
  Omezení dopravy v centru města
Koncem září a v průběhu měsíce říj-

na bude prováděna oprava povrchu sil-
nice II/477 od železničního přejezdu na 
ulici Buničitá po křižovatku s ulicí Da-
tyňskou. Investorem této akce je Správa 
silnic Moravskoslezského kraje a oprava 
bude prováděna za omezeného provozu.

Zároveň v termínu 1. – 6. 10. 2016 
bude Správa železniční a dopravní cesty 
provádět opravu železničního přejezdu 
na dané ulici. V této době bude želez-
niční přejezd zcela uzavřen. Objízdná 
trasa bude vyznačena a vedena směrem 
na Paskov. Možné bude také využít trasu 
přes Horní Datyně a pak směrem na Ost-
ravu-Bartovice. Ve dnech 3. – 4. 10. 2016 
bude z důvodu pokládky asfaltových 
vrstev uzavřena ul. Buničitá v úseku žel. 
přejezd – ul. K Sokolovně a ul. Frýdecká 
v úseku ul. K Sokolovně – ul. Datyňská.

Městská hromadná doprava bude v této 
době odkloněna na ulici Nádražní a na uli-
ci Výletní. Z tohoto důvodu nebude moci 

Dopravní podnik Ostrava, a. s., zajistit 
obslužnost centra města, tedy zastávku 
Vratimov náměstí, a rovněž pěší nepře-
jdou přes železniční přejezd na ulici Bu-
ničité. Zastávky tedy budou přemístěny 
na ulici Nádražní a ulici Výletní (před 
křižovatkou s ulicí Frýdecká). Protože 
tyto komunikace jsou úzké, budou zde 
umístěny značky “Zákaz vjezdu všem 
vozidlům, mimo autobusy DPO“. 

V této souvislosti budou autobusy vy-
užívat k průjezdu i ulici Na Vyhlídce a 
ulici Husovu. Zde ale doprava omezena 
nebude, pouze parkování.

Všechna tato opatření významně ome-
zí většinu obyvatel našeho města. Prosím 
proto o vaši velkou shovívavost, trpěli-
vost a respektování dopravního značení, 
či pokynů Městské policie Ostrava, která 
bude 1. – 6. 10. 2016 na dopravu dohlížet. 

Bc. Martin Čech
 místostarosta 

Skateboardové a workoutové hřiště bude
A co to vlastně je, zeptají se asi mnozí 

čtenáři tohoto článku, obdobně jako jsem 
se před pár léty ptala já těch, kteří s nápa-
dem taková hřiště u nás vybudovat přišli.  
Vše začalo tím, že při otevření dětského 
hřiště na Radničním náměstí se mě zeptali 
tři kluci na koloběžkách, proč taky nepo-
stavíme něco pro ty větší, a že nejlepší by 
bylo skateboardové hřiště. Zhruba jsem 
tušila, co to je, ale konkrétní představu 
jsem neměla. Tak jsme se domluvili, že mi 
nějaké ukážou, a vyrazili jsme na výlet se 
na jedno takové podívat. Trochu mě pře-
kvapilo, že tam nejsou jenom skateboar-

ďáci, ale taky děti na koloběžkách, kolech 
a kolečkových bruslích, a hřiště je vlastně 
víceúčelové. Co je to workoutové hřiště 
jsem netušila vůbec. Začala o něm hovořit 
kolegyně z městského úřadu, a že když už 
uvažujeme o skateboardovém hřišti, patří 
k tomu i to workoutové. Má sportovně na-
dané děti a ukázala mi pár obrázků, jak to 
vypadá a co vše se na tom dá dělat. Sou-
časné zastupitelstvo je naštěstí nakloněno 
investicím do zázemí pro sport a zejmé-
na pro sport dětí a mládeže a odsouhla-
silo v rozpočtu nejdříve peníze na pro-
jekt takového hřiště určeného především 

