníků z celé naší republiky a to jsme si přece nemohli nechat
ujít. Přece je potřeba nakoupit přísadbu,
sazenice paprik, okrasné rostliny a další
užitečné pomůcky pro práci na zahradě.
Odpolední koncert dechové hudby si nenechala ujít většina účastníků zájezdu.
A tak jsme v sobotu 30. dubna 2022 navštívili krásný skanzen a výstavu a šťastně se všichni vrátili domů.

Foto: Eva Hranická

Děkuji všem účastníkům zájezdu za
jejich dochvilnost a panu řidiči za pohodovou a bezpečnou jízdu. Všichni jsme si
užili nejen báječnou atmosféru, ale i krásné slunečné počasí.
Věřte mi, že už přemýšlím, kam se
společně podíváme příště. Moc se těším
a třeba to bude… Nechte se překvapit, ale
klidně se vydejte po našich stopách a navštivte pohádkové domečky a třeba Floria
letní (12.-14. 8. 2022) nebo Floria Bonsaj
podzimní (23.-25. 9. 2022) etapu výstavy
v Kroměříži. Určitě nebudete litovat.
Eva Hranická,
organizátorka zájezdu a členka ČZS
Horní Datyně

Děti z MŠ v Horních Datyních děkují knihovně
S otevřením nových prostor knihovny v Horních Datyních se
otevřela dětem z mateřské školy také příležitost užít si návštěvy
a exkurze v inspirativním prostředí, přizpůsobeném a vstřícném
pro nejmenší předčtenáře. Děti se vždy velmi těší nejen na knížky, povídání paní knihovnice, ale také na interaktivní knihy a hry,
které mají možnost prohlédnout si a vyzkoušet. Paní knihovnice
nás navštěvuje také ve školce a předčítá dětem před spaním. Na

tento „Poledníček“, jak tuto akci nazýváme, jsou děti vždy zvědavé, protože paní knihovnice vybírá takové příběhy a pohádky,
které děti ještě neznají, a vždy se jim trefí do vkusu. Touto cestou
chceme poděkovat za spolupráci vratimovské knihovně a jmenovitě paní Blance Odstrčilíkové.
Za děti ze třídy Sluníčka paní učitelky
Ivana Slívová a Šárka Kohut

červen 2022
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Fotbalový turnaj McDonald‘s Cup
ZŠ Datyňská opět po dvou letech uspořádala obvodní kolo McDonald´s Cup
pro kategorii A (1.–3. třída) a kategorii B
(4.–5. třída). Turnaj se uskutečnil ve středu 27. dubna na multifunkčním hřišti ve
Vratimově, které pro tuto akci nabízelo
spolu s nově rekonstruovanými šatnami
a sociálním zařízením výborné podmínky.
McDonald´s Cup je největší školní fotbalový turnaj v Česku. Každoročně se do turnaje zapojí desítky tisíc dětí z téměř 4 000
základních škol po celé republice. Letos se
konal jeho 23. ročník. Počasí bylo ideální,
hlediště bylo zaplněno žáky ZŠ Vratimov,
k vidění byly nádherné souboje malých
fotbalistů.
V kategorii A se zúčastnily dvě školy –
domácí ZŠ Vratimov a ZŠ Nádražní, naši
hráči vyhráli 11:0 a postoupili do okresního kola.
Do kategorie B se kromě domácí školy
přihlásila ZŠ Bohumínská, ZŠ Petřkovice, ZŠ Nádražní, ZŠ Na Mlýnici. Turnaj
se hrál systémem každý s každým a došlo
k zajímavé situaci. První tři školy měly
shodný počet bodů (každá jednou prohrála), proto došlo až na počítání gólů.
Nejlépe na tom byla ZŠ Vratimov, na druhém místě skončila ZŠ Bohumínská (tyto
dvě školy postoupily do okresního kola),
3. místo obsadila ZŠ Petřkovice. Odměnu
za účast na turnaji v podobě malého sportovního dárku a dobrého pocitu z příjemně
stráveného dopoledne si ale odnesli všichni.
Mgr. Jana Biolková,
učitelka ZŠ Datyňská

Nástup všech družstev.

Fota: Jana Biolková

Úspěšná družstva Vratimova.

Vratimov pořádal turnaj pro kategorii U8

Mladí vratimovští fotbalisté s trenéry.

