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POLICIE ČR Vratimov 604 127 2881. listopadu 2013 / číslo 11  zdarma

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
s vánočním jarmarkem

pátek 29. listopadu 2013 od 10 hodin

Společenský dům Vratimov – okolí, vestibuly a velký sál  

10 – 17   stánky s dárky a občerstvením před i uvnitř Společenského domu
15.30   nafukování balónků s přáníčky 
16.00   vystoupení  Vrzušky s vánočními koledami
16.05  vypouštění balónků s přáníčky
16.10  vystoupení gospelové skupiny
16.40  ohňová show  - skupina Duofatale
17.00  rozsvícení vánočního stromu před budovou Policie ČR ve Vratimově 
17.05  ohňostroj u Společenského domu
17.10  vánoční písně K. Gotta zazpívá vítěz hudební soutěže DOREMI Honza Benko
17.30  projekce rodinného filmu Legendární parta v kinosále Hvězda; vstup zdarma

V průběhu celého dne mohou děti zazpívat do mikrofonu svým rodičů, k dispozici bude i karaoke.
Odvážlivce z řad dětí čeká malá odměna. 

PROGRAM
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mistr světa v cyklistice

Rozhovor s čerstvým mistrem světa v 
cyklistice, občanem Vratimova, Adamem 
Kauerem. V ostravském Mittalu ho vy-
zpovídal Ivo Šterba.

„V rámci tréninku vyjedu za den čty-
řikrát na Lysou horu,“ říká čerstvý mistr 
světa v cyklistice.

Šestadvacetiletý Adam Kauer z Hasič-
ského záchranného sboru AccelorMittal 
Ostrava dosáhl na nedávném světovém 
šampionátu hasičů ve španělské Huesce 
fantastického výsledku. V závodě hor-
ských kol na 43 kilometrů v kategorii Elite 
vybojoval titul mistra světa!  

Jak se cítíte v roli světového šampi-
ona? Čekal jste, že byste ve Španělsku 
mohl dosáhnout takového úspěchu?

Je to úžasný pocit. Když jsem slyšel, jak 
pořadatelé vyhlašovali v cílové rovince 
moje jméno, běhala mi z toho husí kůže. 
Jsem rád, že jsem takový výsledek mohl 
dosáhnout i pro společnost ArcelorMittal, 
která mě finančně podpořila. Na mist-
rovství světa jsem ale nebyl poprvé. Můj 
premiérový start se odehrál v roce 2010 
v Lucembursku, kde jsem skončil devátý. 
Podruhé jsem tady v Ostravě dojel třetí, 
takže tentokrát bylo mým cílem postoupit 
ještě o něco výš.

Kdy jste věděl, že by to tentokrát 
mohlo vyjít?  

Jelo se v náročných podmínkách. Tep-
lota během závodu dosahovala 38 stupňů. 
Nijak mě to ale nerozhodilo. Měl jsem 
skvělý tým kolegů, kteří mě během závo-
du fantasticky povzbuzovali, občerstvo-
vali a hnali dopředu. Věděl jsem, že mám 
natrénováno a že na to fyzicky mám. To 
se potvrdilo již ve druhém kole, kdy se mi 
podařilo spolu s jedním Francouzem ujet 
od skupiny a od třetího kola jsem jel již 
sám. Říkal jsem si buď teď, nebo nikdy. 

Jak jste se připravoval před mistrov-
stvím? Měl jste nějakou speciální pří-
pravu? 

Ne, žádná speciální příprava nebyla. 
Trénuji průběžně během celého roku. Kolo 
odkládám stranou jen v říjnu na tři týdny. 
Jinak po práci jezdím na kole, chodím do 
posilovny a připravuji se na závody. Ročně 
jich odjedu kolem dvaceti až třiceti a jsou 
součástí mé přípravy na pět nejdůležitěj-
ších závodů sezony, kam patří i mistrov-
ství světa. V rámci tréninku jsem napří-
klad schopen čtyřikrát za sebou vyjet na 

Vratimovský mistr světa v cyklistice Adam Kauer
Lysou horu v jednom dni a ročně najezdit 
na kole přes dvacet tisíc kilometrů. 

Vy se cyklistice a závodění věnujete ve 
svém volném čase, což je jistě časově i 
finančně velmi náročné. 

Ano, cyklistice se věnuji po práci, takže 
abych mohl konkurovat profesionálům a 
umisťovat se na předních místech, veške-
rou svou dovolenou a volno dávám na tré-
ninky a přípravu na závody. Každý rok mě 
to stojí zhruba 200 tisíc korun. Nejdražší 
jsou na tom kola, startovné na závodech, 
soustředění v cizině a další věci.  

Jaká je Vaše další meta?

Chtěl bych samozřejmě obhájit mistrov-
ství světa, které se uskuteční příští rok ve 
Švýcarsku a v srpnu bych chtěl zabodovat 
i na mistrovství světa v silniční cyklistice 
v Rakousku. Mým cílem na příští sezonu 
je také založit si vlastní tým a sehnat spon-

zory tak, abych se nemusel vázat na žádný 
klub a mohl závodit podle sebe. Člověk 
pak není pod takovým tlakem a jezdí ve 
větší pohodě, což je na závodech moc dů-
ležité. 

Chtěl bych také poděkovat vedení Ha-
sičského záchranného sboru, že mě v zá-
vodění podporují a vycházejí mi vstříc.  

Adam Kauer (26 let)
Pozice: hasič Hasičského záchranného 
sboru AccelorMittal Ostrava a.s.
Vzdělání: stolař
Stav: svobodný
Cyklistice se závodně věnuje od roku 
2009. 
Největší úspěchy: Zlatá medaile z mis-
trovství světa hasičů 2013, Beskyd tour - 
6. místo, Tatry tour - 10. místo, Vysočina 
přes 3 vrchy - 3. místo, Horal tour etapák - 
5. místo, Specialized relly sudety - 8. mís-
to, Jistebnice - 3. místo.
Životní motto: Pracovat na 100 % a mít 
cíle!!

foto Mgr. Ivo Štěrba
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informace občanům

Ohlédnutí za 5. ročníkem Festivalu nejmenších houslistů
Organizátoři „Festivalu nejmenších houslistů“, ZUŠ Vratimov spolu 

s Občanským sdružením POSPOLU při ZUŠ Vratimov, mají za sebou 
úspěšný pátý ročník, kterého se zúčastnilo celkem 140 účinkujících. 

