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Představujeme: Knihovna

Dotazník sociálních služeb

Stavba kanalizace ukončena

Úpravy dopravního značení ve Vratimově
Pro usnadnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci provedlo město Vratimov, popřípadě v nejbližší
době ještě provede, některé úpravy dopravního značení.
Na základě podnětů občanů bude horní
část ulice Polní opět obousměrná. Naopak
v ulici Na Vyhlídce směrem k obchodu
s potravinami Hruška byla po letech znovu
vytvořena jednosměrka, čímž zde vznikne
de facto kruhový objezd. Důvodem této
změny byly časté kolizní situace při výjezdu a parkování v této ulici. V křižovatce
ulic Na Hermaně a Sokolské bylo doplněno zrcadlo, které zpřehlední příjezd z ulice
Sokolské.
Poslední záležitost se týká úpravy dopravního značení u vjezdů do města. Příslušné cedule byly upraveny, posunuty,
případně navázaly na okolní obce a byly
sjednoceny názvy místních částí.
Veškeré změny dopravního značení byly
projednány a odsouhlaseny s Policií České
republiky, jak ukládá legislativa.
Dále na základě podnětu stavební a dopravní komise bude zpracováno dopravní
značení a usměrněno parkování v ulici
Nádražní u železničního přejezdu, kde
nebudou nadále moci parkovat kamióny,
kterých tam mnohdy stojí i několik. Tato
komunikace není odstavným parkovištěm
pro tahače či návěsy.
Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic
a údržby obecního majetku

K vyšší bezpečnosti na křižovatce ulic Na Hermaně a Sokolské přispěje instalace zrcadla.

Před potravinami Hruška v ulici Na Vyhlídce je nově vyznačená jednosměrka.

Foto: MěÚ

110 let Sboru dobrovolných hasičů Vratimov
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně! V červnu letošního roku uplyne 110 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
ve Vratimově. V neděli 9. května si
vratimovští „lidé svatého Floriána“
připomněli toto výročí na slavnostní bohoslužbě v římskokatolickém kostele sv.
Jana Křtitele ve Vratimově, kterou pro ně
sloužil místní farář P. Mgr. Adrian Wykręt.
Atmosféru obřadu umocnily delegace bratrských hasičských sborů z Horních Datyň,
Václavovic, Řepišť, Hrabové, Radvanic

a Havířova, které přijely ve slavnostních uniformách a s hasičskými prapory. Pozvání na bohoslužbu
přijal starosta města Vratimova Bc.
Martin Čech.
Historie vratimovského sboru
dobrovolných hasičů sahá do roku 1910.
Právě tehdy byla totiž podána první žádost
o povolení ke zřízení sboru dobrovolných
hasičů v Ratimově, jak se naše obec jmenovala do roku 1924, kdy byl její název
změněn na současný Vratimov. Žádost
však byla tehdejšími rakousko-uherskými

úřady zamítnuta s tím, že v obci již působí
hasičský sbor německý. Ratimovští občané se přesto svého záměru na zřízení českého hasičského sboru nevzdali a už v následujícím roce uspořádali dne 25. května
na výzvu místního učitele Karla Gardelky
schůzi v hostinci Josefa Šodka, na které
podpořilo 26 přítomných občanů hlasováním vznik sboru. Na základě žádosti
odeslané C.K. zemské vládě v Moravské
Ostravě pak Policejní komisařství v Moravské Ostravě povolilo podle výnosu
pokračování na str. 6

2

Vratimovské noviny

červen 2021

Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Městská knihovna Vratimov
Město Vratimov je zřizovatelem
šesti příspěvkových organizací. Jde
hlavně o vzdělávací a volnočasová
zařízení, k nimž neodmyslitelně patří
i oáza moudrosti, lidských příběhů,
fantazie a zvídavé mysli – Městská
knihovna Vratimov. S její dnešní
podobou, úspěchy a plány nás seznámila její ředitelka, Mgr. Hana Pščolková.

Výborná spolupráce s městem
Vratimovem se nejvíc projevila
v případě budování nových prostor
knihovny v Horních Datyních, kde
konečně můžeme začít fungovat na
sto procent.