pro ty „náctileté“. Ale i pro mladší 
a dospělé.  Není to úplně levná zá-
ležitost, ale měli jsme štěstí. Minis-
terstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 
dotační titul na rozšiřování aktivit 
u cyklostezek v rámci podpory ces-
tovního ruchu, zastupitelé opět tuto 
akci podpořili a souhlasili s podá-
ním žádosti o dotaci a s dofinanco-
váním investice z rozpočtu města. 
Na výsledek jsme netrpělivě čekali 

a ve výběrovém řízení jsme dle dotačních 
podmínek již museli vybrat zhotovitele 
a stavbu realizovat do konce roku. Bylo 
září, na to, abychom postavili hřiště do 
konce roku moc času nezbývalo. Těsně 
před uzávěrkou příspěvků do Vratimov-
ských novin jsem obdržela z ministerstva 
zprávu. „Váš projekt je schválen, rozhod-
nutí o dotaci obdržíte po podpisu minist-
ryně.“

Z obrázků k tomuto článku si můžete 
udělat představu, jak asi bude hřiště vy-
padat. Věřím, že projekt získá podporu i u 
občanů. Zejména u těch, kterým sportov-
ní aktivita našich dětí a dospívající mláde-
že není lhostejná.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

ul. Buničitá, foto KS Vratimov

foto MěÚ Vratimov
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Z důvodu uzavření železničního pře-
jezdu a opravy komunikace budou z tech-
nických příčin termíny velkoobjemového 
sběru posunuty a sběr proběhne až v době 
od 17. 10. do 27. 10. a pak 31. 10. 2016, 
mimo sobotu a neděli. Stanoviště a jejich 
sled zůstává nezměněn. Děkujeme za po-
chopení.   

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Upozornění !
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informace občanům

 

V minulém roce město ukončilo výstav-
bu I. části kanalizace v Horních Datyních. 
Vyslyšelo tak dlouholetý  požadavek ob-
čanů této části Vratimova. Předpokladem 
této velmi drahé a technicky náročné 
investice bylo, že se na kanalizační řád 
občané, pro které slouží, v co nejkratší 
možné době napojí a budou ji využívat. 
Provozování kanalizace vyžaduje také za-
jištění subjektu, který bude odpadní  vody 
v souladu se zákonem o vodovodech a ka-
nalizacích čistit, likvidovat, kontrolovat 
stoky, provoz ČOV a v souvislosti s těmi-
to činnostmi následně vybírat od občanů 
stočné.

Z výběrového řízení na provozovatele 
kanalizace, kdy zadávací podmínky byly 
kontrolovány a částečně stanoveny posky-
tovatelem dotace, vzešel vítězný uchazeč, 
kterým je společnost Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. (Sm-
VaK). Výpočet stanovení ceny pro stočné 
je  přesně stanoven na základě výběrové-
ho řízení a poté smlouvou mezi městem 
Vratimovem a společností SmVaK. Odvíjí 
se mimo jiné také od množství vyčištěné 
odpadní vody, tedy jednoduše řečeno od 
toho, kolik splašků  občané vyprodukují. 
Čím větší je objem odpadních vod, tím 
nižší bude v následujícím roce cena pro 
stočné. Po celou dobu stavby kanalizace 
jsme apelovali na občany, aby své přípojky  
zrealizovali a uzavřeli smlouvu s provozo-
vatelem v co nejkratší době. Nápomocno 
bylo město např. tím, že za občany vyři-
zovalo na své náklady územní souhlas pro 
realizaci kanalizační přípojky. Apel ze 
strany města působil jen na některé. Celá 

Výše stočného v Horních Datyních záleží 
i na občanech

 

Dne 6. 9. 2016 rada města mimo jiné:
 - Schválila Smlouvu o dílo na zhotove-
ní Rekonstrukce pěšin a zpevněných 
ploch na hřbitově ve Vratimově.
 - Schválila Smlouvu o zhotovení stravy 
pro klienty Pečovatelské služby města 
Vratimova.
 - Vzala na vědomí Rozpočtový výhled 
na léta 2017 – 2020.
 - Schválila Smlouvu o společném po-
stupu zájemců při centralizovaném za-
dávání, uzavřenou mezi městem Vra-
timov a svazkem obcí Region Slezská 
brána.
 - Schválila realizaci dětského workouto-
vého hřiště „sestava TEENS“.