Malí houslisté ve dvou festivalových dnech vystupovali na dopoled-
ních koncertech pro školní mládež na Slezskoostravském hradě. Po-
těšili posluchače svým vystoupením v obci Řepiště. Celý festival byl 
zakončen galakoncertem na Slezskoostravském hradě. 

Na odpočívání nezbyl čas. V rámci doprovodného programu malé 
houslisty pozval do své houslařské dílny mistr houslař Tomáš Pospíšil. 
Navštívili také interaktivní výstavu U6 v Dolní oblasti Vítkovic. Vr-
cholným zážitkem pro všechny účinkující, bylo setkání s houslovým 
virtuosem Pavlem Šporclem. Ochotně se setkal s dětmi před multi-
funkční aulou GONG v Dolních Vítkovicích v Ostravě, kde měl kon-
cert a umožnil jim také shlédnout generální zkoušku. Panu Šporclovi  
patří velký dík. 

5. ročník festivalu mohl proběhnout jen díky hlavním sponzorům. 
Těmi jsou Nadace život umělce a firmy OPTYS, spol. s r.o., a Valk 
Welding CZ, s.r.o.. Významným partnerem se stala obec Řepiště. 
Drobné dárky od firmy Kik textil a Non - Food, s.r.o. potěšily zejmé-
na nejmenší účastníky a sponzorský dar ve formě odpolední svačinky 
z Pekárny BOČEK Krmelín dodal všem tolik potřebnou energii před 

dalším vystoupením. Finančně podpořila festival také firma Weppler 
& Trefil s.r.o. 

Nezbývá než poděkovat paní Aleně Špetíkové, kastelánce Slezsko-
ostravského hradu, za trpělivost a vstřícnost a všem obětavým spolu-
pracovníkům z řad učitelů ZUŠ Vratimov i rodičů, účinkujícím sou-
borům a posluchačům, kteří vydrželi náročný program až do konce.

Letošního ročníku festivalu se zúčastnily soubory:
Housličky ZUŠ Nový Jičín, Houslový soubor ZUŠ Leoše Janáčka, 

Havířov – Podlesí, Houslový soubor ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm, 
CM Skřipci a CM Fidlíci  ZUŠ dr. Leoše Janáčka, Ostrava – Vítko-
vice, CM Vrzuška ZUŠ Vratimov, Smyčcový orchestr ZUŠ Vratimov 
a zahraniční host Uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki z Katowic.

Stálo to za to. Na internetových stránkách festivalu http://festival-
-nejmensich-houslistu.freepage.cz naleznete odkazy na fotografie a 
videa z této ojedinělé akce.

Na závěr citujeme zhodnocení, kterého si organizátoři velmi cení: 
„Letošní festival byl opět důkazem toho, jak lze dobrý nápad dotáh-
nout do skvělého finále. Jsem moc ráda, že jsme spolu s ostatními sou-
bory mohli prožít dva úžasné dny. Velký DÍK proto posíláme Kamile 
Bodnárové a celému jejímu organizačnímu týmu.“

Radka Adamusová

Nová služba občanům
Vratimovské služby spol. s r.o., se sídlem J. Žemly 1083, Vratimov, 

ve spolupráci s Městským úřadem Vratimov, nabízejí v podzimním 
období občanům pomoc při likvidaci spadaného listí. Jedná se o pla-
cenou službu, která bude probíhat v období od 4.11. do 8.11. 2013 a 
od 11.11. do 15.11.2013. Občané mají možnost si vybrat ze dvou mož-
ností sběru:

1/ sběr do pytlů – občané si sesbírají listí do pytlů, pracovníci Vrati-
movských služeb pytle odvezou k likvidaci, cena za odvoz pytle je 15 
Kč za pytel.

2/ sběr vysavačem – v tomto případě musí občané listí umístit na 
hromadu do dosahu vysavače, tedy maximálně 3 m od komunikace, 
pracovníci Vratimovských služeb následně kupu listí vysají a odvezou 
k likvidaci, cena je 100 Kč za půl hodiny vysávání.

V případě zájmu si občané tuto službu mohou objednat na tel. 
596732045 nebo osobně na adrese Vratimovské služby, J. Žemly 
1083, Vratimov, kde si mohou případně vyzvednout i pytel na sběr listí. 

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Město Vratimov nabízí k pronájmu 
nebytové prostory

nacházející se v suterénu objektu nového 
Nákupního střediska ve Vratimově, Frýdecká 

ul.  1094 (bývalá prodejna drogerie),  
o celkové výměře 209,01 m2.

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

tel. 595705934  nebo 595705930.

foto Radka Adamusová
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informace občanům

Olympijská myšlenka žije i ve Vratimově
Dne 7. října 2013 začala olympijská pochodeň putovat napříč Rus-

kem, které se v příštím roce stane  pořadatelskou zemí zimní olym-
piády. Už jste si rezervovali vstupenky? Žáci 2. stupně ZŠ Vratimov, 
Masarykovo náměstí, si svou olympiádu prožili již ve středu 9. října 
2013. Právě v tento den se zde konal u žáků velice oblíbený projekt 
s názvem Olympijský den.  Celou akci řídila předsedkyně školního 
olympijského výboru Mgr. Martina Pelikánová, paní učitelky vyučují-
cí na 2. stupni se pro tento den proměnily v olympijské rozhodčí. 

Žáci tříd 2. stupně se proměnili ve sportovce reprezentující Itálii, 
Francii, Slovensko, Českou republiku a Velkou Británii.  Reprezen-
tanti se utkali v těchto disciplínách: běh na 60 metrů, štafetový běh, 
týmový skok do dálky, střelba na koš, skok v pytli, hod medicinbalem, 
přetahovaná lanem, přehazovaná a fotbal.

Všichni se snažili podat co nejlepší výkony, když zrovna nespor-
tovali, bouřlivě povzbuzovali své spolužáky.  Atmosféra byla skvělá.  

Všichni si tento den skvěle užili. Žáci se navzájem lépe poznali, vznik-
la nová přátelství, někteří žáci se díky svým sportovním výkonům stali 
novými školními idoly.