Jaké jsou vaše plány na následující léta? Jaké projekty byste chtěli
uskutečnit za přispění města, popřípadě z prostředků získaných z jiných zdrojů? Opakovaně se mluví
Začněme od zázemí městské knihovnapříklad o stěhování knihovny do
ny. Kolik využíváte prostor a kde?
objektu
Nákupního střediska. Proč
Městská knihovna Vratimov je
toto
stěhování
a v jakém časovém
umístěna ve vratimovském Spolehorizontu
je
případně
reálné?
čenském domě a plocha knihovny
Do budoucna se musíme zaměřit
pro uživatele činí 99,2 m2. Naštěstí
hlavně na změnu knihovního sysmáme sklad, kam můžeme umístit
Mgr. Hana Pščolková ve svém knižním království.
tému. Cílem je splnění moderních
knihy, pomůcky k besedám, archiv
Foto: MěK Vratimov požadavků na systém nové generace,
a všechno to, co by v půjčovně přezajištění kompatibility s nejnovějšíPřestože byl rok 2020 poznamenán kokáželo. Nákup a zpracování nových
knih probíhá v knihovně v Paskově, neboť ronavirovou krizí, evidovali jsme 22 727 mi technologickými parametry a zároveň
prostorové možnosti vratimovské knihov- vypůjčených dokumentů. Registrovaných zachování kontinuity stávajících služeb.
máme 609 uživatelů, z toho 189 dětí do Nový systém by měl reflektovat zvyšující
ny nám to již neumožňují.
Důležité je vysvětlit, že Městská knihov- 15 let. Vzhledem k tomu, že knihov- se uživatelské nároky na on-line knihovna Vratimov je knihovnou pověřenou vý- ny fungují v režimu 7/24 (7 dní v týdnu, nické služby. Bude to finančně, časově
konem regionálních funkcí pro knihovny 24 hodin denně), neboť prostřednictvím a hlavně pracovně velmi náročná záleživ Paskově, Řepištích, Horních Datyních, webové stránky si knihy můžete vyhledat, tost, protože se to týká opět všech našich
Žabni a Oprechticích, se kterými tvoříme rezervovat nebo prodlužovat výpůjčky, knihoven. Velkou část nákladů by mohl
jednotný celek. Na činnost svých knihoven evidujeme také 2995 přístupů do našeho pomoci uhradit projekt Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihozasílají obce Paskov, Řepiště a Žabeň do- on-line katalogu.
O tom, že je o čtení mezi dětmi zájem, ven (VISK) 3.
tace, které jsou součástí rozpočtu Městské
Pokud se týká stěhování do objektu Náurčitě svědčí skutečnost, že se nám do proknihovny Vratimov.
jektu Lovci perel zapojilo 26 dětí, které kupního střediska, tak v letošním roce to
Knihovnu tvoří hlavně knižní fond. Kolik přečetly 98 knih.
určitě nebude. Kdo navštěvuje knihovnu,
a jakých titulů můžete čtenářům nabídNový úspěšný projekt Bookstart – ví, v jak nedůstojných podmínkách pořánout, jaké poskytujete další služby?
S knížkou do života, kdy jsem se speciální- dáme všechny kulturní a vzdělávací akce,
Vratimovská knihovna má ve stálém mi sety připravenými pro rodiče chodila na a určitě chápe, že potřebujeme kromě půjfondu 24 479 knihovních jednotek, tedy vítání občánků, rodiče zaujal a pravidelně čovny alespoň místnost na pořádání akcí
knih, audioknih, map, elektronických do- si začali pro své malé děti knížky půjčovat. pro veřejnost. Že potřebujeme prostor, kde
kumentů a deskových her. Odebírá také 32 Účastnili se také našich společných Setká- nezávazně na provozu půjčovny můžeme
připravovat všechny ty Noci s Anderseperiodik. Dále máme regionální knihovní ní s knížkou i Čtení s nečtenáři.
Pro žáky mateřské školy a základních nem, zábavná odpoledne a dopoledne pro
fond využívaný k tvorbě výměnných souborů, který je hrazený z dotace Krajského škol jsme například v roce 2019 připra- maminky s dětmi, lekce pro školy a poúřadu Moravskoslezského kraje. Výměnné vili 73 akcí, kterých se zúčastnilo 1371 dobně. Potřebujeme zázemí pro dětské
fondy cirkulují mezi knihovnami s tím, že žáků a žáčků. Loni to bylo méně, jenom čtenáře, kteří se chtějí v knihovně setkat
požadavky uživatelů knihovny můžeme 33, ale podařilo se nám předávání knížky se svými kamarády a třeba si zahrát spolu
vyřizovat i prostřednictvím meziknihovní pro prvňáčky, pasování druháků a i se žáky nějaké společenské hry.
výpůjční služby. K dispozici tedy máme 2. stupně jsme se viděly při besedách nad Dovolte otázku na závěr. Vratimovská
celkem 67 677 knihovních jednotek ze faksimile Kodexu Vyšehradského.
knihovna byla založena v roce 1924
všech našich knihoven.
Změňme téma. Městská knihovna fungu- v „extrovně“ hostince U Paskovských. Za
Knihovna zaměstnává 10 pracovníků, je v režimu příspěvkové organizace obce. tři roky tedy oslaví rovných 100 let. Uvakteří zajišťují vše potřebné pro šest kniho- V čem spočívá spolupráce s městem, žujete o nějaké připomínce? A co byste si
ven.
u této příležitosti nejvíc přála?
v čem vám město nejvíc pomáhá?
Určitě všechno řádně oslavíme. Nápadů
Tím nejdůležitějším pro každou knihovnu
Díky podpoře Vratimova a už zmíjsou její uživatelé a čtenáři. Když si od- něných okolních obcí Paskova, Řepišť je spousta, tak se nechte překvapit. Pokud
myslíme současnou koronavirovou krizi, a Žabně můžeme nakupovat knihovní fond vše bude probíhat už v nové knihovně,
jak se vám vede v této oblasti? Je o psané tak, jak potřebujeme, zajišťovat kulturně bude splněno i přání.
Bohuslav Krzyžanek
slovo v době elektronických multimédií výchovnou práci, vybavovat knihovnu povůbec zájem? A jak je to s dětmi?
čítači i zajišťovat propagaci služeb.
Kulturní středisko
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Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici U Mateřské školy
Od počátku letošního června bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí v ulici U Mateřské školy, která vyvrcholí
komplexní opravou povrchů této ulice v příštím roce.
Rekonstrukci zahájí první červnový týden výměna plynovodního potrubí, na počátku srpna převezmou práce vodaři a postupně
zrekonstruují vodovod a splaškovou kanalizaci. Zrekonstruovány
budou všechny řady včetně přípojek. Pokud se nevyskytnou velké
rozmary počasí, ukončení prací je plánováno na konec října tohoto
roku, a to včetně provizorní úpravy povrchu. Provizorní proto, že
v příštím roce dojde ke komplexní rekonstrukci chodníků, komunikace a parkovacích stání v této ulici.
Se stavebními pracemi při rekonstrukci sítí bude spojena řada
nepříjemností – od zvýšeného hluku, prašnosti, po omezení dopravy, které se citelně dotkne především občanů žijících v této
ulici. Co se týče pěších uživatelů, ulice bude po celou dobu rekonstrukce pro chodce přístupná. Bude však třeba dbát pokynů
zhotovitelů a zvýšené opatrnosti, neboť chodci budou procházet
kolem stavby.
Provoz vozidel bude omezen prostřednictvím přenosného dopravního značení.
Nejcitelněji se omezení dopravy dotkne rezidentů parkujících
v ulici U Mateřské školy své automobily. Parkování zde totiž nebude po celou dobu rekonstrukce všech sítí možné. Občané mohou svá vozidla odstavovat v přilehlých ulicích. Příjezd k nemovitostem by měl být částečně zachován, avšak jak bylo uvedeno,
s vyloučením parkování.