Foto: FC Vratimov

První květnová neděle patřila ve Vratimově mladým
fotbalistům z kategorie U8. Na našem stadionu se totiž
konal kvalitně obsazený turnaj, kterého se zúčastnila družstva jako FC Baník Ostrava, FK Fotbal Třinec,
MFK Vítkovice (vždy po dvou týmech), dále pak MFK
Karviná, FK SK Polanka a dvě domácí družstva. „Naši
kluci se umístili na osmém, respektive na devátém místě.
Celkovým vítězem se stalo družstvo MFK Karviná, před
druhým Baníkem Ostrava bílá a Třincem červená. Díky
pěknému počasí jsme si všichni tento turnaj užili, a to
jak děti, tak i jejich rodiče. Tímto bych chtěl všem rodičům, kteří se podíleli na organizaci turnaje, strašně moc
poděkovat,“ vzkazují trenéři vratimovských benjamínků
Švrček a Farník.
Za zmínku stojí i výsledek dubnového turnaje mladších přípravek, kterého se účastnilo osm přihlášených
týmů a odkud si kluci z U9 odnesli krásné 6. místo.
David Huser,
sekretář FC Vratimov
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Sokolu se akce v květnu vydařily
Přišlo hezké počasí a vratimovští sokolové začali pořádat akce pro veřejnost venku. Jednou z prvních v tomto období bylo
Stavění máje již tradičně spojené s volejbalovým turnajem. Zaregistrovalo se 23
družstev jak profesionálních, tak amatérských hráčů. Volejbalová utkání probíhala
na venkovních hřištích v zahradě sokolovny, uvnitř v tělocvičně a také na přilehlých
prostorách hřišť základní školy na Masarykově náměstí. Z 11 družstev profíků se
na 1. místě umístily „Rychlé šipky“ a z 12
družstev amatérů si prvenství odnesla skupina hráčů s názvem „Děs běs“. Po skončení turnaje se posedělo u ohně s kytarou do
pozdního večera.
Hned týden nato proběhl SokolVrat – pochod za východem slunce po našich nejbližších horách – Beskydech. 7. května ve
2 hodiny ráno odvezl autobus 21 účastníků
někam mezi obec Ostravici a Staré Hamry, odkud začal výstup na Smrk, kde mělo
sluníčko vyjít v 5:14, ale bohužel ho nikdo
přes velikou oblačnost neviděl. To však
nikomu ze zúčastněných nevadilo a vydali
se dále na svou zvolenou trasu – 33 nebo
50 km s cílem Kunčice pod Ondřejníkem,
odkud vlak všechny odvezl zpět do Vratimova. I když byl květen, potkalo nás spíše aprílové počasí – déšť, zataženo, mlha,
ale nakonec i v cíli slunce. Touto akcí se
vratimovský Sokol připojil k celorepublikové aktivitě sokolů Evropská míle. Je to
iniciativa pořádaná asociací ISCA oslavující radost z opětovného pohybu omezeného
v důsledku vládních opatření způsobených

Akce Stavění máje byla spojena s volejbalovým turnajem.

pandemií covidu-19. Organizace ISCA darovala v roce 2021 z celkového součtu nasbíraných mil peněžní dar ve výši 10 000
eur nadaci The Daily Mile Foundation, která podporuje děti v zapojených evropských
zemích k běhu každý školní den 15 minut
(1 míle). Letos se darované míle započítávají do evropského systému pouze symbolicky, a proto Sokol pro druhý ročník Evropské míle vymyslel vlastní téma, kterým
se může každá jednota inspirovat a přidat
k této aktivitě. Bylo za úkol nasbírat během
akce 100 mil, tj. 160 km, na počest založení

Foto: T. J. Sokol

Sokola buď během, chůzí, jízdou na kole, či
na kolečkových bruslích. Nám se sbírání kilometrů podařilo několikanásobně překročit, protože jsme po Beskydech našlapali
dohromady 863 km. Celá akce byla zakončena opět u sokolovny posezením u ohně,
opékáním buřtů a poslechem či společným
zpěvem se skupinou Kaj hrajem.
Doufám, že vás naše aktivity zaujaly
a v příštím roce se řada z vás k našim akcím přidá.
Mgr. Irena Heinichová,
T. J. Sokol Vratimov