A jak olympiáda na naší škole dopadla? Zvítězili všichni, kteří pře-
konali svůj stud, a svou třídu reprezentovali v nějaké z disciplín školní 
olympiády. Každá disciplína byla bodově hodnocena a podle celko-
vého součtu bodů byla nejlepší družstva Velké Británie (9. třída), Slo-
venska (7. třída)  a  České republiky (8. třída).  Jak dopadlo olympijské 
soutěžení na naší škole, už víme. Jak dopadne to skutečné, si musíme 
počkat do 7. února 2014, kdy XXII. Zimní olympijské hry v Soči bu-
dou slavnostně zahájeny. 

za olympijský výbor ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí,
Mgr. Pavlína Kožušníková

foto Mgr. Jitka Hajdušková

Realizace projektu „Přírodní zahrada“ v MŠ ve Vratimově 
Mateřská škola ve Vratimově je již několik let školou s ekolo-

gickým zaměřením. O tom, že se environmentální oblasti věnu-
jeme zodpovědně, svědčí i získání třech certifikátů pro naši MŠ 
„Ekologická škola Moravskoslezského kraje“. V tomto školním 
roce začínáme s realizací projektu „Přírodní zahrada“. Projekt 
bude spolufinancován ze zdrojů EU. Ve spolupráci s městem 

Vratimov se podařilo, v rámci Operačního programu životního 
prostředí, získat dotaci v hodnotě cca 2 000 000 Kč na jeho rea-
lizaci.  Naší snahou při koncepci přírodní zahrady bylo přenesení 
environmentální výchovy v co největší míře do prostředí škol-
ní zahrady. Chceme tím zprostředkovat dětem poznatky pomocí 
prožitkového, tvořivého a činnostního učení s cílem podnítit u 
dětí zájem o přírodu a vštípit dětem základy ekologického myšle-
ní. Při koncepci přírodní zahrady jsme kladli důraz na druhovou 
rozmanitost a také na to, aby bylo přírodní prostředí vyhovující 
zároveň pro ostatní živočichy (např. ptáci - výsadba stromů jako 
zdroj potravy, přírodní zdroje vody, budky, napajedla…). Děti a 
širší veřejnost, pro kterou je rovněž zahrada u MŠ otevřena, se tak 
budou moci těšit na nový amfiteátr se sáňkovacím kopcem, altán, 
vodní korýtka, vodní tůňku, vrbové tunely, ale i na nové herní 
prvky jako dřevěný koráb, prolézací lochneska, houpací hnízdo 
a mnohé další.  Součástí zahrady bude také stálá výstavka mine-
rálů. Věříme, že vybudování ekologické školní zahrady výrazně 
přispěje ke zlepšení stavu zeleně ve smogově zatíženém městě 
Vratimově.

Mgr. Monika Chylinská
zástupce ředitelky MŠfoto archiv MŠ
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informace občanům

Ze schůze Rady města Vratimova 
a zasedání Zastupitelstva města 

Vratimova
Rada města na své schůzi dne 30.09.2013 projednávala:

• Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu 
„Vratimov, ul. Pod Kovárnou – rekonstrukce kanalizace“

• Veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce Radnič-
ního náměstí – dětský koutek“

• Rozpočtové opatření č. XI/2013
• Změnu zadávací dokumentace pro VZ Poskytovatel tech-

nického dozoru stavby „Odkanalizování Vratimova – Hor-
ních Datyň – I. etapa“

Rada města na své schůzi dne 18.10.2013 projednávala:
• Vyhodnocení letní sezóny na koupališti
• Stav hospodaření společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r.o.
• Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, spol. s r. o.
• Stanovení cen za svoz komunálního odpadu v roce 2014
• Přípravu na údržbu místních komunikací v zimním období
• Vyhlášení záměru pronajmout část nemovitosti parc. č. 

879/13
• Výpověď z nájmu nebytových prostor
• Žádost o ukončení nájmu bytu
• Přidělení uvolněného  obecního bytu
• Smlouvy
 Ivo Kičmer, místostarosta

Oznámení
V kolumbáriu Husova sboru CČSH  je několik 

volných míst pro  uložení urny.

úřední hodiny: 
středa od 15.00-17.00
 neděle od 08.00-11.00

 
Vzpomínková bohoslužba k uctění Památky zesnulých v Husově 

sboru v sobotu 2. listopadu 2013 v 16.00 hod.

rada starších  NO Vratimov

Místní knihovna
ŘEPIŠTĚ

www.knihovna-repiste.cz

pořádá výstavu

Dřevěný kostel sv. Archanděla
Michaela v Řepištích.

Potrvá od 5. 11. do 29. 11. 2013 a možno ji zhlédnout 
v půjčovní době knihovny v
úterý od 10-12, a od 13-17 h. 

a v pátek od 9-12 a od 13-15:30 h.
 

5. 11. 2013 v 17:00
beseda k výstavě Dřevěný kostel sv. Arch-

anděla Michaela v Řepištích.
 

19. 11. v 17:00
beseda s televizním dramaturgem Jaromí-

rem Šlosarem. Vstup zdarma.

Místní knihovna
ŽABEŇ

www.zaben.knihovna.info

pořádá výstavu Ing. Josefa Margecína s názvem

Exlibris Anna Grmelová 

Potrvá od 7. 11. do 28. 11. 2013.
Možno zhlédnout v půjčovní době knihovny

v pondělí a čtvrtek od 13:30 - 17:00 h.
 

25. 11. 2013 v 17:00 h. 
beseda s televizním dramaturgem

Jaromírem Šlosarem.
Vstup zdarma. 

Zveme občany na zasedání zastupitelstva 
města, které se koná dne 18.11. v 15 hod v za-
sedací místnosti č. 16, 3. p. městského úřadu.

Bytový zloděj je ve vazbě 
V posledních několika měsících došlo ve Vratimově a okolí 

ke krádežím, vloupáním do rodinných domů a bytů.  Je z nich  
podezřelý 39letý občan z Orlové, který spolu  se svým 47letým 
komplicem, zajišťujícím v některých případech odvoz kradených 
věcí,  měl vykrást nejméně 43 bytů. Z toho tři u nás. Další např. 
v Řepištích, Šenově, Bruzovicích, Metylovicích, Třinci. Způso-
bená škoda činí asi 1.700 000 Kč. Nezbývá než věřit, že dostanou 
u soudu spravedlivý trest.