V ulici U Mateřské školy bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí. Parkování tu nebude možné.
Foto: MěÚ

Žádáme obyvatele ulice U Mateřské školy, ale i přilehlých
komunikací, o pochopení a trpělivost a uživatele místních cest
v dané lokalitě o zvýšenou opatrnost.
Pokud se všechny termíny podaří dodržet, v příštím roce se obyvatelé dočkají po náročné rekonstrukci celoplošné opravy povrchu
komunikace, takže budou jezdit po nových svršcích a nové kvalitě, což je pro mnoho občanů našeho města jistě pozitivní zpráva.
Daniela Mročková
odbor investic a údržby obecního majetku

Vítání občánků v roce 2021
Milí rodičové, v duchu dlouholeté tradice vám město Vratimov spolu s Komisí pro občanské záležitosti nabízí možnost slavnostního uvítání vašeho děťátka mezi občany Vratimova a Horních Datyň v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově nebo v Kulturním domě v Horních Datyních (podle trvalého bydliště dítěte).
Na vítání občánků je možno se přihlásit níže uvedeným způsobem v předem stanovených termínech s tím, že rodiče dávají souhlas
se zpracováním osobních údajů MěÚ Vratimov (datum narození a adresa trvalého pobytu).
Termíny obřadů v roce 2021:
Vratimov:

Horní Datyně:

19. června
11. září
4. prosince
26. června
4. prosince

Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady vítání občánků pro děti
maximálně do jednoho roku věku bez poplatku. Vzhledem
k pandemické situaci v loňském a na začátku letošního roku
budeme zvát i děti starší jednoho roku v případě zájmu rodičů.
V červnovém termínu vítání občánků budeme zvát přednostně
děti narozené v loňském roce. Obřady se konají vždy v sobotu
v dopoledních hodinách, o hodině konání jsou rodiče informováni pozvánkou. Fotografování dětí je možné svým vlastním

Telefonické objednávky: 595 705 925, 770 124 158 – matrika
Osobně: MěÚ Vratimov, 1. patro, dveře č. 1 – matrika
Objednávky e-mailem: obstova.meu@vratimov.cz
Uzávěrka přihlášek je sedm dnů před konáním obřadu.

fotoaparátem přímo v obřadní síni, lze si také objednat snímky
u přítomného fotografa Petra Šlachty. Rodiče obdrží pro své dítě
kromě dárečku i pamětní knížku. V případě, že se z důvodu nemoci nebudou moci rodiče se svým dítětem nahlášeného obřadu
zúčastnit, prosíme o telefonické odhlášení na čísle: 595 705 925,
nebo na e-mailové adrese: obstova.meu@vratimov.cz.
Marie Obstová, Jaromíra Fröde, Bc. Alena Knyblová
Městský úřad Vratimov

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. června 2021.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
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. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Schodišťová plošina
pro obyvatele domu
s pečovatelskou službou

Příkré schody pomůže imobilním lidem zvládnout schodišťová plošina.
Foto: MěÚ

Počátkem května došlo k úpravě předního vstupu z Frýdecké
ulice do bytového domu s pečovatelskou službou č. p. 206. Byla
realizována instalace repasované schodišťové plošiny X3, která
byla pořízena z finančního příspěvku 100 tisíc korun od společnosti MG Odra Gas. Schodišťová plošina bude sloužit osobám se
sníženou schopností pohybu a orientací na schodišti. Takto vybudovaný bezbariérový přístup usnadní nájemcům život, poskytne
nezávislost a mobilitu a přispěje ke komfortu bydlení.
Mgr. Ludmila Potášová
odbor investic a údržby obecního majetku

červen 2021

Kompostéry pro občany
zdarma II
Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí
informuje občany Vratimova a Horních Datyň o projektu Kompostéry pro občany zdarma II. Na začátku roku 2020, posléze i na
začátku roku 2021 proběhla ve Vratimovských novinách anketa
zájmu občanů o kompostéry, které by byly zakoupeny městem
s finanční podporou Operačního programu Životní prostředí.
V červenci roku 2020 byla podána žádost o poskytnutí dotace na
nákup 400 kompostérů, a protože byly splněny podmínky pro získání podpory, byla žádost úspěšně schválena. Následně proběhl
výběr dodavatele kompostérů a v dnešních dnech jsou již kompostéry uskladněny v areálu Vratimovských služeb.
Žádáme všechny občany, kteří projevili o kompostér zájem, vyplnili a odevzdali dotazník na Městský úřad ve Vratimově, aby
si kompostér typu JRK 900 premium osobně vyzvedli. Hmotnost
kompostéru je asi 25 kg a balení je ve dvou částech o rozměrech
20 x 65 x 95 a 10 x 55 x 95 cm (výška-šířka-délka), proto doporučujeme odvoz vozidlem (lze naložit téměř do všech typů osobních
vozů).
Kompostér bude vydán jen při předložení občanského průkazu
nebo řidičského průkazu, který bude sloužit jen k ověření totožnosti občana (lze uznat i kopii nebo fotografii v mobilu).
Výdej kompostérů bude probíhat na základě podepsané smlouvy o výpůjčce v areálu Vratimovských služeb na adrese J. Žemly
1083, Vratimov ve dnech:

středa 16. 6. od 7 do 17 hodin,
pondělí 21. 6. od 7 do 17 hodin.
Upozorňujeme občany, kteří dotazník nevyplnili a neodevzdali,
že žádat o kompostér nemohou, a to z důvodu omezeného množství kusů. Pro ověření, zda se nacházíte v seznamu zájemců, je
možno kontaktovat RNDr. Ivanu Hranickou na tel: 595 705 956,
e-mail: hranicka@vratimov.cz.
Mgr. Roman Baran, Ph.D.
odbor výstavby a životního prostředí

Připomínka 76. výročí osvobození
V rouškách, ve dvojicích, za dodržení rozestupů a přísných hygienických pravidel přišli v pátek 30. dubna položit kytice květin k pomníku obětí 2. světové války před Společenským domem u příležitosti 76. výročí osvobození starosta města Martin Čech
a místostarosta David Böhm spolu se zástupci některých městských organizací, škol a zájmových spolků. Doba nám nedovoluje se
setkávat, ale na důstojnou připomínku této historické události se nezapomíná.
(red)

Starosta Martin Čech a místostarosta David Böhm u pomníku
obětem 2. světové války.

Účastníci vzpomínkového aktu u příležitosti 76. výročí osvobození města a konce
2. světové války.