Ze schůze rady města Vratimova
 - Rozhodla o zadání zpracování pro-
jektové dokumentace pro opravu MK 
ulice K Hájence se zvážením umístění 
zpomalovacích retardérů na této ko-
munikaci.
 - Rozhodla o provedení Architektonic-
ké studie dispozičních úprav a řešení 
interiéru pro městskou knihovnu v ob-
jektu Datyňka.
 - Schválila uzavření Smlouvy o dílo na 
stavební práce k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu Oprava MK ul. Hřbitovní a 
komunikace na hřbitově ve Vratimově.
 - Vzala na vědomí informaci o návrhu 
objízdné trasy a dopravní obslužnos-
ti centra města Vratimova autobusy 
MHD a ČSAD v době opravy silnice 

řada občanů však dále nevyužívá nově po-
stavenou kanalizaci. Všichni, kteří nemají 
zcela závažný důvod pro nepřipojení své 
nemovitosti ke kanalizaci a přesto ještě 
připojeni ke kanalizaci nejsou, mají podíl 
na zvýšení ceny stočného v příštím roce. 
Ti, kteří byli odpovědní a zrealizovali své 
přípojky hned poté, co byla kanalizace a 
ČOV uvedena do zkušebního provozu,  
budou muset  kvůli nim platit vysoké stoč-
né v příštím roce, neboť cena stočného pro 
rok 2017 bude ovlivněna množstvím vy-
čištěných odpadních vod v letošním roce.

 Apelujte i vy, kteří novou kanalizaci 
využíváte, na ty spoluobčany, kteří tak 
odpovědní nejsou. O tom, jak vysokou 
částku v příštím roce zaplatíte  za stoč-
né, rozhoduje mimo jiné celkový objem 
odpadních vod odvedených na ČOV ze 
všech napojených nemovitostí do konce 
letošního roku.

Rovněž také důrazně upozorňujeme 
občany napojené na novou kanalizaci na 
přísný zákaz vypouštění dešťových vod 
do kanalizace, neboť toto výrazně ovliv-
ňuje fungování ČOV. Pokud budou na 
ČOV naměřeny vyšší nátoky odpadních 
vod, než kolik je fakturováno občanům 
za odběr pitné vody, budou prováděny 
kontroly napojených přípojek, zda je do 
nich zaústěno rovněž odvedení dešťových 
vod. Pokud bude toto nepovolené napojení 
dešťových vod zjištěno, budou v takových 
případech uloženy sankce, které vyplývají 
z podmínek provozovatele, tedy SmVaKu.

JUDr. Dagmar Hrudová, starostka
Ing. Alena Kašparová, vedoucí investic 

pro představitele zájmových spolků, 
politických stran a organizací ve 

Vratimově.

Vážení představitelé společenského ži-
vota našeho města, dovolte, abychom 
Vás a členy nebo zaměstnance Vašich 

organizací pozvali na oslavy ke 

Dni vzniku samostatného 
Československa 

a oslav státního svátku,
 

které se uskuteční 
dne 27. října 2016 v 15 hodin

k uctění památky prezidenta T. G. Ma-
saryka a vzpomenutí  vzniku prvního 
samostatného státu Čechů a Slováků 
před pomníkem u ZŠ Vratimov, Masa-

rykovo náměstí ve Vratimově.

Program:
 - Zahájení.
 - Projev. 
 - Položení květin zástupců spolků, 

společenských organizací a poli-
tických stran ve městě.