Soutěže tenisových družstev v plném proudu

S prvním květnovým víkendem za ne
moc příznivého počasí začaly oblastní soutěže tenisových družstev. V letošním ročníku těchto soutěží má tenisový oddíl TC
Biocel Vratimov, z. s., přihlášeno celkem
6 družstev, a to dvě družstva babytenistů,
po jednom družstvu mladších žáků, starších žáků, dorostu a dospělých. Složení
týmů zůstává stejné, hrají vždy 4 chlapci (muži) a 2 dívky (ženy), kteří odehrají
v daný den 9 zápasů (u družstev baby tenisu 10 zápasů).
Po dvou kolech si naši hráči stojí v soutě-

Družstvo mladších žáků TC Biocel Vratimov.
Foto: Markéta Rájecká

žích velmi dobře. Družstva babyn A, mladších žáků a starších žáků jsou na 1. místě
průběžné tabulky skupiny, kdy s výsled-

kem 9:1 naše tenisové babynky A porazily
vratimovské babynky B. Mladší žáci pak
se shodným výsledkem 8:1 porazili týmy
TC Třinec a TJ Baník Ostrava. Starší žáci
v obou kolech porazili s naprostým přehledem a s výsledkem 9:0 týmy SK Vitality
Slezsko a TJ Sokol Hrabůvka.
Dorostenci si v průběžné tabulce drží
krásné druhé místo, kdy po oba víkendy
zvítězili těsným výsledkem 5:4.
Pouze družstvu dospělých se zatím moc
nedaří, ale zde je nutno uvést, že ze všech
družstev našeho klubu hrají dospělí tu nejvyšší soutěž, a to oblastní přebor.
Držme tedy našim týmům palce, aby
v úspěšném tenisovém tažení pokračovaly
i nadále a pod hlavičkou TC Biocel Vratimov sbíraly další vítězství.
Markéta Rájecká,
člen výboru TC Biocel Vratimov, z.s.
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Jiří Přívratský z Vratimova vystřílel zlato na Světovém poháru
Sportovní střelec Jiří Přívratský z Vratimova-Horních Datyň triumfoval na
dubnovém Světovém poháru v Rio de
Janeiro, kde si vybojoval zlatou medaili
v individuální disciplíně 50 m libovolná
malorážka 3 pozice.
Pro jednadvacetiletého šampiona to nebyla jediná medaile, kterou si z Brazílie
odvezl.
Další zlato získal po boku Lucie Brázdo-

vé mezi smíšenými týmy ve střelbě ze
vzduchové pušky a třetí zlatou medaili
vystříleli s Petrem Nymburským a Františkem Smetanou v soutěži družstev. Pak
přidal ještě další dva stříbrné kovy v týmových závodech.
Celkově si v Riu na své konto připsal
ze šesti závodů pět medailí, jednu zlatou
individuální a čtyři týmové (2 zlaté a 2 stříbrné).

Jiří Přívratský (uprostřed) se raduje ze zlaté medaile.

Mezi jeho další úspěchy patří bronz ve
střelbě ze vzduchové pušky z letošního
únorového Světového poháru v Egyptě
a účast na loňské olympiádě v Tokiu. Je
také několikanásobným držitelem titulu
mistra republiky.
Blahopřejeme našemu šampionovi Jiřímu Přívratskému k tomuto obrovskému
úspěchu a přejeme mu mnoho zdaru ve
sportu i v osobním životě.
(red)

Střelec Jiří Přívratský na Světovém poháru v Riu.
Fota: Z alba Jiřího Přívratského

Stezka Českem 2022
Stezka Českem 2022 je nejvýznamnější turistickou akcí Klubu českých turistů
v tomto roce, jejímž cílem je obejít celou
Českou republiku po obvodu v jeden den.
Jedná se o původní projekt dálkových
turistických tras napříč naší vlastí. Stezka
má dvě větve, severní (1148 km) a jižní
(991 km). Obě začínají na nejzápadnějším bodu ČR v ašském výběžku a končí
na nejvýchodnějším bodu naší republiky
v Bukovci. Obě větve vedou převážně
po značených turistických trasách KČT
a tam, kde to není možné, je trasa vedená
po cyklostezkách. Na území Čech vede
převážně po hřebenech hraničních hor.
Klub českých turistů byl přizván ke

spolupráci. Více o tomto projektu naleznete na webu www.stezkaceskem.cz.
Stezka Českem se uskuteční v sobotu
11. června 2022.
Pro KČT je to významný den – 11. června roku 1888 byl Klub českých turistů
založen. Tato akce bude pouze jednorázová. Do projektu byly zapojeny všechny
oblasti, které se nacházejí na státní hranici, tedy s výjimkou Prahy, Středočeské
oblasti a oblasti Vysočina.
Stezka Českem v Moravskoslezské oblasti – předávacími místy pro naši oblast
jsou sedlo Bumbálka na beskydské straně
(oblast Valašsko–Chřiby) a město Jeseník
(olomoucká oblast). Celý úsek je dělen na

