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Den záchranných složek 2013
V sobotu 7. září se na Radničním náměstí ve Vratimově uskutečnil již třetí
ročník Dne záchranných složek. Akce
byla pořádána Sborem dobrovolných hasičů ve Vratimově, ve spolupráci s městem
Vratimov a složkami IZS.
Záštitu nad akcí převzala starostka města JUDr. Dagmar Hrudová a náměstek primátora Statutárního města Ostrava Tomáš
Sucharda. Hlavním partnerem akce byla
Nadace OKD, díky jejíž významné podpoře se mohla celá akce uskutečnit. Nemalou měrou se na akci podíleli také ostatní
sponzoři a příznivci, mezi jinými firmy
KES Vratimov, pivovar Radegast, Rádio
ČAS, Repronis a mnoho dalších, kterým
tímto jako organizátoři akce děkujeme.
Celou akci pěkně uvedl Dechový orchestr ZUŠ Vratimov a klub mažoretek z Vratimova, jehož členky jsou v současné době
úřadující mistryně ČR.

Návštěvníci, kterých bylo v průběhu
dne k pěti tisícům, mohli shlédnou statické ukázky techniky složek Integrovaného
záchranného systému. K vidění byly zásahy soudobé hasičské techniky, práce kynologické služby policie ČR a kynologického oddílu Městské policie Ostrava, dále
se se svou ukázkou představil jezdecký
oddíl městské policie.
Velký ohlas sklidily také dynamické
ukázky zásahu hasičů, ať už se jednalo o
ukázky zásahu s přítomností nebezpečné
látky, při které spolupracovala jednotka
vratimovských hasičů s jednotkou HZS
MSK a také ukázka zásahu při dopravní
nehodě, předvedená místními hasiči společně se členy Červeného kříže.
Dále byla k vidění práce lezeckého
družstva Hasičského záchranného sboru
MSK při záchraně osoby z výšky a nesmíme zapomenout ani na předvedené výko-

ny družstva mladých hasičů, které pracuje
při SDH Vratimov.
Atraktivní byly také ukázky historické
techniky. Zde jsme měli možnost vidět
v akci historickou ruční stříkačku hasičů
z Plesné, taženou koňmi, či zásah s přívěsným čerpadlem a vozidlem Tatra 805
hasičů z Řepišť, kteří provedli ukázku
požárního zásahu tak, jak vypadal v 50.
letech minulého století.
Zpestřením pak byla akce klubu vojenské historie ARMY LAND Vratimov, který ukázal bojovou akci s obrněným transportérem.
Zájemci také mohli vyzkoušet funkci
bezpečnostních pásů ve vozidle při simulaci nárazu na trenažéru organizace ABA.
Kromě dynamických a statických ukázek techniky a práce složek IZS se mohli
návštěvníci také seznámit s preventivní
činností jednotlivých složek, která je zaměřená mimo jiné také na děti.
O dobrou náladu se po dobu akce postaralo se svými písničkami rádio Čas a také
připravené občerstvení.
Závěr akce byl pak ozdoben koncertem známé české zpěvačky Petry Janů a
vystoupením herce a písničkáře Jiřího
Schmitzera.
Jak je vidět, program byl velice pestrý
a každý z návštěvníků si zde jistě dokázal
vybrat něco k pobavení ale i poučení.
Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění
hladkého průběhu akce a těšit se na další
setkání.
Hasiči Vratimov

foto SDH Vratimov
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Elektronické aukce pro dodávku elektrické energie
Město Vratimov se v minulých letech přihlásilo do elektronické
aukce pro dodávku elektrické energie. Touto aukcí se městu podařilo snížit náklady za spotřebovanou elektrickou energii. Taktéž pro domácnosti je možno touto elektronickou aukcí vysoutěžit
nižší cenu.
Z důvodu četných dotazů a žádostí našich občanů, nabízí město Vratimov svým občanům možnost snížit náklady domácností
na elektrickou energii a zemní plyn formou elektronických aukcí
a bude mezi občany a firmou provádějící e-aukci prostředníkem.
Pro občany je tato služba úplně zdarma. Firmě, která elektronickou
aukci zprostředkovává, neplatí nic ani město.

Aukční poplatek zaplatí firmě po skončení aukce dodavatel, jenž
e-aukci vyhraje. Pokud by cena vysoutěžená v e-aukci byla vyšší než je stávající cena pro danou domácnost, občan není povinen
uzavírat smlouvu s novým dodavatelem.
Další, podrobnější informace, najdete v níže uveřejněném materiálu tohoto čísla Vratimovských novin a na setkání s pracovníky
firmy e-Centre, která e-aukci bude pro občany našeho města provádět.
Setkání se uskuteční dne 08.10.2013 od 16:30 h – Společenský
dům Vratimov – kinosál.

Snižme společně náklady na energie
pro naše domácnosti i firmy

Harmonogram

Ivo Kičmer, místostarosta

Základní principy projektu a odpovědi na otázky občanů
budou sděleny na informativních setkáních pro občany,
která se uskuteční:

Jen pár kroků k úsporám
• 1. krok: Na kontaktním místě předáte potřebné podklady.
• 2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech domácností
/ místních firem…
• 3. krok: a sdruží poptávku do elektronické aukce (e-Aukce).
• 4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je
k účasti v e-Aukci.
• 5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky
dodavatelů.
• 6. krok: eCENTRE porovná Vaše stávající ceny s cenou
vzešlou z e-Aukce.
• 7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena,
eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným
dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní
servis.

•
•
•
•
•
•

8.10.2013
14.10.2013
16.10.2013
21.10.2013
23.10.2013
30.10.2013

od 16.30 hod. – Společenský dům Vratimov - kinosál
sběr podkladů v zasedací místnosti městského úřadu
sběr podkladů v zasedací místnosti městského úřadu
sběr podkladů v zasedací místnosti městského úřadu
sběr podkladů v zasedací místnosti městského úřadu
sběr podkladů v zasedací místnosti městského úřadu
ukončení sběru podkladů

Vždy od 13.00 do 17.00 hodin
Orientační termín e-Aukce – listopad 2013
Od poloviny prosince pak budou předávány k podpisu smlouvy
s vítězným dodavatelem, a to opět na kontaktním místě.
Martin Dulai
tel: 739 456 738
dulai@ecentre.cz

Co je to elektronická aukce?
Jedná se v podstatě o elektronickou dražbu, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat
skupinu klientů. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o
svého klienta férově soutěží.