 - Zakončení hymnou.
vedení města

Pozvánka

II/477 od železničního přejezdu na uli-
ci Buničité po křižovatku ulic Frýdec-
ká a Datyňská.
 - Schválila zajištění činnosti Městské po-
licie Ostrava pro koordinaci a kontrolu 
dopravy na ulicích Nádražní a Výletní 
ve dnech 3. 10. 2016 – 6. 10. 2016 v době 
úplné uzavírky železničního přejezdu 
na ulici Buničité dle požadavku Do-
pravního podniku Ostrava, a. s.

Bc. Martin Čech
místostarosta

foto archiv KS



3

informace občanům

Rádi bychom Vás informovali o sociální 
službě tísňové péče, kterou od roku 1995 
poskytuje organizace Život 99 – Jihlava, 
z. ú. Jedná se o terénní formu pomoci, 
která podporuje seniory a osoby se zdra-
votním postižením v jejich přirozeném 
prostředí a umožňuje jim zůstat co nejdéle 
ve svém domově bez nutnosti umístění sta-
rých občanů do pobytových zařízení. 

Služba tísňové péče je poskytována po 
telefonu. Klient u sebe nosí tísňové tlačít-
ko (pověšené na krku nebo jako náramek 
na ruce) a pokud se ocitne v tísni (upadne 
a zraní se, náhle se mu zhorší zdravotní 
stav, je přepaden apod.), stiskne tlačítko 
a pomocí telefonu s hlasitým výstupem je 

Tísňová péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením
spojen s naším dispečinkem. Uživatel volá 
do prostoru, co se stalo, a operátorka mu 
zprostředkuje adekvátní pomoc (kontak-
tování rodinných příslušníků či sousedů, 
RZS, police apod.).

Součástí zařízení je také čidlo pohybu, 
které monitoruje pohyb uživatele po bytě/
domě (nejedná se o kameru ani o fotoapa-
rát). Pokud uživatel upadne a nemá u sebe 
tísňové tlačítko, čidlo neaktivitu zachytí a 
předá zprávu na dispečink. Celá záchran-
ná akce se tak opakuje.

Např. senior upadne v koupelně a nemů-
že se zvednout. Stiskne tísňové tlačítko a 
zavolá do prostoru „Pomoc, upadl jsem a 
zlomil jsem si nohu.“ Operátorka ho slyší, 

Mnoho lidí pro větší komfort a možnost 
rychlé mobility využívá motorová vozidla, 
která se však také stávají objektem zájmů 
pachatelů trestné činnosti. Způsoby prove-
dení vloupání do vozidel a odcizení v nich 
uložených věcí, a tedy nápaditost pachate-
lů jsou mnohé, mají však i shodné příčiny a 
znaky, na které je potřeba upozornit. 
Způsob první

Zaparkované vozidlo na parkovišti, 
případně na jiném místě, které je k tomu 
určeno. Pachatel si vozidlo nejprve vizu-
álně prohlédne a zjistí, zda se uvnitř na-
chází jakýkoli předmět jeho zájmu. Pokud 
ve vozidle něco takového zaregistruje, po 
malé chvíli se k vozidlu vrátí a během ně-
kolika vteřin, provede do vozidla vloupání, 
věc odcizí a z místa činu odchází. Majitelé 
vozidel by určitě neměli spoléhat na to, že 
své zavazadlo ve vozidle dobře schovali a 
to přece nemůže být dle jejich názoru ni-
jak vidět. Notebooky, fotoaparáty, mobilní 
telefony, případně další zavazadla nejsou 
v bezpečí pod sedadly, v přihrádkách pa-
lubních desek ani pod koberečkem zava-
zadlového prostoru. Všechna tato místa 
pachatelé této trestné činnosti dobře znají 
a téměř vždy je prohledají. O tom, že by-
chom svá zavazadla neměli nechávat bez 
dozoru v prosklených interiérech vozidel, 
tedy není pochyb. A to ani v podzemních 
garážích samostatných nákupních center. 
Nejen, že nám pachatel způsobí škodu 
na odcizených věcech, ale také zpravidla 
vždy dojde k poškození vozidla. Nejčastěji 
k rozbití skleněné výplně, kterou pachatel 
rozbije páčením např. šroubovákem o rám 
dveří, čímž dojde také k poškození samo-
statných dveří, těsnění okna, a také k po-
škození interiéru vozidla střepy skla. Další 