17 etap. Nejkratší měří jen 10 km (Videlské sedlo – Praděd – Ovčárna), nejdelší
hned navazující úsek z Videlského sedla
přes pásmo Orlík a Rejvíz do města Jeseníku. Celková délka všech etap je 338 km.
Na Bumbálce se zároveň setkávají severní a jižní větev této akce a dále pokračují
společně přes Visalaje, Velký Polom až
na nejvýchodnější bod ČR.
Akci zajišťují odbory KČT a nabízejí
účast veřejnosti, tedy i neorganizovaným
turistům.
Ing. Břetislav Boháč,
místopředseda
Moravskoslezské oblasti KČT

Akce KČT
Velikonoční akci CykloRadegast provázelo špatné počasí, mokro, déšť a zima.
V první vlně vyjelo pět cyklistů, následovalo je dalších pět individuálních a tři pěší
účastníci. Po předchozí domluvě se skupina zastavila na prohlídku a besedu v Šenovském muzeu. Mezitím se počasí trochu umoudřilo, přestalo pršet a následoval
návrat zpět do klubovny na horký čaj a mazanec. Účastníci zhodnotili akci jako
povedenou...v rámci možností.
Zrušený zájezd - původně plánovaný autobusový zájezd na Velkou Javořinu
dne 11. června se ruší z důvodu individuální účasti na projektu Stezka Českem.
Vlastimil Kusák, KČT Horní Datyně

Účastníci akce CykloRadegast.
Foto: Archiv KČT Horní Datyně
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Prvomájová tradice po dvouleté přestávce
Po vynucené dvouleté přestávce proudily na školní hřiště v teplém slunečném prvomájovém ránu skupinky pěších i cyklistů, aby
navázaly na tradici Pochodů kolem Václavovic. Letos proběhl
34. ročník.
Pěší měli na výběr dvě trasy – šestikilometrovou, tvořící okruh
k Obecnímu úřadu v Kaňovicích zpět do Václavovic a doplněnou
pohádkovou stezkou. Přípravy se ujalo jako každoročně Středisko
volného času Vratimov v koordinaci Marcely Tomanové. Druhá
pěší trasa měřila 16 kilometrů a vedla z Václavovic přes Dolní
Datyně, Havířov, Šenov, lesem Bobčok a kolem myslivecké chaty
zpět na start. Tradičními patrony a tvůrci trasy byli Jiří Červenka
a Daniel Toman.
Běžce čekal jedenáctikilometrový okruh pod vedením nové tváře v týmu Karin Tvardkové.
Někteří zdatní jedinci ráno absolvovali svoji dávku běhu a po
návratu vyšli na rodinnou šestku do Kaňovic. Překvapením byla
účast mladých: Barbora Hrbáčková, 13 let, čas 1:31 hod; a bratři
Duškovi – Filip, 11 let, čas 1:15 hod, a Adam, 10 let, čas 1:42 hod.
Cyklotrasy připravili jako každý rok Tomáš Červený a Radek
Krištof. V nabídce měli cyklisté na výběr možnosti 20, 30, 50 a 70
kilometrů. Nejkratší, dvacetikilometrový okruh vedl do Vratimova, Paskova a Řepišť, nejdelší, sedmdesátikilometrový zavedl
jezdce až do Jistebníku, Albrechtiček a Sedlnic.
Pravidelní účastníci pochodu jsou už zvyklí, ale laika každoročně uvádí v úžas dokonale připravené pokyny pro všechny trasy.
Samozřejmostí je mapa, podrobný popis cesty včetně označení
nebezpečných míst, uvedení časové náročnosti, všech potřebných
telefonních čísel a nechybí ani QR kód s odkazem na navigaci
v CZ mapách. To vše detailně zpracovává Radek Krištof.
Nabízí se otázka, jak dlouho trvá, než se všechno připraví a kolik lidí se přípravě věnuje. Na tyto otázky zná odpověď jeden z organizátorů Aleš Toman:
Jak dlouho před dnem konání pochodu začínají přípravy?
Máme dvě až tři pracovní schůzky, kdy první se koná v polovině února.
Kolik členů má organizační tým?
Osm členů plus osm brigádníků. Kromě již zmíněných nadšenců připravujících trasy má velký podíl na úspěchu přípravy Dáša
Krištofová, která koordinuje činnost týmu a obce. Podporou jsou
rovněž zaneprázdněné manželky Eva, Radana a Vlaďka, které pomáhají u prezentace a vychytávají „překvápka“ v průběhu dne.
Význam Pochodu kolem Václavovic stoupá mezi renomovanými
turistickými akcemi. Kdy začal tento trend?
Po roce 2014, kdy počet účastníků prudce vzrostl na 953. Naši
akci organizuje, prezentuje a podporuje také Klub českých turistů,
jehož čtyři členové jsou součástí organizačního týmu. Je to v masovosti dlouhodobě největší akce KČT Horní Datyně.
Pochodu se účastní zájemci nejen z naší obce. Máte přehled
o přibližném poměru místních a přespolních?
Pravidelně přijíždějí zájemci ze Šenova, Horních Datyň, Havířova, Vratimova, Ostravy a václavovičtí rodáci z dalších míst.
Kolik turistů, běžců a cyklistů se 34. ročníku zúčastnilo?
Pěší 6 km – 499, pěší 16 km – 142, běh 11 km – 24, cyklo 20 km
– 80, cyklo 30 km – 122, cyklo 50 km – 68 a cyklo 70 km – 9.
Celkem 944 účastníků.
Jak bylo postaráno o občerstvení sportovců?
Zázemí a spokojenost účastníků dlouhodobě garantuje místní
myslivecké sdružení pod vedením Ivana Hocha. Jejich výtečné