Hřiště u mateřské školky v Horních
Datyních otevřeno pro veřejnost

Poté, kdy veřejnosti slouží dětské hřiště u Mateřské školy ve Vratimově, je od poloviny září, po provedení plánovaných prací na hřišti,
přístupné pro veřejnost také hřiště u Mateřské školy v Horních Datyních.
Otevírací doba je pondělí až pátek od 16:00–19:00 hodin, sobota, neděle, svátky od 9:00 do 19:00 hodin.
Hřiště je určeno pro předškolní děti v doprovodu osoby starší 18 let.
Protože se o hřiště budou dělit s mateřskou školkou, platí stejná pravidla
jako pro hřiště u vratimovské školky. Je naprosto nezbytné dodržovat
provozní řád, důsledně respektovat jeho ustanovení a mít na mysli, že
zahradu následujícího dne budou využívat děti ve školce a každá odhozená ostřejší věc, sklo apod., může způsobit dětem vážné zranění. Hodně dětí trpí různými alergiemi, je proto nezbytné důsledně dodržovat
zákaz vodění jakýchkoli zvířat na dětské hřiště. Své miláčky musíte nechat doma nebo alespoň za plotem zahrady. Pevně věřím, že mateřská
školka nebude své iniciativy pro naše děti litovat a nezavře nám dveře
jen proto, že má poškozené a zničené prolézačky, plnou zahradu psích
výkalů a nekontrolovatelného nepořádku.
Věřím, že do nástupu zimy si děti ještě stačí hřiště užít.

Podklady potřebné pro zařazení
do e-Aukce
• Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných
obchodních podmínek (elektřina / zemní plyn)
• Kopie ročního vyúčtování (elektřina / zemní plyn)
• Spojovací číslo SIPO, případně č. bankovního účtu pro
uvedení způsobu plateb záloh
• Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
• Podnikatelé, kteří mají vysoké napětí, navíc odběrový diagram (v xls)

Je účast v e-Aukci zpoplatněna?
Ne, domácnosti ani podnikatelé nehradí žádné poplatky.
Aukce je pro Vás zcela ZDARMA!
Aukční poplatek zaplatí pořadatelské firmě po ukončení
aukce dodavatel, který e-Aukci vyhraje.

JUDr. Dagmar Hrudová, starostka
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Oznámení
kanc. č. 8, II. patro, a to v úředních dnech (pondělí a středa v době
od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 17:00 hod.).
Ceny pronájmu hrobových míst na dobu 17 let jsou:

Upozorňujeme nájemce hrobových míst na pohřebišti ve Vratimově a Horních Datyních, aby si zkontrolovali u svých nájemních
smluv, zda již neuplynula doba, na kterou mají zaplacen nájem.
Doba nájmu je stanovena na 17 let. Nájemné se platí v kanceláři Pohřební služby Vratimov, ul. Frýdecká 10, u paní Komárkové
Zdeňky (telefon: 596 732 164, provozní doba pondělí až pátek
od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod.).
S nájemci, kteří již mají uzavřenou a evidovanou Smlouvu o
nájmu hrobového místa s městem Vratimov, bude sepsán Dodatek ke smlouvě při zaplacení nájmu na další období v kanceláři
pohřební služby.
Noví nájemci musí ve smyslu ust. § 25 zák. č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, ještě uzavřít Smlouvu
o nájmu hrobového místa. Smlouvy se uzavírají v budově Městského úřadu ve Vratimově, ul. Frýdecká 853/57, na odboru investic a údržby obecního majetku, u referenta Bc. Zechy Dalibora,

Kolumbárium Vratimov
Epitaf					
Urnové místo				
Jednohrob				
Dvojhrob				
Hrobka				
Kolumbárium Horní Datyně		
Kolumbárium Horní Datyně		

357,-Kč
425,-Kč
493,-Kč
782,-Kč
1445,-Kč
2040,-Kč
731,-Kč (malé)
1020,-Kč (velké)

Bc. Dalibor Zecha
odbor investic a údržby obecního majetku

Pozvání na setkání starostky města se starší generací
Sbor pro občanské záležitosti města Vratimova pod vedením
paní Jaromíry Maulerové a paní Jarmily Slívové zorganizoval i
letos setkání seniorů s představiteli našeho města a touto cestou
zve všechny seniory starší 70 let ve dnech 05.11.2013 do Kulturního domu v Horních Datyních; 06.11. a 07.11. 2013 do kavárny
Společenského domu ve Vratimově.
Vzhledem k tomu, že od 01.07. 2012 je účinný zákon č.
111/2009 Sb., o základních registrech, není možné bez souhlasu

občana získat z informačního systému obyvatel aktuální seznam,
který v minulých letech soužil členkám SPOZu jako podklad pro
zasílání pozvánek, žádáme proto zájemce o toto setkání, aby se
nahlásili nejpozději do středy 23. října 2013 na telefonním čísle
595705911 (paní Martina Janošová).
Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s odborem sociálně-správním

Městský úřad ve Vratimově
a Sbor pro občanské záležitosti
Vás i Vašeho manžela / manželku
srdečně zve na

SETKÁNÍ STAROSTKY MĚSTA
SE STARŠÍ GENERACÍ
v úterý 5. listopadu 2013
na druhou hodinu odpolední
v Kulturním domě v Horních Datyních
ve středu 6. listopadu 2013
nebo ve čtvrtek 7. listopadu 2013
na druhou hodinu odpolední
do kavárny Společenského domu
ve Vratimově
Těšíme se na Vaši účast při hudbě
a s malým pohoštěním
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Zastupitelé

Zastupitelé z Horních Datyň

Ing. Lucie Krausová a Ing. Ivo Kiška

si Vás dovolují pozvat

Vás srdečně zvou

na

na

IV. HOVORY
S OBČANY

HOVORY
S OBČANY

ve čtvrtek 31. 10. 2013 v 17:00 hodin
v malém sále Kulturního domu Horní Datyně

V úterý 8.10.2013 v 17:30 hodin

Na programu:

v Music club cafe, stadion Vratimov

• Akce a investice, které se podařilo v Horních

Program:

Datyních realizovat

• Informace ze zastupitelstva města

• Plánované akce a investice v nejbližší době

• Diskuze, co občany města trápí, náměty a ná-

• Diskuze nad tím, co bychom mohli v naší obci
zlepšit a prosadit

pady pro spokojenější život

Pozvání přijala také

Pozvánka platí i pro spoluobčany

starostka města JUDr. Dagmar Hrudová

z Horních Datyň
( Náměty k diskuzi můžete posílat

Srdečně zvou zastupitelé města, zvolení

na email: lucie-krausova@seznam.cz )

z Horních Datyň
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Pozvání na MAS Slezská brána

Ze schůze Rady města Vratimova
a zasedání Zastupitelstva města
Vratimova

Města sdružená ve svazku obcí Regionu Slezská brána, společně s podnikateli, spolky, příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty, založila
místní akční skupinu MAS Slezská brána, z.s.p.o. Jejím cílem je, mimo jiné,
spolupracovat v rámci většího celku než jsou pouze obce a města, formulovat společné potřeby, zájmy a problémy a tyto společnými silami řešit. Předpokládáme, že MAS se bude také podílet na čerpání dotací z EU v období
let 2014 – 2020.