Od září nově nainstalované kamery monitorují místa vytipo-
vaná v součinnosti s policií, školami a DDM a věříme, že i toto 
opatření pomůže jak k prevenci trestné činnosti na území našeho 
města, tak  k jejímu odhalování.

JUDr. Dagmar Hrudová, starostka
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Jak se dělá auto?
Právě na tuto otázku se snažili najít odpo-

věď vybraní žáci 8. a 9. třídy ZŠ Vratimov 
na Masarykově náměstí dne 17. září 2013 
pod vedením paní ředitelky Mgr. Alice Ča-
vojské a paní učitelky Mgr. Dany Dalihodo-
vé.  A kde jinde měli v našem kraji odpověď 
hledat, než ve výrobním závodě automobil-
ky Hyundai v Nošovicích? Protentokrát do-
konce nikomu ani nevadilo, že exkurze do 
Nošovic začíná již v 7.00 hodin ráno, pro-
tože šlo o výpravu za poznáním o výrobě 
něčeho, co je srdcím našich žáků opravdu 
blízko… o auta!

Již ve vstupní hale mohli účastníci ex-
kurze obdivovat  vystavené modely značky 
Hyundai – hlavní taháky jejich prodeje. Pak 
si je vzal na starost průvodce, který je nejpr-
ve posadil do firemního kinosálu a promítl 
jim film o výrobě aut Hyundai v České re-
publice. 

První rozruch mezi žáky přineslo pouče-
ní o bezpečnosti práce v automobilce, které 
všechny doslova šokovalo svými přísnými 
pravidly. Někteří dokonce konstatovali, že 
školní řád je proti tomu naprostá pohoda. 
Další rozruch nastal, když žáci se svým 
doprovodem vyfasovali ochranné pomůc-
ky – reflexní vesty, ochranné brýle a mp3 

se sluchátky, ve kterých poslouchali výklad  
průvodce. A do třetice čekalo na žáky pře-
kvapení v podobě elektrických vláčků, do 
kterých si nastoupili a které je celým závo-
dem provezly.

Nejprve vláček projel lisovnou plechů, 
kde se vyrábí dveře a kapoty, následovala 
hala s náhradními díly, v další hale již mon-
tovali auta dohromady, včetně světel, pří-
strojových desek a elektroniky. V poslední 
hale již nalakovaným autům dodávali mo-
tory a sedačky. Celá výroba byla plně auto-

ZŠ z Vratimova

matizovaná roboty a lidé fungovali hlavně 
jako kontrola jejich práce. Žáci si chvílemi 
připadali jako v nějakém sci-fi filmu, což 
potvrdil i průvodce informací, že této části 
provozu se říká Jurský park. 

Prohlídka se žákům opravdu moc líbila. 
Plni dojmů vrátili na recepci ochranné po-
můcky, vyzvedli si reklamní letáčky a vy-
dali se na cestu zpět do Vratimova.

redakce 8. třídy                                                                                                
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

 foto Dagmar Sýkorová, žákyně 9. třídy

Učení tak trochu jinak
Dne 4. října, v den úmrtí Františka z As-

sisi, patrona a přítele všech němých tváří, 
byl vyhlášen Světový den zvířat - WORLD 
ANIMAL DAY. 

V tento den si každý z nás mohl do školy 
přinést malého živočicha, plyšové zvířátko, 
knihy, obrázky a povídání o zvířatech. Ně-
kteří z nás se za vybraného mazlíčka dokon-
ce převlékli. Ve třídě bylo několik kočiček, 
pejsků, zajíc, živá morčata, křečci, rybičky 

a želva. O zvířatech jsme si povídali různé 
zajímavosti a spoustu nového jsme si o nich 
vyhledali na internetu. 

Byl to skvělý den. Dozvěděli jsme se 
hodně zajímavostí o zvířatech i o Františku 
z Assisi.

Přáli bychom si, aby takových dnů bylo 
ve škole více. 

žáci 4. A ZŠ Datyňská
třídní uč. Mgr. A. Kabátová

 foto ZŠ Datyňská



7

Novinky ze Zlatníku
Ačkoliv zima ještě o sobě nedává moc 

vědět, my na Zlatníku už všechno připravu-
jeme tak, abychom  s prvním sněhem moh-
li zahájit lyžařskou sezónu. Jsme rádi, že 
vratimovští občané zůstávají svému kopci 
věrní a řada z těch, kteří se na Zlatníku učili 
lyžovat, se tady vrací se svými dětmi. Prá-
vě pro ty jsme letos připravili několik zají-
mavých akcí: již 31. ročník lyžařské školy, 
privátní lyžařskou a snowboardovou školu, 
rozšíření dětského parku s lanovým vlekem 
nebo např. lyžařské závody pro všechny.

Své děti do turnusové lyžařské školy 
2013/2014 můžete přihlásit již nyní. Během 
pěti víkendů se děti setkávají s instruktory, 
kteří je zasvětí do tajů obloučků, slalomu, 
carvingu a dalších „nástrah” lyžování. V 

loňském roce všichni začínající velice oce-
nili vytvoření dětského parku v pravé dolní 
části svahu, proto i letos počítáme s jeho 
dalším rozšířením. Všichni se snažíme, aby 
děti lyžování především bavilo a barevné 
zvířecí figurky se v tomto stávají našimi 
pomocníky. Jak děti zvládnou slalomové 
oblouky, se můžete přesvědčit na závodech, 
které jsou atraktivním a oblíbeným zakon-
čením lyžařské školy. Také dospělí si mo-
hou na svahu vyzkoušet jízdu ve slalomo-
vých brankách, časem možná i s časomírou 
jako v alpských střediscích.

Pokud máte strach, že jste už zapomněli 
lyžovat, nebo jste s tímto sportem ještě ne-
začali, a chtěli byste, o všech víkendech a 
také jarních prázdninách můžete využít in-

dividuální lyžařskou nebo snowboardovou 
školu. Můžete si zkusit  jízdu pod vedením 
zkušeného instruktora nebo se naučit na-
příklad carvingové oblouky či další trendy 
moderního stylu lyžování. Pokud budete 
unavení nebo hladoví, můžete si odpoči-
nout a občerstvit se v novém bufetu, kde 
stále vládne příjemná a veselá atmosféra.