Na startu pochodu okolo Václavovic.

Foto: Vladimír Lipina

výrobky mohli okusit zájemci na šestikilometrové trase do Kaňovic. Nový Catering zajištěný restaurací IMRVERE z Frýdlantu
občerstvil unavené pěšáky a cyklisty v cíli. Překvapením byla nabídka beden koláčů od našeho SRPŠ.
Naší obcí tedy projelo a prošlo v tento prvomájový den 944 příznivců pohybu a setkávání. Skvělé zázemí v jejím centru s kulturně společenským vyžitím pro velké i malé jen podtrhuje správný
směr rozvoje Václavovic.
Jarmila Fořtová,
Václavovice
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OZNAMUJEME

BLAHOPŘEJEME
Dne 30. května 2022 oslavila
své 90. narozeniny paní

Stále zůstaneš v našich srdcích.
Dne 18. května 2022 nás navždy opustila
naše milovaná paní

Zdeňka Tomisová
z Horních Datyň. Vše nejlepší a pevné
zdraví přejí manžel Oldřich,
dcera Táňa a syn Libor s rodinami.

Ludmila Matušková.
S láskou vzpomínají dcera Ivana
a syn Tomáš s rodinou.

VZPOMÍNÁME
Dne 18. června 2022 vzpomínáme
20. smutné výročí úmrtí
pana

Pavla Legátha.
Vzpomínají manželka, syn Petr,
Pavel a dcera Regina s rodinami.

Osud nevrací, co vzal, vrací jen
vzpomínky a žal.
Dne 7. června 2022 uplyne rok, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

František Stančík.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 1. června 2022 uplyne 1 rok,
kdy nás opustila naše milovaná

Anička Janů.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Kronika města Vratimova, část 117, rok 1953
20. března byl na MNV projednáván rozpočet na rok 1953 a dle
návrhu Josefa Vavříka vypadá rozpočet takto:
Příjmy:
finance
Kčs
855.000,vnitřní správa
Kčs
2.018.000,lesy a dřevo
Kčs
270.000,zemědělství
Kčs
1.000,školství a osvěta
Kčs
220.000,celkem
Kčs
3.364.000,Výdaje:

vnitřní správa
stavební průmysl
lesy a dřevo
zemědělství
školství, věda a umění
informace a osvěta
tělovýchova a sport
zdravotnictví
celkem