Rada města Vratimova na své schůzi dne 6. září 2013 projednávala:
• Rozbory hospodaření za 1.-6. měsíc roku 2013
• Výsledky finančních kontrol za I. pololetí roku 2013
• Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za I. pololetí roku 2013
v KS
• Prodloužení nájemních smluv
• Udělení souhlasu k přijetí věcného daru příspěvkovou organizací – Městská knihovna Vratimov
• Povolení výjimky ze stanoveného počtu žáků
• Rozpočtový výhled na léta 2014-2017
• Rozpočtové opatření č. IX/2013
• Výběr provozovatele kanalizace v lokalitě Podlesí

V současné době probíhají práce na přípravě strategického záměru rozvoje regionu Slezská brána (Strategie MAS Slezské brány). Jeho tvorba není
možná bez širokého zapojení organizací, spolků, podnikatelů a dalších subjektů tohoto regionu.
Proto vás, kdo se chcete seznámit s činností MAS a zapojit se do vytváření strategie rozvoje našeho území na úseku podnikání, školství, kultury,
životního prostředí, sportu apod., zvu na seznámení s činností MAS a projednání přípravy strategického plánu MAS Slezská brána do Domu dětí a
mládeže dne 23. 10. 2013 v 18:00 hod.

Rada města Vratimova na své schůzi dne 16. září 2013 projednávala:
• Rekonstrukci elektroinstalace, rozvodů plynu, vody a
ústředního vytápění v provozní budově stadionu FC Biocel
Vratimov
• Zahájení veřejné zakázky „Poskytovatel technického dozoru stavby Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň – I.
etapa“
• Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace
„Úpravy zahrady v přírodním stylu Mateřské školky ve
Vratimově“
• Smlouvu o dílo „Oprava MK ul. Nádražní“
• Dodatek ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce chodníku podél
ul. Datyňské včetně zálivu pro AZ Nová škola“

JUDr. Dagmar Hrudová, starostka

POZVÁNKA
pro představitele zájmových spolků, politických
stran a organizací ve Vratimově.
Dovolte, abych Vás a členy nebo zaměstnance

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 16.
září 2013 projednávalo:
• Rozbory hospodaření za 1.-6. měsíc roku 2013
• Výsledky finančních kontrol za I. pololetí 2013
• Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za I. pololetí roku 2013
v KS
• Podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště a úhradu
spoluúčasti v případě získání dotace
• Prodej pozemku parc. č. KN 688/209 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Vratimov
• Obnovení procesu Komunitního plánování sociálních služeb města Vratimova
• Rozpočtový výhled na léta 2014-2017
• Zprávu o činnosti Finančního výboru za I. pololetí 2013
• Rozpočtové opatření č. X/2013
• Plnění investičních akcí za I. pololetí 2013
• Schválení Smlouvy o partnerství při realizaci investičního
projektu „Infrastruktura školských zařízení v Regionu
Slezská brána I.“ mezi městem Vratimov a svazkem obcí
Regionu Slezská brána
• Schválení analytické části Integrované strategie území
(ISÚ) MAS Slezská brána 2014-2020


Vašich organizací pozvala na

oslavy vzniku samostatného
Československa a uctění památky
prezidenta T. G. Masaryka,
které se uskuteční

v úterý 29. října 2013 v 15 hodin
před pomníkem u Základní školy
TGM ve Vratimově.
JUDr. Dagmar Hrudová, starostka

Ivo Kičmer, místostarosta
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Snažíme se o zvýšení bezpečnosti ve městě
Jedna z věcí, která trápí občany převážné většiny obcí a měst,
je majetková kriminalita, včetně přestupků, na úseku ochrany
majetku. Rovněž motorová vozidla překračující povolenou rychlost jsou častým problémem v celé naší republice. Je to boj stálý
a nekončící a nelze se vždy spoléhat jen na ochranu ze strany
státní policie. Omezený počet jejich členů, snížený ještě v rámci
státem provedených úspor, neumožňuje takovou ochranu osob a
majetku, jakou bychom si přáli a představovali. Stát stále častěji
přenáší část svých pravomocí a povinností na obce a očekává také
od občanů větší zabezpečení jejich majetku, a to především osobních motorových vozidel nebo rodinných domů.
Je pravda, že bez spolupráce obcí s PČR je boj proti kriminalitě
a odhalování zejména majetkové trestné činnosti a majetkových
přestupků méně úspěšný. Proto naše město ve spolupráci s PČR
začalo v tomto roce budovat kamerový systém, který na vytypovaných místech 24 hodin denně monitoruje pohyb osob a motorových vozidel a záznamy se uchovávají v centrální středisku Statutárního města Ostravy. Přístup k nim mají subjekty stanovené
v zákoně, a to zejména státní policie a Městská police v Ostravě a
také ty správní orgány, které se zabývají přestupkovou agendou.
Kamerový systém město od dodavatele OVANET a.s. převzalo
v měsíci září a od této doby je také v činnosti.

Měření povolené rychlosti státní policií na komunikacích ve
Vratimově probíhá jen občas a je dle mínění většiny občanů nedostatečné. Nemáme zřízenou městskou policii, je to záležitost
velmi nákladná a protože na rozdíl od většiny ostatních měst
vynakládáme nemalé finanční prostředky např. na dva kulturní
domy, dům dětí a mládeže, koupaliště, ve městě fungují dvě jednotky dobrovolných hasičů (na které jsme mimochodem velmi
hrdi a které městu i občanům hodně pomáhají), chystáme se také
stavět kanalizaci v Horních Datyních a čekají nás další velké investice nezbytné s ohledem na stav našeho nemovitého majetku,
chodníků a komunikací, nemůžeme si ji v současné době dovolit.
Nedodržování povolené rychlosti motorovými vozidly při průjezdu městem považujeme za velký problém, a proto jsme uzavřeli se souhlasem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
veřejnoprávní smlouvu se Statutárním městem Ostrava.
Podle této smlouvy pro nás bude Městská policie Ostrava provádět na vytypovaných místech měření rychlosti motorových vozidel v rozsahu, jak určí Rada města Vratimova a kolik prostředků
na tuto činnost vyčlení.
Věříme, že obě přijatá opatření přispějí k větší bezpečnosti
v našem městě.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Výzva občanům

Termíny a stanoviště
sběru velkoobjemového a
nebezpečného odpadu pro
podzim 2013

V dubnovém čísle jsme se obrátili na naše občany s žádostí
o pomoc při zajišťování dohledu při přecházení silnice dětmi u
našich dvou základních škol. Zkušebně jsme v průběhu měsíce
června měli zajištěn dohled u Základní školy Datyňská v době
ranního příchodu žáků do školy. Na základě pozitivního ohlasu
z řad rodičů v této aktivitě chceme formou uzavření dohody o
provedení práce pokračovat i v tomto školním roce. Zájmem města je zajistit maximální bezpečnost dětí při přecházení komunikací u škol. Z tohoto důvodu se opět obracíme na Vás, kteří by jste
chtěli být v tomto počinu nápomocni, aby jste se přihlásili u tajemnice Městského úřadu Vratimov, tel. 595705952 nebo e-mail:
miculkova.meu@vratimov.cz.

Vratimov
7.10.
8.10.
9.10.
10.10.
11.10
14.10.
15.10.

Restaurace U Kostela
Radniční náměstí
křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
ulice Na Příčnici u hasičárny
ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu
Krahulčí
ulice Rakovecká u mostu
křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Ing. Renáta Mičulková, tajemnice

Město Vratimov nabízí k pronájmu
nebytové prostory

Horní Datyně
16.10.
17.10.
18.10.

nacházející se v suterénu objektu nového
Nákupního střediska ve Vratimově, Frýdecká
ul. 1094 (bývalá prodejna drogerie),
o celkové výměře 209,01 m2.