červen 2021

Napojení na zbývající část
kanalizačního řadu
V dubnu 2021 byla úspěšně zkolaudována zbývající část stavby Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa,
a to oblast ulice K Hájence. Byly předány
dokumenty provozovateli kanalizačního
řadu, společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK),
a s datem 12. 5. 2021 byl vydán odborem
životního prostředí Magistrátu města Ostravy kolaudační souhlas.
Na základě těchto skutečností bychom
chtěli informovat majitele nemovitostí podél níže uvedených ulic, že od zmíněného
dne, tj. od 12. května 2021, je možné podat žádost o zřízení kanalizační přípojky
na klientské centrum Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava v Ostravě
nebo ve Frýdku-Místku. Při stavbě přípojky je nutné řídit se podmínkami uvedený-
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mi v územním souhlasu a rovněž podmínkami stanovenými společností SmVaK
Ostrava.
Dále připomínáme, že se jedná o kanalizaci splaškovou, svod a likvidace dešťové
vody je povinností majitele nemovitosti
řešit na svém pozemku.
Napojit se na kanalizační řad mohou
nemovitosti v ulicích K Hájence, Na Pasekách, Leopolda Fajkuse, Vilové, Nad
Točnou, V Důlkách, Přespolní, Pomezní,
Emana Slívy, Severní, Jižní a Rakovecké.
Další informace: MěÚ Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku,
Ing. Hana Martyčáková, tel. 595 705 932,
721 350 367, e-mail: martycakova@vratimov.cz
Ing. Hana Martyčáková
odbor investic a údržby obecního majetku

Bude Vratimovská pouť?
Bude Vratimovská pouť
– nebude Vratimovská
pouť? V době uzávěrky
tohoto vydání Vratimovských novin to stále ještě
nebylo známo.
Pokud to ale protiepidemická opatření dovolí,
čeká nás v neděli 27. června hezká zábava. Vše je
nachystáno.
Lunapark
Černého Korzára, tradiční
poskytovatel pouťových
atrakcí, stojí v pohotovosti. Spolu se stánkaři
s pouťovým zbožím je
připraven spustit kolotoče,
centrifugy a další zábavní
stanoviště už v 9 hodin.
Vratimovská pouť 2019. Jak to bude vypadat letos?
Foto: KS
Zejména na děti budou
cílit další atrakce, které mají začít v 10 gram. V 10 hodin ho zahájí nestárnoucí
hodin. Především k nám přijede cirkus, Pohádka o Červené Karkulce, herce pak
který bude učit ve svém šapitó vedle Spo- vystřídá klaun Hopsalín, který bude bavit
lečenského domu nevšední cirkusové do- děti i jejich rodiče do 12 hodin. Po polední
vednosti. Hned vedle budou děti skládat přestávce vystoupí od 13:30 Rytíři svatépuzzle a házet kroužky na obří tužky. Pod ho grálu, žonglér Jan Hlavsa a Folklorní
vedením cirkusových umělců bude probí- soubor Ostravička. Od 15 hodin bude hrát
hat zábavná lukostřelba.
k dobré náladě jazzová kapela LAM trio,
Přirozeně nebudou chybět ani další od 16 hodin uzavře programový blok konatrakce. Před budovou městského úřadu cert skupiny The rock band. Moderovat
bude v permanenci dětský dřevěný ko- bude Jiří Basta.
lotoč, naproti jídelny Čavojská se budou
A líbil by se vám třeba výlet do hor? Pak
zájemci prohánět na koních, účastníky bu- doporučujeme Vratimovskou galerii, kde
dou svými kousky bavit chůdaři Klaunuto, právě probíhá výstava Leopold Parma:
balónkové víly a klauni s obřími bublina- Motivy z Beskyd. Přístupná bude po celý
mi.
den.
Mezitím poběží u pergoly před SpoleVše se bude přirozeně konat za dodržení
čenským domem atraktivní kulturní pro- aktuálních hygienických opatření.
KS

Pohřební služba
Vratimov informuje
Kancelář Pohřební služby Vratimov
je přestěhována do budovy Nákupního střediska (COOPu), Frýdecká
čp. 1094, 1. patro.
Provozní doba:
Po–Pá 8:00–11:30 12:30–15:00 h.
Telefon: 596 732 164, 723 363 460
Pohotovost: 603 448 981
Ing. Silvie Karolová
Vratimovské služby

Turistické pozvánky
Pochod z Lapačky
na Prašivou
Klub českých turistů
Slezská brána Horní
Datyně se chystá na obnovení své činnosti. Na své první letošní výborové schůzi, která se konala
ve středu 12. května, projednal otázky
dotací a hospodaření a nastínil plán činnosti na následující měsíce – samozřejmě za předpokladu zlepšené epidemické situace.
Zatím první a pravděpodobně i jedinou akcí v červnu bude již 34. ročník
pochodu Šenov Lapačka – Prašivá,
který se uskuteční v sobotu 19. června. K dispozici jsou tři trasy pro pěší
(6, 12,5 a 23 km) a cyklotrasa. Cílem je
vrcholek Prašivé hned u stejnojmenné
turistické chaty. Kontakt na pořadatele:
Vlastík Šugar, tel. 724 218 429, a Jarka
Lyčková, tel. 777 575 221.
Vlastimil Kusák
KČT Slezská brána Horní Datyně

Mše svatá k uctění
sv. Jana Křtitele
Nezávisle na konání nebo nekonání vratimovské městské pouti uctí den
narození sv. Jana Křtitele, patrona
vratimovského farního kostela, věřící.
Slavná mše svatá k uctění sv. Jana Křtitele se uskuteční v neděli 27. června od
9:15 hodin a jejím hlavním celebrantem
a kazatelem bude kněz a lékař MUDr.
Martin Uher, člen Hnutí fokoláre.
Mgr. Adrian Wykręt
vratimovský farář
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110 let Sboru dobrovolných hasičů Vratimov
pokračování ze str. 1
Zemské vlády v Opavě svým rozhodnutím
ze dne 17. června 1911 zřízení nepolitického spolku pod názvem Sbor dobrovolných
hasičů v Ratimově.

Pracovní prapor
SDH Vratimov.

Potkáme se na RockFESTu
Významné výročí vybízí k oslavám,
letošní rok poznamenaný složitou epidemiologickou situací jim však nepřeje.
Základem práce dobrovolných hasičů je
spolková činnost. Ta je v současné době
značně omezená. Již začátkem května
jsme se chtěli setkat na slavnostní valné
hromadě následované průvodem centrem
města, která měla předcházet bohoslužbě
za zemřelé i stále aktivní hasiče. Schůze
musela být bohužel zrušena a oslava omezena pouze na bohoslužbu. Pevně však
doufáme, že v září se nám podaří uspořádat pro naše spoluobčany alespoň tradiční
hasičský RockFEST, na kterém se všichni
potkáme a společně oslavíme naše jubileum.
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti
k ochraně!
Vítězslav Bujok
starosta SDH Vratimov

Účastníci slavnostní bohoslužby k 110 letům Sboru dobrovolných hasičů ve Vratimově.