Více informací najdete na webových 
stránkách „Zlatníku“: www.skizlatnik.cz.

Těšíme se na všechny příznivce bílého 
sportu.

Za lyžařský oddíl
Mgr. Petra Ocelková

Žáci ZŠ Datyňská 690 byli u moře, u moře zábavy
Školní ozdravný pobyt v Itálii – Lido 

Adriano 2013.
Začátek letošního školního roku strávilo 

35 žáků 4. - 7. tříd na jazykově-sportovním 
ozdravném pobytu v Itálii u Jaderského 
moře, v městečku Lido Adriano. 

Hlavní náplní ozdravného pobytu bylo 
koupání, inhalování a otužování organismu. 
Pedagogové zajišťovali pro děti sportovní 
a jazykový program formou her a soutěží, 
starali se o hladký průběh zábavy s množ-
stvím přitažlivých aktivit pro děti. Pobyt u 
moře byl pro žáky tímto ještě zajímavější a 
nezapomenutelnější, byli uneseni do světa 
dobrodružství, zážitků, nových zkušeností, 
vědomostí a sportovních výkonů. 

Místní bazén nabízel ráj bezpečného cá-
kání, plavání a potápění, vodních her, sou-
těží a aquaerobiku. 70 metrů vzdálené moře 
s postupným vstupem do vody a krásnou 

písčitou pláží dopřálo relaxaci, zotavení a 
spoustu možností zábavy s pískem i moř-
skou vodou. Moře bylo čisté, živé, plné 
ryb, medúz, krabů a mušlí, které děti nad-
šeně sbíraly. Vodní aktivity a sporty střídalo 
vyžití na souši  - procházky, cvičení a běh 
na pláži, protažení při aerobiku či míčové 
hry. Věnovali jsme se i zpívání, malování, 
čtení, hraní, tvoření a učení. Denně byla v 
programech zařazena výuka italštiny a an-
gličtiny, která děti provázela po celou dobu 
pobytu. V angličtině se měli žáci možnost 
zdokonalit mimo jiné i aktivně při nakupo-
vání, objednávání jídla či při rozhovorech 
s místními obyvateli. Nezapomenutelným 
zážitkem byl celodenní výlet do obrovské-
ho zábavního parku Mirabilandia. 

Žáci si užili pobyt na mořském vzduchu, 
seznámili se s jinou kulturou, ochutnali 
pravou italskou zmrzlinu, pizzu i špagety, 

naučili se platit eury a poznat hodnotu cizí 
měny, zdokonalili se v angličtině, seznámili 
se s italštinou, nabyli zdatnosti ve sportu,… 
to vše ve spojení s příjemným a ozdravným 
pobytem u moře.

Mgr. Lucie Homolová
ZŠ Vratimov, Datyňská 690

Běh naděje 2013
V pátek 20.9.2013 pořádal TJ Sokol Vra-

timov  VI. ročník  Běhu naděje. Jedná se 
o humanitární akci, jejíž  finanční výtěžek 
putuje na konto zabezpečující výzkum 
léčby rakoviny. V našem městě ho podpo-
řilo 704 účastníků a jejich příspěvek činil 
5.690,- Kč. Trasu dlouhou 2,7 km prošli 
nebo proběhli žáci a pedagogický doprovod 
místních základních škol, vč. školy mateř-
ské, ale i žáci školy z Horních Datyň. 

Je smutné, že naše sbírka je rok od roku 
s nižším odeslaným výtěžkem.

Bohužel dětem, které se ho účastní, není 
umožněno vhodit pár mincí do připravené 
pokladničky a v cíli akce vidíme, jak děti 

nakupují v občerstvení za větší obnos než je 
pouhá 10 koruna. Zkusme se zamyslet nad 
touto situací a nebuďme lhostejní k nemoci, 
která ohrožuje každého z nás. 

Přesto mockrát děkujeme těm, kteří při-
spěli. Dále také děkujeme za spolupráci zá-
stupcům KS, Policie ČR a MěÚ Vratimov. 
Nemalé poděkování patří studentům SZŠ 
z Ostravy – Vítkovic, kteří zde každoročně 
zabezpečují zdravotnický a organizační do-
zor po celé trati. 

Za TJ Sokol Vratimov 
Irena Heinichová

 foto ZŠ Datyňská

 foto TJ Sokol Vratimov

informace občanům
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Led a hřiště

Mezi sokolovnou a čsl. sborem na obecním 
pozemku, usneseno všemi hlasy obecního 
zastupitelstva, zříditi hřiště a sad. Se stav-
bou se má započati ihned, neboť stavba má 
býti považována za produktivní práci pro 
nezaměstnané. Stromoví a keře vysadí se 
až na podzim. Počáteční náklad na sad a 
hřiště činí 7.645 Kč na práce, 592 Kč na 
semeno.

Vozová cesta k nádraží

Ve schůzi dne 27. února 1931 usneseno 
vystavěti novou cestu vozovou vedoucí z 
okresní silnice od obchodu Řondk, mezi 
Polechem a Pavlickým (číslo domů 187 a 
39) přes tovární pozemek k německé škole 
a nový můstek přes náhon (strouhu). Cesta 
má býti spojkou s nádražím a obcí Hrabo-
vou.
Dne 15.5.1931 jednáno o zrušení veřejné 
cesty od můstku na obecní cestě Sedlařík 

Kronika města Vratimova – část 28.

okénko do vratimovské historie

– Hrabová okolo továrny k německé škole, 
čís. parcele 106/ 1. Po delším jednání jest 
většina obecního zastupitelstva pro zrušení 
veřejné cesty, avšak pouze od tovární hlav-
ní brány (pošty) k německé školní budově, 
ale teprve až nová cesta mezi Polachem a 
Pavlickým bude veřejnosti k použití ode-
vzdána a v pozemkové knize změna pro-
vedena. Pro zrušení hlasují: Kuča Antonín, 
Adamus Frant, Mojžíšek Bohumil, Šebes-
ta Emanuel, Michenka Ludvík, Mlýnek 
Emil, Baran Karel, Řondek Josef, Rybiař 
Frant, Motloch Leopold, Hrbáč Frant, Do-
beš Albin, Pastrňák Antonín, Šigut Jan, 
Glatz Antonín, Sládeček Heřman, Pavlický 
Štěpán, Matějíček Josef. 11 členů se zdrže-
lo hlasování: Laděk Josef, Mohyla Karel, 
Šmíd Ludvík, Tomis Jan, Telecký Ludvík, 
Telecký František, Lýčka Vladimír, Boro-
vec Rudolf, Havránek Josef, Bureček Al-
bert, Bernatík Josef. Proti převzetí můstku 
na obecní cestě nade dvorem do obecního 
udržování hlasovali všichni. Projekt s roz-
počtem na novou cestu a můstek od Řond-

ka k německé škole byl zadán firmě Weber 
v Mor. Ostravě.