U Důlňáku u obchodu
ulice Václavovická u kapličky
Kulturní dům Horní Datyně

Sběr proběhne opět v době od 10,00 do 17,00 hodin. Opakovaně upozorňujeme, že sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu neslouží k odkládání odpadu vzniklého při podnikatelské činnosti!

Bližší informace obdrží zájemci u p.
Fiedorové nebo p. Blažka na odboru investic
a údržby obecního majetku MěÚ Vratimov,
tel. 595705934 nebo 595705930.

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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Upozornění občanů v souvislosti
s roznáškou hlasovacích lístků k volbám
Upozornění občanů v souvislosti s roznáškou hlasovacích lístků k volbám

1252 37
204 1295
Vratimov, Horní
1129 1139 1234

Dne 25. a 26. října 2013 se uskuteční volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Voličům budou doručeny obálky s hlasovacími lístky na adresu trvalého pobytu.
V souvislosti s roznáškou těchto obálek
upozorňujeme občany na vznik možných
ojedinělých nesrovnalostí se skutečným
stavem obyvatel. Seznamy pro roznášku
jsou zpracovány s jistým časovým předstihem počítačovým programem, aby
Městský úřad Vratimov mohl včas zorganizovat distribuci obálek. Proto je možné,
že se v seznamu vyskytne osoba, která již
na uvedené adrese nebydlí (odstěhovaný,
zemřelý). Snažíme se těmto nesrovnalostem předcházet, ale zároveň žádáme občany, aby nás omluvili ve výše uvedeném
případě a případné nesrovnalosti nahlásili
příležitostně na ohlašovnu Městského úřadu Vratimov. Zároveň bychom chtěli požádat občany Vratimova a Horních Datyň,
aby si své domy řádně označili čísly popisnými, popř. orientačními, čímž by velmi
usnadnili doručování hlasovacích lístků i
ostatní pošty.

Vratimov Krátká
115 696 939 950

Místem konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
je:
Volební okrsek č. 1 – Dům dětí a mládeže,
Frýdecká 377, Vratimov pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Adámkova
283 348 373 1106 1212 1233 1315
1259 1261 1299 1302 1315 1292
Vratimov Břízková
423 649 659 665 786 794
827 833 856 888 896 916
968 1160 1178 1190 1236

801
952

Vratimov Družstevní
306
Vratimov Frýdecká
1
3
5
6
10
11
12
13
17
18
19
20
27
28
29
30
39
56
98
100
142 150 170 88
262 267 299 321
360 390 391 402
412 416 424 570
779 861 892 934
984 988 991 1007
1028 1072 1093 1115
1165 1175 1187 1188
1208 1209 1225 1230
1247 1249

7
14
21
31
124
171
337
403
587
940
1009
1124
1193
1237

8
15
22
32
132
214
345
405
636
941
1018
1142
1197
1246

9
16
26
34
134
231
346
411
701
965
1019
1155

Vratimov Křivá
647 651 671
777 795 796
907 914 927

689
817
947

691
884
948

767
897

Vratimov Mojžíškova
110 615 663 776
953 954 958 990

854

863

883

Vratimov U Nového lesa
108 148 168 172 865
992

898

Vratimov Na Spojce
692 798 848 959
1005 1022

963

Vratimov Na Stezce
131 225 226 272
1107 1266

312

Vratimov Na Vyhlídce
25
333 343 635
655 656 680 684
694 695 729 770
792 793 836 860

645
685
771

970

920

646
686
772

344

Vratimov Výletní
304 313 314 426
716 815 866

713

714

715

981

Vratimov Záryjská
122 129 163 169
1004 1073

350

702

703

921

Volební okrsek č. 2 – Mateřská škola, Na
Vyhlídce 25, Vratimov pro občany přihlášené k trvalému pobytu

654
693
773

Vratimov Nádražní
152 392 432 705 706 707
709 710 1158 1179 1222

708

Vratimov Odboje
41
58
90
311 323 327
372 376 385
648 676 688
775 799 864
986 1006 1026

293
361
565
774
980

268
329
388
697
938
1056

285
340
393
764
949
1063

286
1300
425
766
966
1164

Vratimov Okrajová
105 106 107 138
564 567 1116 1144
1174 1180 1194 1202
1223 1231 1245 1250
1257 1270 1276 1289

161
1148
1213
1254
1304

353 362
1167 1173
1216
1255
1305

Vratimov Ovocná
316 317 318 319
408 673 675 768

320
855

352

407

383
891
935
956

384
895
942
960

366
811
924
951
1111

378
850
925
955

Vratimov Říční
711 712 837

857

858

889

1075 1228 81

Vratimov U Rybníka
130 1267
336

Vratimov Na Zadkách
16
74
84
128 202 227 230
232 269 270 332 335 590 826
967 1113 1121 1126 1128 1140 1147
1192 1214 1314

Vratimov Polní
146 309 365
386 395 687
911 913 915
943 944 945
962 982 994

Vratimov U Potůčku
80
86
97
434

Vratimov Vodárenská
75
93
141 328 334
439 964 1105 1226

Vratimov Na Slezance
330 341 355 401 417
717 718 719 1081 1240

7

975

Vratimov U Padolu
153 308 614 1037 1084 1112
1244 1253

677
814
946

Vratimov Tovární
91 1274

Vratimov U Hráze
406 413 797 867

Vratimov Družstevní
63
277 279 287
842 901 902 903
1133
Vratimov Husova
218 252 265 280
527 528 529 530
534 802 803 804
Vratimov Okružní
151 560 561
577 578 579
584 585 586
621 622 623
628 629 630
641 642 644

562
580
617
624
631
1204

291
904

305
905

429
906

281 521 522
531 532 533
1099 1100 1101
563
581
618
625
632

575
582
619
626
633

576
583
620
627
640

Vratimov Pod Kovárnou
10
33
193 278 292
324 338 387 404 437
987

296
568

298
859

592
599

593
600

594
601

Vratimov U Mateřské školy
681 682 683 780 781
784 785 787 788 790
1260

782
791

783

Vratimov Radniční náměstí
821 822 823 824
Vratimov Strmá
535 536 537
595 596 597
602 928 929

Vratimov Úzká
820 825 931

591
598
930

932

933

Volební okrsek č. 3 – Kulturní dům, Vratimov pro občany přihlášené k trvalému
pobytu
Vratimov Buničitá
201 440 755 756

762

1132

Vratimov Frýdecká
73
137 147 165
205 206 263 315

166
357

179
358

199
430

volby
431
611
830

435
637
831

606
638
832

607
639
853

608 609
757 819
1002

610
829

736
745
758

737
746
763

740 741 742 743 744
747 748 750 751 752
1217 1286 1298 1308

Vratimov Severní
1177 1258 1273 1287 1294 1306 1310

Vratimov Hřbitovní
264 325 1171 1268

Vratimov Výletní
125 400 427 995

Vratimov J. Žemly
342 356 573
1205

Volební okrsek č. 4 – Základní škola, Datyňská 690, Vratimov pro občany přihlášené k trvalému pobytu

Vratimov K Sokolovně
183 189 420 893

Vratimov Datyňská
45
139 297 300
462 463 464 465
540 541 542 543
547 548 549 551
1303