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

1.372.700,3.300.000,323.400,23.000,811.000,28.500,3.000,20.000,5.881.600,-

Z uvedených Kčs 5.881.600,- připadá na investice Kčs
3.387.700,-. Z dalších schůzí Rady i pléna MNV byly projednány důležité úkoly ke vztahu obce, socialisace venkova, rozšíření
základny Jednotného zemědělského družstva, hospodaření komunálních podniků, zásobování, opravy cest na Podlesí, ukončení
stavby kanalisace, volný trh masa a masných výrobků, zřízení
prodejny s potřebami pro domácnost, zřízení lékárny a rozšíření
prodejny s textilem.
Naši zemědělci přes mnohé pohovory, besedami i přesvědčováním členy i činnovníky MNV o důležitosti kolektivního hospodářství v Jednotném zemědělském družstvu, se ani v tomto roce
nerozhodli ke vstupu do JZD.
Stavba Jeslí má býti hotová do konce června a další terénní
úpravy kolem Jeslí do konce října t. r. Během roku zúčastnili se
místní občané hromadného sběru starého železa.
(pokračování příště)
(Text je převzat bez stylistických i pravopisných úprav
přesně tak, jak je zaznamenán v kronice města)
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

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

KINO HVĚZDA VRATIMOV
Tři tygři ve filmu:
Jackpot
1. června v 19 hodin
vstupné 120 Kč

Známí neznámí

Mach a Šebestová
na prázdninách
18. června v 10 hodin
vstupné 30 Kč

Ženy a život

8. června v 19 hodin
vstupné 90 Kč

22. června v 19 hodin
vstupné 90 Kč

Ušák Chicky
a Zlokřeček

Příšerákovi 2

15. června v 17 hodin
rodinné vstupné
120 Kč

ČERVEN

29. června v 17 hodin
rodinné vstupné 120 Kč

Aktuální program kina Hvězdy: www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov, instagram.com/ksvratimov.
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KAM VE
MĚSTĚ – ČERVEN
NÁZEV AKCE

ČAS

červen 2022

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1. 6. Den otevřených dveří koupaliště a Den dětí

15:00

areál koupaliště, Město Vratimov

1. 6. Fotbal: FCV U9 – Baník Ostrava

16:00

U9B mladší přípravka, Městská soutěž, FC Vratimov

1. 6. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

1. 6. Vratimov, jedno město, dva příběhy

16:00

vestibul KS, výstava ke stejnojmenné monografii, KS Vratimov

1. 6. Tři tygři ve filmu: Jackpot

19:00

Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

2. 6. Čtyři světy - členové V-klubu výtvarníků F-M

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

2. 6. Vratimov, jedno město, dva příběhy

16:00

vestibul KS, výstava ke stejnojmenné monografii, KS Vratimov

7. 6. Objektivem světoběžníka Petra Kuběny

17:00

Vratimovská galerie, vernisáž, KS Vratimov

8. 6. Objektivem světoběžníka Petra Kuběny

16:00

Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

8. 6. Vratimov, jedno město, dva příběhy

17:00

vestibul KS, slavnostní představení knihy, KS Vratimov

8. 6. Známí neznámí

19:00

Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

9. 6. Objektivem světoběžníka Petra Kuběny

16:00

Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

9. 6. Vratimov, jedno město, dva příběhy

16:00

vestibul KS, výstava ke stejnojmenné monografii, KS Vratimov

10. 6. Fotbal: FCV U13 – Baník Ostrava dívky

16:30

mladší žáci, Městský přebor, FC Vratimov

10. 6. Noc kostelů s doprovodným programem

17:00

Husův sbor, Církev československá husitská ve Vratimově

10. 6. Noc kostelů s doprovodným programem

18:00

Kostel sv. Jana Křtitele, Římskokatolická farnost Vratimov

10:00

multifunkční sál, nedělní divadelní pohádka, KS Vratimov

15. 6. Mezigenerační piknik v ZaHRAdě

15:00

zahrada SVČ, SVČ Vratimov

15. 6. Objektivem světoběžníka Petra Kuběny

16:00

Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

15. 6. Vratimov, jedno město, dva příběhy

16:00

vestibul KS, výstava ke stejnojmenné monografii, KS Vratimov

15. 6. Ušák Chicky a Zlokřeček

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

16. 6. Objektivem světoběžníka Petra Kuběny

16:00

Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

16. 6. Vratimov, jedno město, dva příběhy

16:00

vestibul KS, výstava ke stejnojmenné monografii, KS Vratimov

18. 6. Mach a Šebestová na prázdninách

10:00

Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov

22. 6. Objektivem světoběžníka Petra Kuběny

16:00

Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

22. 6. Vratimov, jedno město, dva příběhy

16:00

vestibul KS, výstava ke stejnojmenné monografii, KS Vratimov

22. 6.