Slezská Ostrava, kopání studní

Slezská Ostrava zamýšlí postaviti v Dul-
ňáku asi 32 studní. Obecní zastupitelstvo 
ujednalo za jakých podmínek kopání stud-
ní lze povoliti. Prodejní cena pozemků 
potřebných k vykopání jeden m2 za 15 
Kč. Slezská Ostrava nahradí majiteli lesa 
veškeré škody způsobené předčasným 
kácením neb odstraněním porostu. Město 
nahradí taktéž veškeré jiné rozšíření vodo-
vodu způsobené škody na lese. Podmínky 
při kladení vodovodního potrubí sběrného 
ve vysokém lese za jeden běžný metr 6 Kč, 
ve středním 4,5 Kč, v nízkém 3 Kč, při kla-
dení hlavního svodu 8 Kč za metr. Zaplatí 
také odškodné majitelům honitby v lese. 

pokračování příště

vozová cesta k nádraží

foto archiv KS
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Kulturní středisko
VRATIMOV

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

V prodeji na pokladně KS
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin 

Vratimovský kalendář na rok 2014
Cena 60,- Kč

informace občanům

Děti z mateřských a základních škol se bavily s Michalem 
Dne 4. října zavítal do Společenského domu Vratimov Mi-

chal Nesvadba, aby se svým pořadem Michalovi mazlíčci 
potěšil děti z Vratimova, Horních Datyň a širokého okolí. A 
jak se mu to podařilo, posuďte sami z fotografií (bavily se 
nejen děti). 

Těšíme se na setkání příští rok.
Kulturní středisko Vratimov

 foto KS Vratimov
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vratimovská galerie

Vratimovská galerie - Helena Schmuckerová
Po výstavě malířky a grafičky Grety Sartori nabídne Vratimov-

ská galerie dílo další ženy, která žije a tvoří v našem regionu. Je 
jí malířka a kreslířka, členka výtvarné skupiny Chagall, Helena 
Schmuckerová.  

Helena Schmuckerová (1964), rodačka z Chebu, se ve své tvor-
bě dlouhodobě věnuje tématu zátiší v technikách olejomalby a 
pastelu. Pro své obrazy nehledá neotřelé a šokující náměty, ale 
naopak zaznamenává běžné předměty každodenního života, které 
nejenom ji, ale každého z nás obklopují  v nejbližším okolí  - obý-
vacím pokoji, kuchyni, v zahradě,  a v jejím výtvarném zpracová-
ní působí naprosto přesvědčivě a žensky něžně. 

Dílo Heleny Schmuckerové bychom mohli nazvat také záti-
ším domova, jelikož při setkání s jejími obrazy se nám skutečně 
vybaví domov, ono místo, v němž se cítíme bezpečně, hledáme 
odpočinek a relaxaci po celodenním shonu.  Jak jej označila 
samotná autorka: „ Je to útočiště, které nás přivítá s otevřenou 

náručí, přitulí nás v těžkých chvílích a poskytne ochranu. Nej-
niternější podoba domova je pro každého z nás jiná, ale každý 
touží po příjemném, harmonickém a originálním místě. Jsou to 
právě jen obyčejné drobnosti, živé i neživé, které vytvářejí různá 
zákoutí a zátiší našich domovů. Vnímáme je pouze podvědomě, 
nebo vůbec ne. Jsou ale velmi důležité, protože dotvářejí prostory 
domova, které nás něčím neviditelným a nehmotným přitahují.“

Výstava Heleny Schmuckerové Zátiší domova bude ve Vra-
timovské galerii otevřena od 27. listopadu 2013 do 17. ledna 
2014. Vernisáž proběhne v úterý 26. listopadu v 17 hodin za hu-
debního doprovodu dětí ze Základní umělecké školy Vratimov.  
   Srdečně zveme.

Kulturní středisko Vratimov
(za přispění textu z Výtvarného centra Chagall) 

Helena Schmuckerová

Zátiší domova

Srdečně zveme  
na vernisáž výstavy pořádanou galerií 

Kulturního střediska Vratimov  
v úterý 26. listopadu 2013 v 17 hodin.

Výstava potrvá do 17. ledna

Galerie Kulturního střediska Vratimov bude otevřena každou středu 
a čtvrtek od 16.00 do 19.00 hodin a u všech pořadů.

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

Z vernisáže výstavy autorky Grety Sartori Od kresby k designu

foto archiv KS
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Zahradkáři vystavovali
Tradiční podzimní zahrádkářská výstava organizace Horní Da-

tyně se konala ve dnech 28. – 29.9.2013 v Kulturním domě Horní 
Datyně. Po loňské neúrodě ovoce bylo letos opravdu co vystavovat.

Výsledky činnosti nejen zahrádkářů, ale i našich příznivců, kteří 
přispěli svými výpěstky, svědčily o vysoké kvalitě letošní úrody 
nejen u ovoce, ale i u zeleniny.

Návštěvníci výstavy měli možnost shlédnout nejen tradiční 
nabídku z našich zahrádek, ale i méně známé možnosti zpracování 
výpěstků, které měli všichni možnost i ochutnat.

Své místo měly i děti ZŠ a MŠ, které pro nás vytvořily výrobky z 
přírodních materiálů a výkresů.

Zahrádkáři srdečně děkují všem, kteří se na této společné akci 
podíleli.

Za výbor ČZS Horní Datyně
Vladimíra Červová

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

Divadlo U Lípy o. s. 

Ray Cooney:  
Rodina je základ státu 

pátek 6. prosince
v 19 hodin
Kulturní dům Horní Datyně
Ty, který lyžuješ je kolektivní prací členů Bílého divadla 
podle výjevů z černobílého světa lyžařů podle Martina 
Velíška. Je to účinná groteskní zkratka absurdity života. Z 
počátku šok, vzápětí úlevný černý smích z nemotorného 
úsilí postav, posléze katarzní mráz v zádech a pocit síly 
breughelovské absurdity. Žádná bezúčelná exhibice, ani 
snobská spekulace, ani podbízivost, vše má své přesné 
dávkování a silné vyznění.