Vratimov K Závorám
739
Vratimov, Lesní
370

Vratimov Na Hermaně
136 188 208 209
223 256 266 301
603 604 605 612
700 843 1103 1119

728

732

216 219
302 418
613 698
1200

733

220
588
699

Vratimov Na Podlesí
101 1181 1182 1195 1211 1220
1278 1279 1288 1290 1296

246
275
448
812

Vratimov Rodinná
143 210 213 215
839

273

Vratimov Sokolská
156 157 160 195
805 806 807 899

247
326
449
249

310

248
375
569

322

197 222 290
1038 1102

Vratimov Sumínova
731 918 919
Vratimov Školní
194 217 224 374
652 653 1229

456

457

Vratimov Tovární
68
175 186
Vratimov, U Hráze
1157

Vratimov, U Lesíka
1163 1185 1191 1242 1243
Vratimov U Společenského domu
1024 1041 1042
Vratimov U Staré školy
60

Vratimov U Trati

212

1136

155 389
1198

459

54
191
331
1076
1275

57
61
196 198
800 840
1082

Vratimov Na Příčnici
71
85
89
96
237 254 259 260
554 555 556 557
657 720 760 868
872 873 874 875
879 880 881 882
957 961 985 989
1077 1078 1079 1080
1118 1125 1159 1183

234
398
558
869
876
894
1021
1086
187

235
552
559
870
877
908
1034
1091
1238

236
553
616
871
878
909

Vratimov Na Zadkách
76
221 284 294
923 999 1114 1176

658
993

828

917

Vratimov Nová
486 487 488
494 495 496
501 502 503
508 513 514

491
498
505
516

492
499
506
726

493
500
507

453

Vratimov Rakovecká
82
95
111 112
778 847 851 852
1096 1109 1137 1154
1221 1241 1265 1271
1235

113
926
1210
1283

8

1110

1016 1017
1043 1053
1059 1064
1069

Vratimov Osadnická
38
450 451 452
517 518 519 520

Vratimov U Březinek
119 233 369 379 419 664 846
1070 1134 1141 1146 1156 1168 1218
1277

454

Vratimov U Lípy
64
72
173 271 276 288 422
979 1035 1130 1135 1169 1177
1199 1251 1258 1269 1297		

Vratimov U Rozvodny
364 368 380 381
650

Vratimov Na Podlesí
47
48
51
52
92
117 120 159
228 243 282 307
862 887 890 1071
1097 1150 1152 1153

490
497
504
515

Vratimov Střední
976 997 1001 1003 1008 1010 1012
1023 1027 1062

Vratimov U Potůčku
ev.č. 15

Vratimov Karla Velčovského
53
78
303 414 885 1151
1248 1256 1263 1280 1281 1293
1307

Vratimov Obvodová
998 1011 1013 1015
1030 1032 1039 1040
1054 1055 1057 1058
1065 1066 1067 1068

Vratimov U Jeslí
433 441 1025

Vratimov U Strouhy
144 176 177 211

Vratimov Jižní
1251 1291
Vratimov K Hájence
13
49
79
116 118
436 769 845 1104 1117
1301

Vratimov, Sezonní
421
643

Vratimov U Lesíka
245 258 574 589 672 1014
1020 1029 1031 1033 1036 1060

Vratimov, Na Novém poli
149

Vratimov Nádražní
704 1098
Vratimov Popinecká
174 200 238 239
250 251 253 274
444 445 446 447
789 808 809 810
1282

460 461
690 539
545 546
1227

Vratimov, Horní
1149 1166 1184 1189 1196

Vratimov, Masarykovo náměstí
192
Vratimov Mourová
723 724 725 727
734 735 1131

1045

363
538
544
1201

Vratimov Řadová
1044 1046 1047 1048 1049 1050
1051 1052

455

442 730
996
1137
1284

396

415

571

Vratimov U Stadionu
466 467 468 470 471
476 477 478 479 480
483 484 1090 1285

474
481

475
482

Vratimov Višňová
43
94
121
371 410 438
886 922 971
1161 1162 1186
1219 1262 1272

162 182
670 816
1138 1143
1215

140
443
1120
1206

158
572
1127
1207

Vratimov Zahradní
472 473 509 510 511 512 523
524 525 526 1172 1224 1232
Volební okrsek č. 5 – Kulturní dům, Vratimovská 224, Horní Datyně pro občany
s trvalým pobytem na území městské části
Horní Datyně

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
/platným občanským průkazem nebo pasem/. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
O vydání voličského průkazu je možno požádat dle místa trvalého pobytu.
Počátek vydávání voličských průkazů
bude nejdřív 15 dnů přede dnem voleb tj.
10.10.2013.
Upozorňujeme občany, na změnu volební místnost pro volební okrsek č. 2 bude
v Mateřské škole Vratimov (dříve základní umělecká škola).
Za odbor sociálně-správní:
Drahomíra Večeřová

Zlatý podzim

ZLATÝ PODZIM – první místa do Jičína a Vítkovic
Skvěle dopadl běžecký závod Zlatý podzim, který se v sobotu 14. září běžel ve Vratimově již po dvacáté. Spolu s dubnovým lesním během v Důlňáku (letos to byl již 30. ročník)
je tento silniční desetikilometrový závod jedním z nejhezčích
a nejoblíbenějších v kraji. Vytrvalci v mailech, které po závodě dostávám, nešetří chválou. To samozřejmě těší a je jasné,
proč se běžci každoročně na pestré a oblíbené tratě rádi vrací.
Loni obsadili přední místa zkušení borci, letos zaútočilo mládí.
Běželo se v pěti věkových kategoriích mužů a dvou žen opět
za ideálního běžeckého počasí. Krátce před startem ustal déšť,
bylo příjemných 15◦ C a nepálilo slunce, prostě příroda byla
hodná a tak to mají vytrvalci rádi. Nejmladším účastníkem byl
patnáctiletý Zdeněk Martinák, nejstarším pětaosmdesátiletý
zkušený maratónec František Zikeš, oba z Místku. Z největší dálky přijel borec až ze severočeské Bíliny. Na startu byla
i desítka krásných žen a prvenství si odvezla až do východočeského Jičína nejmladší z nich, jednadvacetiletá Jana Lenčová.
Nejstarší ženou byla Ludmila Šokalová z Místku, která nejen že
vyhrála svou kategorii, ale byla třetí nejrychlejší ženou celkově.
Stále usměvavá, i ve svých sedmapadesáti letech nestárnoucí a
skvělá. I vratimovští Lukáš Vandrol (9. v kategorii do 39 let) a
Tomáš Vandrol (11.) v těžké konkurenci obstáli se ctí. Škoda,
že závodu se zúčastnili jen oni dva, ve Vratimově a okolí běhá
mnohem více lidí. TV reportáž ze závodu by se měla brzy objevit na www.beskydskatelevize.cz, ale jistě najdete na googlu
apod. i starší ročníky.
Zpestřením před závodem i při vyhlašování výsledků byly
vtipné kreace studentky ostravské Janáčkovy konzervatoře Anety Kernové coby mimky, která se už objevila v prvních dílech
televizního seriálu Helena. Podle ohlasů se závodníkům velmi
líbila. A vysoce ocenili i chutné občerstvení po doběhu i celé
skvělé zázemí připravené pracovnicemi spolupořadatele, kulturního střediska, kterým patří velký dík. Vřelé poděkování patří i
společnostem, které nám pomohly finančně, jsou to KES spol.
s r.o., MOBAL, s.r.o. a Balmeto.cz. Jmenovitě děkuji za vstřícnost pánům Ing. Jiřímu Zbořilovi, Ing. Ivo Hainzelovi a Petru
Mitánkovi. Celou dobu tvrdím, že pěkný závod dokážeme udě-