možný způsob je vypáčení zámku dveří, 
čímž opět dochází k poškození vozidla a 
dalším finančním výdajům za jeho opravu. 

Co je podstatné v tomto případě zmínit, 
je samostatné parkování na rozsáhlých 
parkovištích nákupních center. V tomto 
případě bychom neměli nikdy své jak už 
cenné věci nebo např. jen drobnosti bez 
hodnoty vkládat do zavazadlového pro-
storu až po zaparkovaní. Měli bychom 
vždy myslet na to, že již při této činnos-
ti nás mohou pachatelé sledovat, a tímto 
chováním jim dáváme podnět k tomu, aby 
si právě naše vozidlo vyhlédli. V přípa-
dě nutnosti uschování věcí, tyto dáme do 
zavazadlového prostoru ještě před samot-
ným příjezdem na parkoviště. Nikdy také 
nespoléháme na to, že od vozidla odchází-
me jen na několik minut. Na toto doplatil 
majitel vozidla v Ostravě-Hrabůvce, který 
se ke svému vozidlu vrátil cca po 10 minu-
tách a zjistil, že do jeho vozidla bylo pro-
vedeno násilné vniknutí právě přes rozbité 
okno a z vozidla mu byla odcizena mimo 
jiné finanční hotovost přesahující částku 
300 000 Kč. 
Způsob druhý

O obdobnou částku přišla v dubnu letoš-
ního roku řidička vozidla zn. Rolls-Roy-
ce, která zaparkovala před nákupním 
centrem v Moravské Ostravě. Zde se však 
způsob provedení od předchozího lišil. 
Pachatel v tomto případě vozidlo nepoško-
dil. Tím se dostáváme k druhému způsobu 
odcizení věcí z vozidel, který však také 
není ojedinělý.  Pachatelé využívají stresu 
a shonu nakupujících. Zaměří se na naku-
pujícího, který se vrací z obchodu zpět ke 
svému vozidlu s vozíkem plným nákupu, 
telefonuje, případně se věnuje svým dě-

vede s ním dialog a zajistí mu potřebnou 
pomoc.

Cena za poskytování tísňové péče je 
350 Kč za měsíc. Služba je poskytována 
po celé České republice (vzhledem k tomu, 
že je služba po telefonu, je možno napojit 
kohokoli).

Pro bližší informace případně pro zajiš-
tění této služby se prosím obraťte na kon-
taktní osobu: Mgr. et Mgr. Blanku Vrzáč-
kovou, DiS., tel.: 567 211 695, 732 516 663, 
e-mail: vrzackova@zivot99-jihlava.cz.

Mgr. Erika Herzová 
odbor sociálně-správní 

(Ne)bezpečné parkování tem, a než začne svůj nákup vkládat do 
vozidla, ať už na zadní sedadla nebo do 
zavazadlového prostoru, odloží si příruč-
ní tašku, kabelku nebo jiné osobní zava-
zadlo na jiné místo ve vozidle a tomu se 
již pak nevěnuje. Pachatelé dokáží bez 
povšimnutí k takto odloženým věcem při-
stoupit a z vozidla je odcizit. Je bláhové si 
myslet, že se nic nemůže stát, že se přece 
u vozidla pohybujeme a máme své věci 
pod kontrolou. V těchto případech sice 
nedochází k poškození vozidel, ale škody 
odcizením mohou být také velmi vysoké, 
jak je patrné z výše uvedeného případu. 
Nejen na rizika spojená s uloženými věc-
mi ve vozidlech v době jejich parkování 
upozorňuje preventivně informační kam-
paň Krajského ředitelství policie Morav-
skoslezského kraje „Kdo s koho“, kterou 
policisté apelují na širokou veřejnost, aby 
dbala základních zásad bezpečného cho-
vání. Pomocí informačních plakátů, le-
táků, zvukových spotů a obrazových zá-
znamů zachycujících samostatné krádeže 
policisté seznamují také s riziky spojené s 
nakupováním ve velkých nákupních cen-
trech.  