Hudba: Pavel Helebrand
Hrají: Jan Číhal, Rosťa Holman, Luděk Jičínský, 
Jakub Číhal, Zbyněk Popelka, Valter Kotterba
 
V sále stolová úprava s možností občerstvení.

Ty, který lyžuješ

Vstupné 90 Kč

informace občanům

Výstava fotografií
 mladé vratimovské fotografky

Denisy Krumpochové
do 30.11. 2013 

ve vodárenské věži ve Vratimově.
Prohlídka po tel. dohodě

na tel. 602 530 182, 602 827 293
Vstupné dobrovolné.

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov  ●  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

vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov  ●  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
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co se děje v domečku

pozvánka
CESTA ZA SVATÝM 

MARTINEM
Najdeme i letos Martina na bílém koni? Sr-

dečně Vás zveme na akci, kterou pořádáme ve 
spolupráci s Českým zahrádkářským svazem 
pro všechny děti a jejich rodiče v neděli 10. 

listopadu.

Start je v rozmezí 16:00 do 16:30 od Domu 
dětí a mládeže a děti budou plnit úkoly až 

k Domu zahrádkářů. Na cestu si posvítíme 
vlastními lampiony. Pokud děti najdou svatého 
Martina na bílém koni, dostanou od něj slad-

kou podkovu pro štěstí. V cíli shlédneme malé 
pohádkové představení. Těšíme se na Vás.

Marcela Grácová

V sobotu 23. 11.
připravujeme

KATEŘINSKOU
ZÁBAVU

S ARGUMENTY

V sále se sejdeme v 16:00 hod. Ke zpěvu 
a tanci nám bude hrát živá kapela AR-

GUMENT. Čeká nás odpoledne plné her 
i soutěží. Na závěr si všichni vyzkoušejí 

štěstěnu. Bude připravena bohatá tombola. 

Renáta Míčková

 foto archiv DDM
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VZPOMÍNÁME

Dne 9. listopadu 2013 
vzpomeneme 15. výročí úmrtí 

pana Leopolda Magdoně.
Vzpomínají dcery s rodinami.

společenská rubrika, oznámení

INZERCE PRO VÁS

Pronajmu garáž ve Vratimově vedle rest. U Šodka. Tel. 603 740 000.

Prodám pozemek. Stav. parcela ve Vratimově, ul. Okrajová. 350 
Kč m2. Kontakt 604 952 668.

Budufit-senior vás zve na výlety do Beskyd. Sraz za každého 
počasí na vlakovém nádraží ve Vratimově v 8.45 hod. Výlety se 
uskuteční vždy ve středu 6., 13., 20., 27. listopadu. V případě špat-
ného počasí vás čeká náhradní program.

Prodáme nebo pronajmeme byt 2+1 Na Příčnici, 603 756 115.

Pronajmu byt 1+1 ve Vratimově. Tel. č. 725 085 399.

Koupím garáž ve Vratimově. Tel. č. 601 380 343.

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

Dne 18.11. vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí

pana Lubomíra Stavinohy.
Manželka Milada a syn Ivo s rodinou.

Čas nevrací, co vzal, zůstanou jen 
vzpomínky a žal. Dne 14. listopadu 2013 
vzpomeneme nedožité 87. narozeniny a 

v červenci jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí

pana Zdeňka Němce.
Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 13.11. vzpomeneme 5. výročí úmrtí naší 
milované  maminky

paní Drahomíry Veldamonové.
Nikdy nezapomenou

děti Ivanka a Ivan s rodinami.

Dne 24.11.2013 uplyne 1 rok od úmrtí

pana Jaroslava Jeřábka.
Kdo jste ho znali, 

věnujte mu tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

O veliké řepě
Divadlo Bambules

Rodinné vstupné
80 Kč (1+1)

 

Jednotlivé vstupné
dospělí 60 Kč, děti 40 Kč

Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.
Kinosál Hvězda Společenského domu Vratimov

neděle
10. listopadu 

v 10 hodin

Zabýváme se odvozem odpadů a suti s kontejnery 3 - 5 m3. Bio-
odpad, stavební odpad, zemina, ostatní odpad. Informace a objed-
návky na tel: 725 725 609.

Kulturní středisko
VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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Listopad v kulturním středisku

Program ve Společenském domě ve Vratimově

4. listopadu  16.30 kinosál zkouška ZUŠ
5. listopadu 18.00 kinosál Divadlo R. Brzoboha- 
   tého  - Vyhazovači
6. listopadu 14.00 velký sál setkání starostky   
   města se seniory
7. listopadu 14.00 velký sál setkání starostky   
   města se seniory
7. listopadu 15.00 učebna č.11 autoškola 
10. listopadu 10.00 kinosál nedělní pohádka   
   O veliké řepě
11. listopadu  16.30 kinosál zkouška ZUŠ
12. listopadu 16.00 velký sál schůze ZO KSČM
14. listopadu 15.00 učebna č. 11 autoškola
18. listopadu  16.30 kinosál zkouška ZUŠ
19. listopadu 8.30 a 10.00 kinosál Jů a Hele pro MŠ a ZŠ
21. listopadu 10.00 vestibul prodej
21. listopadu 15.00 učebna č. 11 autoškola
25. listopadu  16.30 kinosál zkouška ZUŠ
28. listopadu 15.00 učebna č. 11 autoškola
29. listopadu 10.00 kultur. stř. Rozsvícení vánoční  
   ho stromu s jarmarkem
30. listopadu 15.00 velký sál Mikulášská zábava   
   s nadílkou

   

Program v Kulturním domě Horní Datyně

1. listopadu 18.30 klubovna schůze ZO ČSV
4. listopadu 15.00 velký sál jednání s občany –   
   kanalizace
5. listopadu 14.00 velký sál setkání starostky   
   města se starší   
   generací
13. listopadu 17.00 klubovna schůze MO KSČM
15. listopadu 19.00 velký sál Divadlo U Lípy  
   Rodina je základ státu
29. listopadu 18.30 klubovna schůze ZO ČSV
30. listopadu 10.00 malý sál vítání občánků 