Památeční snímek před kostelem sv. Jana Křtitele ve Vratimově.

Peněžní dar na vybudování odbočného místa
Rada města na své schůzi dne 22. dubna 2021 schválila prodloužení termínu
kolaudace nemovitostí pro poskytnutí peněžního daru ve výši 36,25 % (maximálně
však 20 000 Kč) z nákladů na vybudování
odbočného místa pro kanalizační přípojky,
které byly provedeny v rámci stavby Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň,
II. etapa. Peněžní dar bude poskytnut těm
vlastníkům nemovitostí, kteří zkolaudují novou nemovitost do 31. 12. 2022.
Ostatní podmínky poskytnutí daru
města zůstávají v platnosti:
• vlastník nemovitosti musí mít uzavřenou
smlouvu o spolufinancování odbočného
místa,
• žadatel musí uhradit celou výši skutečných nákladů realizace odbočného místa,
• žadatel musí do 31. 12. 2022 předložit
kolaudační rozhodnutí ke stavbě nebo
jiný dokument prokazující právo užívat
novostavbu,
• musí se jednat o přípojku na katastru
Horních Datyň nebo Vratimova.

Město poskytne dotaci na vybudování kanalizační přípojky od hlavní stoky po hranici pozemku, zakončené malou revizní šachtou.
Foto: MěÚ

Mezi městem Vratimov a vlastníkem
nemovitosti bude pak sepsána darovací smlouva s vyčíslením výše finančního
daru. Tato částka pak bude převedena na
číslo bankovního účtu uvedené vlastníkem
nemovitosti v darovací smlouvě.
Finanční dar města se týká pouze odbočných míst pro kanalizační přípojky (tj.
část vedená od hlavní stoky po hranici pozemku, zakončená malou revizní šachtou),
netýká se výstavby jednotlivých kanalizačních přípojek ke konkrétním nemovitostem (tj. od hranice pozemku po připojovanou nemovitost).
Jak bylo uvedeno výše, podmínkou je
uzavřená smlouva o spolufinancování odbočného místa.
S konkrétními dotazy se můžete obracet
na Ing. Hanu Martyčákovou, referenta odboru investic a údržby obecního majetku,
tel. 721 350 367, e-mail: martycakova@
vratimov.cz.
Ing. Hana Martyčáková
odbor investic a údržby obecního majetku

červen 2021
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Názory občanů
Zdravotnické středisko by
mělo být bezbariérové
Se zájmem jsem si přečetla v dubnových
Vratimovských novinách článek na téma
plánovaných investičních akcí a oprav
v roce 2021. Konečně se připravuje rekonstrukce výtahu v obchodním domě, který
se svým způsobem hodil jako výstavní
muzeální kus z dob vrcholného socialismu. Pro invalidní a postižené lidi opravdu historický kousek, který nebylo možné
ovládat samostatně.
Dalším muzeálním kusem je schodiště
ve zdravotním středisku, které z doby socialismu do naší doby změnilo charakter
vlastnictví z „všelidového“ na soukromé.
Nevím, proč by město Vratimov nemohlo
přispět na stavbu výtahu? Určitě existuje
možnost právního ošetření investice nebo
dotace vedoucí k vybudování výtahu nebo
schodišťové pojízdné sedačky – servisu
pro imobilní pacienty.
Ve zdravotním středisku, v poschodí,
jsou čtyři různé ordinace, které využívají hlavně starší lidé s omezenou pohyblivostí. Vystoupat po strmých a vysokých
schodech je pro mnohé z nich nemožné až
téměř „kolapsovité“.
Co je nám platné vysazování velkého
množství stromů, když investice do praktických potřeb občanů není vidět a stále se
jen hovoří o tom, jak se mají zpřístupňovat

Příkladová řešení bezbariérového přístupu do Zdravotnického střediska.

budovy a jiná místa invalidům a vytvářet
bezbariérovost.
Milada Slívová, Vratimov

Možné řešení –
vertikální plošina
Na dopis čtenářky Milady Slívové odpověděl zástupce společnosti Therapia provozující Zdravotnické středisko, MUDr.
Michal Večerek:
Dlouholetým záměrem společnosti Therapia, která je provozovatelem Zdravot-

Foto: Therapia

nického střediska ve Vratimově, je vybudování vertikální plošiny jako prostředku
k vyřešení bezbariérovosti budovy. Tento
záměr nebyl dosud realizován z důvodů
finančních. Upřednostněny musely být
rekonstrukční práce jako oprava kotelny,
kanalizace, střechy, dále zateplení budovy
a výměny oken nutné k zajištění fungování
budovy. Jakmile finanční situace společnosti dovolí, bude záměr vybudování vertikální plošiny realizován.
MUDr. Michal Večerek
jednatel Therapia

Běžecká tradice pokračuje

Na trase Jakubova lesního běhu Důlňákem.

Loni na podzim nemohl být kvůli koronavirovým opatřením uspořádán tradiční silniční běh Zlatý podzim, stejně
letos dopadl dubnový Jakubův lesní běh
Důlňákem. Vyhlásili jsme proto náhradní

Foto: BKV

termín na úterý 22. června a závod se určitě uskuteční.
Bude to již jeho 38. ročník a vratimovský závod se tak může pyšnit tím, že je
jedním ze dvou nejstarších běhů mimo