19:00

Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

23. 6. Objektivem světoběžníka Petra Kuběny

16:00

Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

23. 6. Vratimov, jedno město, dva příběhy

16:00

vestibul KS, výstava ke stejnojmenné monografii, KS Vratimov

18:00

Radniční náměstí, KS Vratimov

10:00

Radniční náměstí a okolí, KS, SVČ, ZUŠ, T. J. Sokol

12. 6.

25. 6.

Jak čmeláčci léčili kytičku - Divadélko
Šamšula

Ženy a život

Pouťová slavnost - koncerty na Radničním
náměstí

26. 6. Vratimovská pouť
29. 6. Hurá prázdniny

8:00

areál T. J. Sokol, SVČ Vratimov

29. 6. Objektivem světoběžníka Petra Kuběny

16:00

Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

29. 6. Vratimov, jedno město, dva příběhy

16:00

vestibul KS, výstava ke stejnojmenné monografii, KS Vratimov

29. 6. Příšerákovi 2

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

30. 6. Objektivem světoběžníka Petra Kuběny

16:00

Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

30. 6. Vratimov, jedno město, dva příběhy

16:00

vestibul KS, výstava ke stejnojmenné monografii, KS Vratimov

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

SPORT

KINO

OSTATNÍ
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Pokladna Kulturního střediska
o prázdninách

Kino Hvězda
o prázdninách

Pokladní hodiny Kulturního střediska Vratimov v době prázdnin:
od 4. července do 31. července: zavřeno,
od 1. srpna:
pondělí a středa 9–12, 13–17 hodin,
od 15. srpna:
pondělí a středa 9–12, 13–17 hodin,
úterý a čtvrtek 9–12, 13–14 hodin,
od 1. září: běžný provoz.
Pokladnu lze otevřít i po předchozí domluvě na telefonním
čísle 595 700 751.

Kino Hvězda bude během prázdnin
uzavřeno. Promítání zahájí ve čtvrtek
1. září v 17 hodin pohádkou pro děti,
kterou uvede u příležitosti nového
školního roku zdarma.

Letní pohybové kurzy v KS Vratimov
ÚTERÝ

STŘEDA

Letní pilates s Bárou
12. července – 30. srpna
17:00–18:00, cvičební sál
560 Kč/7 lekcí
lektorka: Barbora Hudáková Janšová

Letní dopolední jóga s Luckou
13. července – 31. srpna
9:00–10:30, cvičební sál
480 Kč/6 lekcí
lektorka: Lucie Wiejowská

Letní bodystyling s Bárou
12. července – 30. srpna
18:00–19:00, cvičební sál
560 Kč/7 lekcí
lektorka: Barbora Hudáková Janšová

Letní jóga s Luckou
13. července – 31. srpna
17:00–18:30, cvičební sál
480 Kč/6 lekcí
lektorka: Lucie Wiejowská

Letní tabata s Verčou
13. července - 17. srpna
18:30–19:30, cvičební sál
480 Kč/6 lekcí
lektorka: Veronika Szczurová

Do kurzů se můžete hlásit pouze prostřednictvím webových stránek www.ksvratimov.cz/kurzy/. Po naplnění kurzu
budete vyzváni formou SMS zprávy k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést v pokladně nebo převodem na účet,
více informací na tel. 731 446 809.

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je v pondělí 13. června 2022 do 14 hodin, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem
• Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

Koupím dům

V původním stavu i po rekonstrukci
Možno i přes realitní kancelář

Případné exekuce nebo zástavy vyřeším

Nabídněte prosím na tel.: 732 876 383

9ë92=6(37,.ĩ
$æ803
Firma FRYK Vratimov

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

734 865 432
736 166 667
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Objednávka inzerce 595 700 752, 733 718 121, info@ksvratimov.cz
Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je pondělí 13. června 2022 do 14 hodin.

červen 2022
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SLEVA
30%
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SAMOZABARVOVACÍ

SKLA
TRANSITIONS

MULTIFOKÁLNÍ
SKLA
OČNÍ OPTIKA NA NÁMĚSTÍ
Frýdecká 178, Vratimov
Po - Pá: 8.00 - 17.00
So: 8.00 - 12.00
tel.:775 444 170
www.optikananamesti.cz
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Marie Krušinová
Vyjádření o ceně
V
o
obvyklé pro

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

červen 2022
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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
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– 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