por. Richard Palát v. r.
komisař 

foto archiv PČR
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Volby - volební okrsky

Místa konání voleb do Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje a do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR ve Vratimově a HD:
Volební okrsek č. 1 – Dům dětí a 
mládeže, Frýdecká 377, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému 
pobytu
Vratimov Adámkova
283 347 348 373 849 1106 
1212 1233 1259 1261 1292 1299 
1302  1315 1325  1343 1354 
Vratimov Břízková
423 649 659 665 786 794 801 
827 833 856 888 896 916 952 
968 1160 1178 1190 1236 
Vratimov Frýdecká
1 3 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 26 
27 28 29 30 31 32 34 
37 39 56 77 88 98 100 
124 132 134 142 150 170 171 
181 204 214 231 262 267 299 
321 337 345 346 360 390 391 
402 403 405 411 412 416 424 
570 587 636 701 779 861 892 
934 940 941 965 984 988 991 
1007 1009 1018 1019 1028 1072 
1093 1115 1124 1142 1155 1165 
1175 1187 1188 1193 1197 1208 
1209 1225 1230 1237 1246 1247 
1249 1252 1295 1311 1312 1331 
Vratimov Horní
1129 1139 1234 1319
Vratimov Krátká
115 696 939 950
Vratimov Křivá
647 651 671 677 689 691 767 
777 795 796 814 817 884 897 
907 914 927 946 947 948 
Vratimov Mojžíškova
110 615 663 776 854 863 883 
953 954 958 990 

Vratimov Na Slezance
330 341 355 401 417 717 718 
719 1081 1240 1321
Vratimov Na Spojce
692 798 848 959 963 970 981 
1005 1022 
Vratimov Na Stezce
131 225 226 272 312 920 921 
1107 1266 1322
Vratimov Na Vyhlídce
25 333 343 635 645 646 654 
655 656 680 684 685 686 693 
694 695 729 770 771 772 773 
792 793 836 860 
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 1349  
Vratimov Nádražní
152 392 432 705 706 707 708 
709 710 1098 1158 1179 1222
Vratimov Odboje
41 58 90 268 285 286 293 
311 323 327 329 340 361 372 
376 385 388 393 425 565 648 
676 688 697 764 766 774 775 
799 864 938 949 966 980 986 
1006 1026 1056 1063 1164 1300
Vratimov Okrajová
105 106 107 138 161 353 564 
567 1116 1144 1148 1254 1167 
1173 1174 1180 1194 1202 1213 
1216 1223  1231 1245 1250 1255 
1257 1270 1276 1289 1304 1305 
1333 1356 1360 1364 1367 
Vratimov Ovocná
316 317 318 319 320 352 407 
408 673 675 768 855 
Vratimov Polní
146 309 365 366 378 383 384 
386 395 687 811 850 891 895 
911 913 915 924 925 935 942 