dráhu na Moravě a ve Slezsku. Současně
patří i k nejoblíbenějším, o čemž svědčí
účast kvalitních vytrvalců nejen od nás,
ale také z Polska, Slovenska a Anglie,
stejně jako účastnické rekordy v loňském
i předloňském roce. Pravidelně jsou na
startu mistři a mistryně České republiky,
reprezentanti a nejlepší běžci regionu.
Start Jakubova lesního běhu Důlňákem
bude v úterý 22. června v 17:30 v Důlňáku na křižovatce komunikací K Hájence
a Lesní. Běží se dva rozdílné okruhy lesem a kolem lesa, celkem 7800 m.
Propozice jsou na běžeckých webech,
např. www.bezvabeh.cz, www.mkseitl.
cz a dalších. Každý rok běží množství
běžců z Vratimova a Horních Datyň, věříme, že se k nim letos připojí i další bez
rozdílu věku; talentů u nás bylo vždycky
dost.
Závod je součástí Frýdecko-místeckého běžeckého poháru.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov
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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 tradičně 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.
Od školního roku 2020/2021 vyučujeme
také hru na kytaru ve studijním zaměření
Hra na moderní kytaru. Náplní tohoto předmětu je především výuka rockové
a jazzové kytary.
Výuka na ZUŠ Vratimov je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou prezentaci školy na
veřejnosti formou 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 zahraničí.
• Smyčcový orchestr – především pro
studenty hry na smyčcové nástroje.
• Dechový orchestr – pro studenty hry na
dechové a bicí nástroje.
• Big band – soubor pro starší a hudebně
vyspělejší žáky především dechového
oddělení.
• Rytmická skupina bicích nástrojů Blemcadla – vyučujeme všechny druhy bicích nástrojů včetně melodických.
• Vokální soubor Ozvěny – pro všechny
zpěváky klasické i populární hudby.
• Cimbálová muzika Vrzuška – jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry na

Velký dechový soubor ZUŠ Vratimov, jedna z vizitek vratimovské umělecké školy.
Foto: ZUŠ Vratimov

cimbál a kontrabas, hráči na tyto nástroje najdou uplatnění nejen v cimbálové
muzice.
Housle i ostatní smyčcové a některé dechové nástroje můžeme v omezené míře
zapůjčit žákům domů!
Uzávěrka přihlášek je v pátek 10. června. Vzhledem k omezené kapacitě školy je
podmínkou pro přijetí včasné podání přihlášky, kdykoliv v odpoledních hodinách
na ředitelství školy – osobně, nebo jako
přílohu emailem. Včasným podáním přihlášky zvyšujete šanci na její přijetí. Přihlášky budou zařazeny do pořadníku dle
termínu podání a preferovaného studijního
zaměření. Pro velký zájem dětí o studium
na naší škole jsme nuceni použít toto opatření.
Z důvodu současné situace je možno
podávat přihlášky v elektronické podobě
emailem. Přihlášku si můžete stáhnout na

adrese: http://www.zusvratimov.cz/dokumenty-ke-stazeni/.
Vyučování v novém školním roce zahájíme ve středu 1. září 2021. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků proběhne 1. září
v 16 hodin ve Vratimově a v 17 hodin na
pobočce ZUŠ v Paskově. Více informací
osobně v ZUŠ ve Vratimově nebo na pobočce v Paskově. Kontaktní údaje najdete
na internetových stránkách školy http://
www.zusvratimov.cz/kontakty/.
Vážení rodiče, pro školní rok 2021/22 se
nám podařilo získat kapacity pro otevření
výtvarného oboru nejen ve Vratimově, ale
také na pobočce Jaroslava Vostradovského
v Paskově. Počet míst v tomto oboru bude
omezen, rozhodující bude datum doručení
přihlášky.
Těšíme se na vás v novém školním roce!
David Schreiber
ředitel ZUŠ Vratimov

Akce Střediska volného času
Den dětí
V červnu plánuje Středisko volného času ve spolupráci se
Sokolem Vratimov tradiční oslavu Dne dětí. Na děti a jejich
rodiče bude čekat dobrodružná výprava za pokladem sedmi
trpaslíků. Akce proběhne v úterý 1. června, začátek výpravy je před SVČ Vratimov v čase mezi 14:30 a 16 hodin, kdy
můžete přicházet na start. Dostanete mapu k pokladu, po
cestě děti splní úkoly a na konci je čeká poklad a…
Letní tábory
V letošním roce proběhne o prázdninách 21 táborů, z toho
15 příměstských a šest pobytových. Nabídku táborů nejdete
na webových stránkách SVČ na adrese www.svcvratimov.
cz/tabory-a-vyjezdy. Případné zájemce o tábor si dovolujeme upozornit, že některé tábory už jsou zcela obsazené
a ostatní se rychle plní. Novinkou v letošní nabídce je příměstský tábor s rybářskou tématikou nebo příměstský tábor
pro předškoláky.

Obnovení činnosti kroužků
Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od
24. května 2021 mění podmínky pro provoz středisek volného času.
V souladu s výše uvedeným novelizovaným mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ČR a po zralé úvaze obnovujeme činnost některých zájmových kroužků. Vycházíme z reálných možností dodržet všechny podmínky provozu dané metodikou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podmínkami našich vedoucích
kroužků a situací v místech jejich konání.
Seznam otevíraných kroužků včetně informace, kde se budou
kroužky konat, lze najit na webových stránkách Střediska volného
času Vratimov https://www.svcvratimov.cz/.
Předpokládané ukončení výuky zájmových kroužků v SVČ je
v týdnu od 21. do 25. června 2021.
Za Středisko volného času Vratimov
Hana Nevrlá, ředitelka
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Komunitní plánování sociálních služeb ve Vratimově
Vážení spoluobčané, každá obec i město se snaží pro své obyvatele zajistit co nejlepší prostředí pro život. Nejinak je tomu i ve
Vratimově. Jednou z mnoha oblastí infrastruktury je i oblast týkající se sociálních služeb. Množstvím, kvalitou a rozsahem sociálních
služeb na daném území se zabývá i komunitní plánování sociálních služeb. Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím níž se
plánuje rozvoj sociálních služeb v oblasti pro konkrétní skupiny znevýhodněných osob (zdravotně postižení, senioři, rodiny s dětmi,
osoby ohrožené sociálním vyloučením apod.).
Dovolujeme si vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, na základě kterého budeme mít možnost zjistit Vaše názory a požadavky.
Výsledky dotazníkového šetření budou použity jako podklady pro další plánování a případnou realizaci sociálních služeb v našem městě
a budou zahrnuty do 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Vratimově.
Dotazník můžete odevzdat na podatelně městského úřadu, vhodit do schránky v přízemí budovy městského úřadu nebo do schránky
v Domě s pečovatelskou službou č.p. 205/41.
Bc. Eunika Rek
sociální pracovnice – koordinátorka pečovatelské služby

Komunitní plánování sociálních služeb – dotazník
Prosím zakřížkujte svojí odpověď
Jste