lat i bez jediné koruny, ale pokud nějaká je, vždycky může být
pro účastníky lepší a přitažlivější. Náš Běžecký klub Vratimov
je prokazatelně nejmenším sportovním klubem v České republice, pouze dvoučlenný, ale přesto už léta děláme dva skvělé a
populární běhy, to určitě není špatná vizitka.
Běhajícímu i neběhajícímu národu vratimovskému sděluji,
že se v sobotu 2. listopadu koná ve Frýdku-Místku další ročník Hornické desítky. Jde o jeden z největších závodů Moravy
a Slezska a závod je zařazen do TOP 10 běhů Česka, což je to
nejvyšší ocenění. Na pořadu není jen závod na 10 km s velkou
mezinárodní účastí, ale i běhy dětí všech věkových kategorií už
od předškoláků, také kondiční běh na 1 km (mnozí rodiče běží
se svými nejmenšími či dokonce i s kočárky) a také běh mílařů dlouhý 3333 metrů. Skvělá atmosféra s více než třemi tisíci
účastníky, výborná tombola pro dospělé i děti a všechny závody
jsou přístupné široké veřejnosti. Ale pro velký zájem je třeba se
včas přihlásit. Propozice a přihlášky na http://www.atletikafm.
cz/hornicka-desitka/.
Zdeněk Fejgl, Běžecký klub Vratimov

foto Zdeněk Fejgl
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Nový školní rok na ZŠ
Masarykovo nám.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
ZO ve Vratimově
pořádá ve dnech
28. 9. 2013 – 29. 9. 2013
v 9.00 – 17.00 hod.
a 30. září v 8.30 - 13.00 hod.

Prázdniny skončily a v souvislosti se zahájením nového školního
roku nám všem nastaly úplně jiné starosti. První den školního roku
2013/2014 jsme ve škole přivítali celkem 253 žáků. Učí se v 11 třídách (6 tříd na 1. stupni, 5 tříd na 2. stupni). Do dvou prvních tříd
nastoupilo celkem 35 žáků. Školní družinu navštěvuje ve dvou odděleních celkem 50 žáků. V novém školním roce čekají naše žáky
některé podstatné změny v obsahu učiva. V prvním ročníku budou
mít žáci o jednu hodinu angličtiny více a žáci 8. ročníku se budou
povinně učit druhému cizímu jazyku – němčině. Na prvním stupni budeme využívat k výuce tablety, které jsme zakoupili za zbývající finanční prostředky z projektu EU Peníze školám. Rozhodli
jsme se využít je výhradně pro výuku na 1. stupni proto, že starší
děti už mnohdy tablety vlastní nebo s nimi mají zkušenosti, zatímco u dětí mladšího školního věku není práce s tabletem či možnost
vlastnit ho až takovou samozřejmostí. Kromě obvyklých školních
povinností čeká naše žáky spousta aktivit z oblasti kultury, sportu a cestování. Určitě zopakujeme úspěšný ozdravný pobyt, který
se uskutečnil v závěru uplynulého školního roku na chorvatském
ostrově Pag. V závěru nadcházejícího školního roku se uskuteční
slavnostní akademie žáků u příležitosti 105. výročí založení školy. Už teď se zamýšlíme nad jejím programem, aby byli spokojeni
nejen její aktéři, ale i diváci, kteří se jistě v hojném počtu dostaví.
Čeká nás – pedagogy i žáky, náročný a zážitky naplněný školní
rok, na jehož startovní čáře přeji všem kolegům, žákům i rodičům
našich žáků hodně elánu a vzájemného porozumění.

Podzimní výstavu ovoce,
zeleniny a květin,
která se uskuteční v Domě zahrádkářů.
Na výstavě bude i prodej včelařských
výrobků, šperků, kaktusů a ukázky z činnosti
jiných zájmových organizací ve Vratimově
(myslivci).
Pro návštěvníky je zajištěno také chutné
občerstvení!
Srdečně zve výbor ZO ČZS ve Vratimově.

Mgr. Alice Čavojská, ředitelka školy

foto ZŠ TGM
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co se děje v domečku

V neděli 6. října 2013 v 15 hod

DRAKIÁDA
s výrobou draků

dračí hry a soutěže
pro děti 3 až 10 let

Drakovné 50 Kč
V ceně: materiál na draka, občerstvení.
Předpokládaný konec v cca 17:00 hod.

S sebou: sportovní oblečení, přezůvky
NUTNÁ REZERVACE MÍST A PLATBA PŘEDEM
NA RECEPCI DDM DO 4. 10. 2013 18:00 HOD

foto DDM Vratimov

Křižovatka zájmů
První školní den jsme pro děti připravili akci Křižovatka zájmů v prostorách vratimovského Domu dětí a mládeže. Navštívilo nás bezmála 200 dětí a rodičů, poznali vedoucí zájmových
útvarů, hráli šachy, badminton, modelovali... a zároveň si prohlédli třípatrový „Domeček“. Nechybělo vystoupení našich již
zaběhlých kroužků, jako jsou mažoretky ZIK-ZAK Vratimov
nebo westernový kroužek Black&Brown.

foto DDM Vratimov
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS
Nabídka masáže Vratimov, jedná se o masáže zdravotní, lymfatické, čínské, baňkování. Na adrese: Vaculík Petr, Křivá 907/13,
Vratimov. Kdykoliv po tel. dohodě na čísle 604 309 224.

Dne 16. 10. vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí

paní Miluše Štefkové.

Hledám švadlenu - šité povlečení. Tel.: 606 350 477.

Za celou rodinu manžel Ervín.
Pronajmu 3+1, v centru, 5. patro, dům po rekonstrukci, zděné jádro, velká lodžie, nová kuchyňě, plast. okna, dlouhodobě.
Tel.: 724 419 060.
Dne 18. října je tomu 35 let,
co nás ve věku 55 let nečekaně opustil

Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v přízemí rod. domu včetně garáže
a zahrady ve Vratimově. Informace na tel.: 604 679 492.

pan Viktor Kowal .
S láskou vzpomínají manželka Zdeňka,
dcera Pavla a syn Dušan s rodinami.

Místní knihovna

ŽABEŇ

www.zaben.knihovna.info

Místní knihovna

pořádá výstavu

ŘEPIŠTĚ

V pocitech fantazie

www.knihovna-repiste.cz

foto a obrazy Heleny Freislerové, Alfii Procházkové a
Jany Pavelkové.
Potrvá od 2. 10. do 4. 11. 2013
Výstavu je možno zhlédnout v půjčovní době knihovny,
v pondělí od 13:30 - 17:00 hod.
a ve čtvrtek od 13:30 - 17:00 hod.

pořádá výstavu

Heraldická exlibris
která potrvá od 1.10. do 29. 10. 2013
a možno ji zhlédnout v půjčovní době knihovny v úterý
od 10-12, a od 13-17 hod.