943 944 945 951 955 956 960 
962 982 994 1111  
Vratimov Říční
711 712 837 857 858 889
Vratimov U Hráze
406 413 797 867 975
Vratimov U Nového lesa
108 148 168 172 865 898 992
Vratimov U Padolu
153 308 614 1037 1084 1112 
1244 1253
Vratimov U Potůčku
80 81 86 97 434 1075  
1228
Vratimov U Rybníka
130 1267
Vratimov Vodárenská
75 93 141 328 334 336 344 
439 964 1105 1226
Vratimov Výletní
304 313 314 426 713 714 715 
716 815 866
Vratimov Zaryjská
122 129 163 169 350 702 703 
1004 1073
Volební okrsek č. 2 – Mateřská ško-
la, Na Vyhlídce 25, Vratimov 
pro občany přihlášené k trvalému 
pobytu
Vratimov Družstevní
63 277 279 287 291 305 306 
429 842 901 902 903 904 905 
906 1133  
Vratimov Husova
218 252 265 280 281 521 522 
527 528 529 530 531 532 533 
534 802 803 804 1099 1100 
1101  
Vratimov Okružní
151 560 561 562 563 575 576 
577 578 579 580 581

Dne 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby 
do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Par-
lamentu České republiky.

Voličům budou doručeny obálky s hla-
sovacími 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 předsti-
hem počítačovým programem, aby měst-
ský úřad mohl včas zorganizovat distribuci 
obálek. Proto je možné, že se v seznamu 
vyskytne osoba, která již na uvedené ad-
rese nebydlí (odstěhovaný, zemřelý). Sna-
žíme se těmto nesrovnalostem předcházet, 
ale zároveň žádáme občany, aby nás omlu-
vili ve výše uvedeném případě a případné 
nesrovnalosti nahlásili příležitostně na 
ohlašovně Městského úřadu Vratimov.

Každý volič si může v úředních hodinách 
na městském úřadě ověřit, zda je zapsán ve 
stálém seznamu, může požadovat doplnění 
údajů nebo provedení oprav. 

Zároveň bychom chtěli požádat občany 
Vratimova a Horních Datyň, aby si své 
domy řádně označili čísly popisnými, popř. 
orientačními, čímž by velmi usnadnili do-
ručování hlasovacích lístků i ostatní pošty. 

Hlasování do zastupitelstev krajů a do 
1/3 Senátu Parlamentu České republiky se 
uskuteční dne 7. října 2016 od 14 do 22 ho-
din a dne 8. října 2016 od 8 do 14 hodin.

Případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR ve dnech 14. a 15. října 2016.

Místem konání voleb do Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje a do 1/3 Senátu 
Parlamentu České republiky je pro:

 -  Volební okrsek č. 1 – Dům dětí a mláde-
že, Frýdecká 377, Vratimov.

 - Volební okrsek č. 2 – Mateřská škola, Na 
Vyhlídce 25, Vratimov. 

 - Volební okrsek č. 3 – Kulturní dům, 
Frýdecká 1000, Vratimov.

 - Volební okrsek č. 4 – Mateřská škola, Na 
Vyhlídce 25, Vratimov.

 - Volební okrsek č. 5 – Kulturní dům, 
Vratimovská 224, Horní Datyně.

Voliči bude umožněno hlasování poté, 
co prokáže svou totožnost a státní občan-
ství (platným občanským průkazem nebo 
pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem 
konání voleb hlasovací lístky. V den voleb 
může volič obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