žena



muž

1. Věk



do 25 let



25–44



45–64



65 až 79



80 až 90



90 a více

2. Sociální postavení



student



v pracovním poměru



rodičovská dovolená



OSVČ



důchodce



nezaměstnaný



jiné: ……….…………………………………………….............................................………….
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3. Které služby sociální péče, sociální prevence nebo následné péče využíváte vy nebo vaši blízcí?
(možnost více odpovědí)



Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla apod., pečovatelská služba)



Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc s koupáním apod., osobní
asistence)



Trvalý pobyt v zařízení pro seniory (domov pro seniory)



Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči o vlastní osobu
(dům s pečovatelskou službou)



Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené (odlehčovací služba)



Trvalý pobyt pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem)



Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené



Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná péče)



Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář)



Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář)



Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižení (socioterapeutické
dílny)



Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program)



Bydlení pro sociálně slabé



Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)



Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům)



Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod., nízkoprahové
denní centrum)



Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)



Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním onemocněním
(chráněné bydlení)



Bydlení pro mládež opouštějící dětský domov (dům na půli cesty)



Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu života
(hospicová péče)



Bydlení pro mladé (startovací byty)



Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)



Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)



Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství)



Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné apod., občanská poradna)



Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání)



Jiné (vypište prosím)………………………………………………………………………………...............
...........................................................................................................................................................

červen 2021
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4. Jaké sociální služby nebo zařízení sociálních služeb ve Vratimově postrádáte?



Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla apod., pečovatelská služba)



Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc s koupáním apod., osobní
asistence)



Trvalý pobyt v zařízení pro seniory (domov pro seniory)



Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči o vlastní osobu
(dům s pečovatelskou službou)



Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené (odlehčovací služba)



Trvalý pobyt pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem)



Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené



Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná péče)



Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář)



Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář)



Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením
(socioterapeutické dílny)



Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program)



Bydlení pro sociálně slabé



Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)



Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům)



Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod., nízkoprahové
denní centrum)



Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)



Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním onemocněním
(chráněné bydlení)



Bydlení pro mládež opouštějící dětský domov (dům na půli cesty)



Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu života
(hospicová péče)



Bydlení pro mladé (startovací byty)



Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)



Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)



Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství)



Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné apod., občanská poradna)



Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání)



Jiné (vypište prosím)………………………………………………………………………………...............
...........................................................................................................................................................
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Doplňující otázky

1. Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit, které nabízejí sportovní, kulturní a jiné organizace ve
městě?



ano



ne



nevím

2. Pokud jste odpověděl/a „ne“, vypište, jaké aktivity vám chybí:

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit ve městě pro seniory a zdravotně znevýhodněné?



ano



ne



nevím

4. Pokud jste odpověděl/a „ne“, vypište, jaké aktivity vám chybí:

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

červen 2021
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Historie psaná vodou
Mnohé starousedlíky v Horních Datyních, v ulici K Hájence, trápí poslední dobou potíže s dešťovou vodou. Protože problém má i historické souvislosti, zmíním
se o tom trochu podrobněji. Ulice získala
nedávný název po bývalé Hájence č.p. 155,
ale jedná se o již velice starou cestu, dříve
známou jako Na Hranici, protože oddělovala tehdejší Kunčické a Šenovské panství.
Ještě dříve vedla tato cesta z konce středověku od brodu v Paskově, míjela ostrožnu a vedla k uvedené ulici, kde býval
ještě před 50 lety hluboký úvoz. Dále pokračovala lesním průsekem jako cesta na
blátě s malou propustností podloží a před
Bartovicemi odbočovala na dnešní ulici
Na Pasekách. Je to nejstarší pomístný název v obci a patřil k prostoru domu č. p. 1.,
kde se dá předpokládat i nejstarší osídlení.
Tamtéž vytéká vydatný a zázračný pramen, u nějž se cesta dříve lomila a pokračovala k Šumbarku. Traduje se, že v minulém století pramen navštěvovali okolní
hospodští, aby uchránili své štamgasty od
tehdy rozšířeného alkoholismu přimícháváním vody do alkoholu, která ho nezakalila. Tou dobou se již původní název této
lokality Paseky vytrácel a byla známější
pod názvem po místním sedlákovi – Na
Košinuvce. Když si v roce 1945 Rudá armáda potřebovala při osvobozování zorientovat svoji mapu psanou v azbuce podle
názvu Paseky, místní obyvatelé již tento
název neznali.
V 16. století byl prostor dnešní obce
plánovitě osídlen lánovým způsobem 19
sedláky. Pásy gruntu začínaly ulicí K Hájence a směřovaly k hranicím Václavovic.
Na starých mapách již najdeme, že lány
byly vyklučené a jen svažující terén od č.
p. 155 k Bartovicím zvaný V Důlkách byl
zatravněn a zastavěn několika výměnkářskými domky. Tou dobou již pohraniční
lesy ztrácely obranný charakter a byly dále
mýceny k Beskydám a stará cesta tím ztrácela na významu. Ještě v roce 1644 za třicetileté války kontrolovalo několik let tuto
cestu a mělo zde své ležení i švédské vojsko, které obsadilo výměnkářské domky

a využívalo pramen, který díky geologické
anomálii vyvěrá na začátku ulice V Důlkách k povrchu. Prostor je od 19. století
trvale osídlen a u pramene, kde stojí dům
čp. 38, je dnes i prosperující zahradnictví.
Při geologickém průzkumu pro Slezskou Ostravu bylo zjištěno, že ze tří čtvrtin protéká katastrem obce v hloubce asi
pěti metrů vydatný podzemní zdroj vody
nazvaný Zimnica. Proto byly roku 1896

Sběrná studna pole V Důlkách, jaro 2021.
Foto: autor

v lese Důlňáku vybudovány studny k zásobování Ostravy. Rozhodnutí povolit studny dal však neoprávněně podle tehdejšího
vodního práva starosta Horních Datyň Jan
Šebesta, č. p. 38. Za své jednání byl nucen
odstoupit z funkce a z obce se i vystěhoval. Zprovozněním studní poklesla hladina
spodních vod o několik metrů, ale i nadále se louky a okolí V Důlkách pro velice
nepropustnou vrstvu jílu nedaly dostatečně zemědělsky využívat. Řešení přineslo
až II. meliorační družstvo založené roku
1927. Neutěšený stav povrchových vod za
cestou v lese Důlňáku byl řešen hustou sítí
povrchového odvodnění, které je již nefunkční, ale stále patrné v terénu.
Meliorace v obci jsou spojené se založením prvního občanského spolku Hospodářská besídka v roce 1899. Spolek
vedl své členy k lepším hospodářským