Dne 7. 10. 2013 v 17:00 se uskuteční beseda pro veřejnost:

a v pátek od 9-12, a od 13-15:30 hod.

Trénování paměti - přednášet
bude Dagmar Maroszová

Dne 1. 10. 2013 v 17:30

beseda s Marií Knödlovou

TÝDEN KNIHOVEN

s názvem Včelí produkty a jejich vliv na zdraví člověka.

ve dnech 30. září - 4. října 2013

Dne 22. 10. 2013 v 17:00 - přednáška

V tomto týdnu v knihovnách
VRATIMOV, PASKOV, ŘEPIŠTĚ, ŽABEŇ, HORNÍ
DATYNĚ a OPRECHTICE

s Magdalenou Silonovou na téma

Jak vypadat a cítit se štíhlejší?

platí:
• vyhlašujeme amnestii všem zapomnětlivým čtenářům
• prodej vyřazených knih za 2,- Kč
• nově přihlášení čtenáři NEBUDOU platit registrační
poplatek do konce roku 2013

Ukázky triků, které nás zaručeně zeštíhlí. Typy postav,
barvy, vzory, kombinace, korekce postavy, textilní materiály, módní inspirace.
Vstupy na besedy jsou zdarma.
12

akce v DDM a Kulturním středisku

Říjen v kulturním středisku
Program ve Společenském domě ve Vratimově
3. října
17.00
galerie
			
3., 10., 17.,
15.00
učebna č. 11
24. a 31.
4. října
8.30 a 10.00
kinosál
			
5. října
19.00
kinosál
			
7., 14., 21.
16.30
kinosál
8. října
16.30
kinosál
			
11. října
15.00
banketka
15. října
10.00
vestibul
17. října
15.00
velký sál
			
20. října
10.00
kinosál
			
21. října
10.00
vestibul
22. října
18.00
kinosál
			
25. října
14.00-22.00
velký sál
26. října
8.00-14.00
velký sál

vernisáž – Greta 		
Sartori
autoškola
Michalovi mazlíčci 		
pro MŠ a ZŠ
Studio Dva Praha – 		
Opačné pohlaví
zkouška ZUŠ
setkání s občany – 		
elektronická aukce
STP – setkání u kávy
prodej
KD – Loučení
s létem
nedělní pohádka - 		
Vesmírná pohádka
prodej
diashow Mys dobré 		
naděje
volby
volby

17.00
14.00-22.00
8.00-14.00
20.00

klubovna		
velký sál		
velký sál		
velký sál		

Úterý
18.00
banketka
				
		
18.00
cvičební sál
				
		
19.00
cvičební sál
				

vinyasa power
jóga
pilates
s Bárou
body form 		
s Lenkou

pilates
s Bárou
body form 		
s Lenkou

Čtvrtek
		

18.00
19.00

velký sál
cvičební sál

aerobic mix
společenské 		
tance pro páry
3. ročník AJ
5. ročník AJ
němčina
programování
na PC
vinyasa power
jóga
body form 		
s Lenkou
fitbalony 		
s Luckou
karibik dance
mix dance

Více informací na www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

Kurzy
cvičení seniorů
tvorba
web. stránek
aerobic mix
relax a jóga
3. ročník AJ
5. ročník AJ		
3. ročník AJ

Čtvrtek
17.00
cvičební sál
				
		
18.00
cvičební sál
				

Pondělí
18.00
cvičební sál
		
18.00
velký sál
				
		
15.30
učebna č. 11
		
17.00
učebna č. 11
		
Úterý
16.00
učebna č. 11
		
17.00
učebna č. 12
				
		
18.00
banketka
				
		
19.00
cvičební sál
				
		
Středa
19.00
cvičební sál
				

schůze KSČM
volby
volby
Hallowenská párty

Pondělí
9.00
cvičební sál
		
17.00
učebna č. 12
				
		
18.00
cvičební sál
		
19.00
cvičební sál
		
15.30
učebna č. 11
		
17.00
učebna č. 11
		
18.30
učebna č. 11

jóga s Míšou
body styling 		
s Bárou
fit balony 		
s Luckou

Nabídka volných míst v kurzech

Program v Kulturním domě Horní Datyně
9. října
25. října
26. října
26. října

Středa
17.00
banketka
		
18.00
cvičební sál
				
		
19.00
cvičební sál
				

Akce Domu dětí
a mládeže Vratimov
4. 10.
5.- 6. 10.
		
6. 10.		
		
12. 10.
13. 10.
19. 10. 		
29. 10.
		
1. 11.
2. 12. 		
2.- 3. 11.
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Diskotéka pro náctileté
Angličtina na Domečku, pouze pro
přihlášené
Drakiáda s pečením brambor – akce pro
děti – výroba draka
Kreativní sobota 1
Výlet Velký Javorník – hledání keší
Bludičky – akce pro děti s lampiony
Podzimní prázdniny – akce pro děti,
pouze přihlášení
Diskotéka pro náctileté
Kreativní sobota 1
Angličtina na Domečku, pouze pro
přihlášené

divadelní představení

Studio DVA Praha
uvede v Kulturním středisku Vratimov bláznivou komedii Davida Tristrama

Opačné pohlaví
Režie: Adam Kraus
Hrají: Jana Krausová, Bob Klepl, Michaela Maurerová, Roman Štabrňák

Milostný pár je ideální. Milostný trojúhelník je
problém. A milostný čtverec může být docela
průšvih, ale pro nezúčastněné i zábava… Česká
premiéra byla 18. července 2013 na Letní scéně
Vyšehrad.

sobota 5. října 2013 v 19 hodin

Vstupné 390 Kč

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov

rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751
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pozvánky

fotograf a cestovatel
Miroslav Deneš
uvede diashow

Mys Dobré naděje a tajůplná Namibie
V tomto nejnovějším pořadu cestovatele a fotografa Miroslava Deneše se podíváme do národního parku TableMountain v
okolí Kapského Města, který je na seznamu chráněných památek UNESCO, poté se vydáme na sever Namibie do země
divokých zvířat, diamantů, oranžových dun a velmi zvláštních stromů. Cestou zastavíme v národních parcích Fish Canyon
River, Sosusvlei, Spitzkope, v africké perle na seznamu UNESCO – parku Etosha s rozlohou více než 22.000 km2, v němž
žijí spousty divokých zvířat a v diamantovém království Kolmanskoop.
kinosál Hvězda Společenského domu ve Vratimově
úterý 22. října 2013 v 18 hodin
vstupné 50 Kč
vstupenky v prodeji od 16. září
v pokladně kulturního střediska
provozní doba pokladny kulturního střediska:
pondělí až čtvrtek 8 až 17
pátek 8 až 14 hodin
Úhrada vstupenek i bezhotovostně.
Rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751

Divadlo U Lípy o. s.