2. 11.       Kreativní sobota 2
2. - 3. 11.  Angličtina na Domečku, pouze pro přihlášené
8. 11.       Diskotéka pro náctileté
10. 11.     Cesta za svatým Martinem
16. 11.     Základní péče o domácího mazlíčka –   
 workshop pro děti
16. 11.     Kreativní sobota 3
23. 11.     Kateřinská zábava s Argumenty – pro děti
30. 11.     Kreativní sobota 4
30.11. - 1.12.  Angličtina na Domečku, pouze pro přihlášené
1. 12.       Maňáskové divadélko 

Akce Domu dětí 
a mládeže Vratimov

akce v DDM a Kulturním středisku

Kurzy                                                                                 

Pondělí   9.00 cvičební sál cvičení seniorů
  15.30 učebna č. 11 3. ročník AJ
  17.00 učebna č. 11 5. ročník AJ
  17.00 učebna č. 12 tvorba www   
    stránek
  18.00 cvičební sál aerobic mix
  18.30 učebna č. 11 3. ročník AJ
  
  19.00 cvičební sál relax a jóga

Úterý 18.00 banketka vinyasa power  

    jóga

  18.00 cvičební sál pilates s Bárou

  19.00 cvičební sál body form   

    s Lenkou

Středa 17.00 banketka jóga s Míšou

  18.00 cvičební sál body styling   

    s Bárou

  19.00 cvičební sál fit balony   

    s Luckou

  

Čtvrtek 17.00  cvičební sál pilates s Bárou

  18.00  cvičební sál body form   

    s Lenkou

  19.00 velký sál mix dance

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

pozvánky

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

NESPOUTANÝ DJANGO
6. listopadu v 19 hodin

USA, 2013, 165´, 
dobrodružné drama/ 
western (české titul-
ky), vstupné 70 Kč, 
nepřístupné pro děti 
do 15 let
Hrají: Jamie Foxx, 
Christoph Waltz, 
Leonardo DiCaprio, 
Kerry Washington, 
Samuel L. Jackson a 
další

OBCHODNÍCI
7. listopadu v 19 hodin

ČR, 2013, 85´, hu-
dební romantická 
komedie, vstupné 70 
Kč, nevhodné pro děti 
do 12 let
Režie: Petr Šícha
Hrají: Richard Ne-
dvěd, Patrik Ulrich, 
Lenka Zahradnická, 
Petra Tenorová, San-
dra Nováková, Petr 
Hapka a další

Rodinný film 

PAN VČELKA
13. listopadu v 17 hodin
USA, 2007, 90´, animovaná komedie, 
rodinné vstupné 100 Kč , jednotlivec 70 
Kč, přístupnost bez omezení
V českém znění: P. Rychlý, H. Ševčíko-
vá, M. Dlouhý

Rodinný film 

PŘÍBĚH 
ŽRALOKA
14. listopadu v 17 hodin
USA, 2004, 90´,  animo-
vaná komedie, rodinné 
vstupné 100 Kč  jednotlivec 70 Kč, přístupnost bez omezení
V českém znění: A. Háma, B. Kalva, H. Ševčíková, F. Jančík

PŘÍBĚH MÉHO SYNA
20. listopadu v 19 hodin

Itálie/ Španělsko, 
2013, 127´, drama 
(české znění), vstupné 
70 Kč, nepřístupné 
pro děti do 15 let

Režie: Sergio Castellitto
Hrají: Penélope Cruz, Emile Hirsche, Adnan Haskovic, 
Saadet Aksoy a další

ITALSKÝ KLÍČ
21. listopadu v 19 hodin

Finsko/ Itálie/ USA/ 
VB, 2013, 95´, roman-
tická komedie (české 
titulky), vstupné 70 
Kč, nevhodné pro děti 
do 12 let
Režie: Rosa Karo

Hrají: Gwendylon Anslow, Joana Cartocci, Elsa Cartocci, 
Leo Vertunni a další

PŘÍRODOPIS V CYLINDRU
23. listopadu v 14 hodin
ČR, 64´, pásmo animovaných pohá-
dek, vstupné 30 Kč, přístupnost bez 
omezení
Sametka, Krušnohorské pohádky: 
Ovčák a krásná panna, Přírodopis v 
cylindru, Masožravá Julie, Cvrček a 
basa, Čtyřlístek: Pes na stopě, Krtek a 
žvýkačka

Filmový klub

BIG LEBOWSKI
27. listopadu v 19 hodin

USA, 1998, 110´, 
komedie (české titul-
ky), vstupné 80 Kč 
(členové klubu sleva 
10 Kč), nevhodné pro 
děti do 12 let
Režie: Ethan Coen, 
Joel Coen
Hrají: Jeff Bridges, 

John Goodman, Steve Buscemi, David Huddlestone, Philip 
Seymour Hoffman a další

Dokument

NAZARETH: 
NEKONEČNÝ ROCKOVÝ 
MEJDAN
28. listopadu v 19 hodin
ČR, 2013, 90´, dokument (české titul-
ky), vstupné 70 Kč, přístupnost bez 
omezení
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Pete Agnew, Dan McCafferty, 
Lee Agnew, Jimmy Murrison

Rodinný film 

LEGENDÁRNÍ 
PARTA
29. listopadu v 17.30 hodin
USA, 2012, 97´, dobrodružná animo-
vaná komedie, VSTUP ZDARMA, 
přístupnost bez omezení
Režie: Peter Ramsey
V českém znění: Matouš Ruml, Zdeněk Maryška, Michal Dlouhý
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pozvánky

Mikulášská
zábava
s nadílkou

sobota
30. listopadu v 15 hodin

Vstupné 55 Kč

Srdečně zveme děti a jejich rodiče na Mikulášskou 
nadílku. V ceně je dárkový balíček pro děti…a bude 

tam i Hopsalín!

Zajistěte si vstupenky včas, jejich počet je omezen!

pátek
13. prosince
v 19 hodin

Královna české country  
vystoupí v rámci Vánočního 
koncertu ve vratimovském 

Společenském domě.
Účinkují: Věra Martinová a Jamie 

Marshall

Vstupné 290 Kč

Vánoční koncert Věry Martinové

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov  ●  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

vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov  ●  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