ZAVÁDÍME

www.vratimov.mobilnirozhlas.cz

výsledkům a důležitou cestou k tomu bylo
roku 1909 ustavení I. melioračního družstva k odvodnění luk a polí o rozloze 52
ha spádově k potoku Datyňka. Jednatelem
spolku byla významná osobnost tehdejší
doby, řídicí učitel místní školy František
Carbol, který i formoval počátky společenského života obce. Na dobré výsledky
pak navázalo II. meliorační družstvo, které
odvodnilo plochu obce o rozloze 63 ha nad
ulicí Emana Slívy až k ulici Vilové. Území
bylo odvodněno do údolí V Důlkách a meliorační hlavník pak vytéká za cestou jako
strouha v Bartovicích. Malá nespádová
část byla zvlášť odvodněna k centru obce.
Projekt vycházel z množství srážek z období let 1900–1911 s hodnotou 971 mm.
Náklady činily 263 000 tehdejších korun
a po zániku družstva sloužila malá částka
5000 korun na údržbu. Louka V Důlkách,
na kterou byl sveden příkop z polí a od ulice K Hájence, pak byla zkrácená a začínala od gruntu č. p. 15. Pro následné zplavování půdy z polí na tuto louku byli nuceni
geodeti již po 50 letech vsadit na původní
kámen nový, dnes však i ten již zmizel pod
nánosy. Pro vznikající bažinu bylo ještě
nutné vyhloubit i společný příkop.
Hospodářská besídka, která vznikla právě před 120 lety, výrazně ovlivnila zemědělství a společenský život obce. Veřejně
prospěšná meliorace, kterou iniciovala, se
může srovnávat s dnes vybudovanou kanalizací. Mnozí starousedlíci proto plánuji pro výhodnost znovu se napojit na své
studny, ale stává se, že je mají již kontaminované povrchovou vodou. Do II. meliorace tehdy finančně vstoupilo 50 místních
občanů s obdrženou subvencí 25 procent,
stát přispěl do rozpočtu 30 procenty. I po
letech a změně vlastníků stále platí některé katastrální ujednání smluv i služebnosti
pro nového vlastníka, který by se také měl
k dílu chovat jako dobrý hospodář. Postupně dochází k zanášení potrubí a třeba
znovu po sto letech v údolí V Důlkách budeme obdivovat trvalou strouhu a bahenní
rostlinstvo.
Vladimír Kuchař
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Mateřská škola v době distanční výuky
Stejně jako všechny mateřské školy v republice, byla i ta vratimovská od 1. března
uzavřena. Třídy utichly, umlkl dětský smích
a štěbetání. Byly pozastaveny všechny aktivity a rozpracované projekty z mezinárodního programu Ekoškola, v jehož rámci
jsme s dětmi plnili úkoly na téma Prostředí školy. Omezeny byly projekty v rámci
programu Skutečně zdravá škola. Učitelky
naší mateřské školy přesto zůstaly s dětmi
a jejich rodiči v kontaktu. I v této věkové
kategorii totiž probíhala výuka distančním
způsobem na dálku a děti plnily zadané
úkoly v domácím prostředí. Vyučovalo se
především na aktuální témata, která se vzta-

hovala k danému měsíci. Děti se věnovaly
úkolům vyjádřeným hesly Březen – Měsíc
knihy, Vítáme jaro anebo Moje tělo, moje
zdraví, což je téma, které bude kvůli pandemii onemocnění covid-19 aktuální zřejmě po celý rok. Na zadaná témata zasílaly
učitelky dětem pracovní listy, náměty na
didaktické hry, hudební a pohybové aktivity
a výtvarné a pracovní náměty. To, že děti
s rodiči vše zvládali na výbornou, bylo vidět
ze zpětných vazeb, které jsme každodenně
dostávali formou fotografií nebo videí.
Rodičům patří za jejich přístup velké poděkování, protože víme, že to nemají často jednoduché. Mnozí z nich museli zvlá-

dat svou práci na home office, dohlížet na
vzdělávání školáků, péči o mladšího sourozence a k tomu ještě plnit úkoly s předškoláčky. Chtěla bych se proto podělit
o pár fotografií našich dětí, na nichž úžasně
zvládají nejen „školní“ úkoly, ale dělají ještě něco navíc. Například aktivně pomáhají
rodičům v kuchyni, cvičí, hrají si na lékaře,
pečují o rostlinky, rozvíjejí své hudební dovednosti nebo vyrábějí s tatínkem krmítko
a pečují o ptáčky. Vypovídá to o jejich píli
a zájmech, ale také o atmosféře v rodině
a postoji rodičů.
Bc. Simona Gajdová
MŠ Vratimov

Žáci mateřské školy při plnění úkolů distanční výuky a domácích aktivitách.

Foto: MŠ Vratimov

Letní pohybové kurzy ve Společenském domě
Úterý

Středa

Čtvrtek

Letní pilates s Bárou
13. července – 7. září
17:30–18:30, cvičební sál
440 Kč/7 lekcí
lektorka: Barbora Hudáková
Janšová

Letní tabata s Verčou
7. července – 25. srpna
17:30–18:30, cvičební sál
500 Kč/8 lekcí
lektorka: Veronika Szczurová

Letní bodystyling
s Monikou
1. července – 26. srpna
19:00–20:00, cvičební sál
440 Kč/7 lekcí
lektorka: Monika Čížová

Letní jóga s Luckou
7. července – 25. srpna
17:30–19:00, velký sál
500 Kč/8 lekcí
lektorka: Lucie Wiejowská

Do kurzů se můžete hlásit pouze prostřednictvím webových stránek www.ksvratimov.cz/kurzy/.
www.ksvratimov.cz/k
Více informací na tel. 595 700 752. Konání kurzů je závislé na aktuálních protiepidemických opatřeních.
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VZPOMÍNÁME
Dne 12. června uplynou 2 roky od úmrtí
pana

Jana Fránka.

6. dubna jsme vzpomněli jeho nedožité
90. narozeniny. S láskou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 21. června by oslavil 80. narozeniny
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan

Arnošt Holešinský.
V srdcích je stále s námi.

Dne 15. května uplynul rok ode dne,
kdy nás nečekaně opustil pan

Antonín Pecuch.

S úctou a bolestí v srdci vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami.
S láskou vzpomeňte s námi.
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