Divadélko Smíšek

Ray Cooney:
Rodina je základ státu

vesmírná
pohádka

Bláznivá komedie z prostředí londýnské nemocnice.
Režie: František Letal
Hrají: herci ochotnického Divadla
U Lípy o. s.
Kdy: pátek 15. listopadu 2013 v 19 hodin
Kde: Kulturní dům Horní Datyně
vstupné 50 Kč
vstupenky v prodeji od 16. září v pokladně kulturního

neděle
20.října
v 10 hodin
kinosál Hvězda
Vratimov

střediska

Rodinné vstupné
80 Kč (1+1)
Jednotlivé vstupné
Dospělí 60 Kč
Děti 40 Kč

Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.
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pozvánky

Divadlo Radka Brzobohatého

John Godber:
VYHAZOVAČI

Energií sršící hudební komedie z prostředí disko klubu Cinders, se skvělou
hudbou a písněmi Ondřeje Brzobohatého.
Režie: Marián Kleism, Hudba: Ondřej Brzobohatý, Hrají: Ondřej Brzobohatý,
Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov
úterý 5. listopadu 2013
v 18 hodin
Vstupné 340 Kč
vstupenky v prodeji v pokladně
kulturního střediska
provozní doba pokladny kulturního střediska:
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek i bezhotovostně.
		
Rezervace vstupenek a info
na tel. č. 595 700 751
16

kino na říjen

MARTIN A VENUŠE

Rodinný film

2. a 3. října v 19 hodin
ČR, 2012, 102´, komedie, vstupné 70 Kč, přístupnost bez
omezení
Příběh filmu začíná před 10 lety, na vernisáži obrazů, kdy se mladá
a nadějná výtvarnice Vendula seznámí se svým budoucím partnerem a manželem Martinem. Společně založí rodinu. Martin buduje kariéru ve firmě vyvíjející hračky a Vendula se stará o rodinu.

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ II

16. října v 17 hodin
Belgie, 2012, 93´, animovaná komedie, rodinné vstupné
(1+1) 100Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupnost bez omezení
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového útesu. Jednoho dne je
však uloví pytlácká
loď a oni se ocitnou
v zajetí ohromného
akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen tak
nevzdávají a za pomoci svých mláďátek
Rickyho a Elly jsou
rozhodnuti dokázat
nemožné a dostat se
zpět na svobodu.
Režie: Ben Stassen
Rodinný film

HONIČKY KRÁLÍČKA BUGSE

Každý dělá pro rodinu maximum, ale zároveň se cítí nedoceněný
tím druhým. Události naberou spád uzavřenou sázkou, kdy Martin
slíbí, že se postará o děti a domácnost během jednoho měsíce...
Hrají: Marek Taclík, Kristýna Boková, Zuzana Stivínová,
Jan Budař, Lubo Paulovič, Tomáš Hanák, Tomáš Matonoha, David Kraus, Věra Křesadlová-Formanová a další..

17. října v 17 hodin
USA, 1981, 76´, animovaná komedie, rodinné vstupné (1+1) 100Kč,
jednotlivec 70 Kč, přístupnost bez
omezení
Nestárnoucí dobrodružství šíleného
králíka, skvělá animovaná groteska.
Režie: Friz Freleng

PĚNA DNÍ

9. a 10. října v 19 hodin
Francie, 2013, 125´, drama/fantasy, vstupné 70 Kč, přístupnost bez omezení
Ve městě, kde auta mají volant v kufru, lidé bruslí pozpátku a
klavír míchá koktejly, žije idealistický a vynalézavý Colin
pouze v kruhu svých přátel Nicolase a Chodka. Jednoho dne
Colin potká svou osudovou lásku Chloé.

SKYFALL

23. října v 19 hodin
VB, 2012, 144´, akční thriller, vstupné 70 Kč, nepřístupné
pro děti do 15 let

Tentokrát bude Bondova loajalita vůči M vystavena nelehké
zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007
musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to
stojí cokoliv.
Hrají: Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fieness, Javier
Bardem, Naomie Harris a další..

Hrají: Audrey Tautou, Romain Duris, Omar Sy, Gad Elmaleh, Aissa Maiga, Charlotte Lebon, Sacha Bourdo a další..
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kino na říjen

7 DNÍ HŘÍCHŮ

ANNA KARENINA

30. října v 19 hodin
ČR, 2012, 107´, drama, vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti do
12 let
Tento příběh se skutečně odehrál na Šumpersku v květnu 1945.
Útěk Agens, německé manželky českého lesníka Jana Olšana,
je zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá. Je
konec války, doba je zlá a do pohraničí se vracejí Češi z vnitrozemí, vznikají gardy a přichází vojáci..

24. října v 19 hodin
USA, 2012, 130´, romantické drama, vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let

Anna Karenina žije v lehce unaveném manželství s vysokým
vládním úředníkem, s nímž má malého syna, a její pověst mezi
petrohradskou smetánkou nemůže být lepší. Během cesty do
Moskvy, kam jede navštívit bratra, potká hraběnku Vronskou
a na moskevském nástupišti se seznámí i s jejím synem, mladým ambiciózním důstojníkem.
Hrají: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson,
Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen a další..

PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK

Hrají: Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, Jarek Hylebrant, Attila Mokoš, Jiří Schmitzer, Igor Bareš, Fedor Bondarchuk,
Anna Šišková a další..

26. října ve 14 hodin
ČR, 63´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30Kč, přístupnost bez omezení
Krtek a Ježek, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Cvrček a pila,
Jak   štěňátko chtělo malé pejsky,
Cvrček a basa, Jak štěňátko dostalo chuť na med, O Maryšce a vlčím
hrádku

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

31. října v 19 hodin
ČSR, 1968, 115´, drama, vstupné 80 Kč (členové klubu sleva
10 Kč), nevhodné pro děti do 12 let
Nejmenovaná moravská vesnice. Květen 1945 je časem oslav,
vína a muziky. Brzy však přichází únor roku 1948, po kterém se

Rodinný film

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV

28. října ve 14 hodin
USA, 2011, 130´, dobrodružný, rodinné vstupné (1+1) 100Kč,
jednotlivec 70 Kč, přístupnost bez omezení
Hugo Cabret je neobyčejný kluk, který po otcově smrti žije na
pařížském vlakovém nádraží u strýce alkoholika, jenž tu pracuje jako seřizovač nádražních hodin. Po tátovi Hugo zdědil
vynalézavost a robota s klíčovou dírkou ve tvaru srdce, který

vesnice tragicky mění. Násilné združstevnění zničí vazby mezi
lidmi a jejich půdou budované po mnoho generací, pokřiví charaktery celé řady obyvatel a nesmiřitelně rozdělí dřívější přátele.
Hrají: Vlastimil Brodský, Radoslav Brzobohatý, Vladimír
Menšík, Václav Babka, Waldemar Matuška, Drahomíra Hofmanová, Pavel Pavlovský, Josef Hlinomaz, Helena Růžičková a další..

možná ožije, pokud se do ní vloží ten správný klíč a předá
chlapci otcův vzkaz. Alespoň v to doufá.
Hrají: Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Ben Kingsley,
Sacha Baron Cohen, Jude Law, Emily Mortimer a další..
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