Drahomíra Večeřová
odbor sociálně-správní
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582 583 584 585 586 617 618 
619 620 621 622 623
624 625 626 627 628 629 630 
631 632 633 640 641
642 644 1204  
Vratimov Pod Kovárnou
33 193 278 292 296 298 324 
338 387 404 437 568 859 987
Vratimov Radniční náměstí
821 822 823 824
Vratimov Strmá
535 536 537 591 592 593 594 
595 596 597 598 599 600 601 
602 900 928 929 930 
Vratimov U Mateřské školy
681 682 683 780 781 782 783 
784 785 787 788 790 791 
1260  
Vratimov Úzká
820 825 931 932 933
Volební okrsek č. 3 – Kulturní dům, 
Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému 
pobytu
Vratimov Buničitá
201 440 755 756 761 762 
1132
Vratimov Frýdecká
73  137 147 165 166 179 199 
205 206 263 315 357 358 430 
431 435 606 607 608 609 610 
611 637 638 639 757 819 829 
830 831 832 853 1002 59 
1145   
Vratimov Hřbitovní
264 325 394 1171 1268
Vratimov J. Žemly
342 356 573 1205 1361
Vratimov K Sokolovně
183 189 420 893 1327
Vratimov K Závorám
738 739
Vratimov Mourová
723 724 725 727 728 732 733 
734 735 1131
Vratimov Na Hermaně
136 188 208 209 216 219 220 
223 256 266 301 302 418 588 
603 604 605 612 613 698 699 
700 843 1103 1119 1200  
Vratimov Na Podlesí
101 1181 1182 1195 1211 1220 
1278 1279 1288 1290 1296 1313 
1318 1336 1346 1352 1358 1362 
1365 1369 
Vratimov Na Popinci
1328   
Vratimov Popinecká
174 200 238 239 246 247 248 
249 250 251 253 274 275 326 
375 444 445 446 447 448 449 
566 569 789 808 809 810 812 
1282 
Vratimov Rodinná
143 210 213 215 273 310 322      
839

Vratimov Sokolská
156 157 160 195 197 222 290 
805 806 807 899 1038 1102 
Vratimov Sumínova
731 918 919
Vratimov Školní
194 217 224 374 456 457 459 
652 653 1229   
Vratimov Tovární
68 175 186 1274
Vratimov U Hráze
1157
Vratimov U Jeslí
433 441 1025
Vratimov U Lesíka
1163 1185 1191 1242 1243 
Vratimov U Společenského domu
1024 1041 1042
Vratimov U Staré školy
60
Vratimov U Strouhy
144 176 177 211 212 1136
Vratimov U Trati
736 737 740 741 742 743 744 
745 746 747 748 750  751 752 
758 763 1217 1286 1298 1308
Vratimov Výletní
125 400 427 995 1045     
Volební okrsek č. 4 – Mateřská škola, 
Na Vyhlídce 25, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému 
pobytu
Vratimov Datyňská
45 65 139 297 300 363 460 
463 464 465 538 539 540 541 
542 543 544 545 546 547 548 
549 551 1201 1227 1303   
Vratimov Horní 
1149 1166 1184 1189 1196 1339
Vratimov  Jižní
1251 1291 1316 1335      
Vratimov K Hájence
49 79 116 118 155 389 436 
769 845 1104 1117 1198 1301 
Vratimov Karla Velčovského
53 78 303 414 885 1151 
1248 1256 1263 1280 1281 1293 
1307 1323 1324 1340 1347 
Vratimov Na Podlesí
47 48 51 52 54 57 61 
92 117 120 159 196 198 228 
243 282 307 331 800 840 862 
887 890 1071 1076 1082 1097 
1150 1152 1153 1275  
Vratimov Na Příčnici
71 85 89 96 187 234 235 
236 237 254 259 260 398 552 
553 554 555 556 557 558 559 
616 657 720 760 868 869 870 
871 872 873 874 875 876 877 
878 879 880 881 882 894 908 
909 957 961 985 989 1021 
1034 1077 1078 1079 1080 1086 
1091 1110 1118 1125 1159 1183 
1238 1320 1345

Vratimov Na Zadkách
76 221 284 294 295 658 828 
917 923 993 999  1114 1176
Vratimov Nová
486 487 488 489 490 491 492 
493 494 495 496 497 498 499 
500 501 502 503 504 505 506 
507 508 513 514 515 516 726
Vratimov Obvodová
998 1011 1013 1015 1016 1017 
1030 1032 1039 1040 1043 1053 
1054 1055 1057 1058 1059 1064 
1065 1066 1067 1068 1069
Vratimov Osadnická
38 450 451 452 453 454 455 
517 518 519 520
Vratimov Rakovecká
82 95 111 112 113 442 730 
778 847 851 852 926 996 
1096 1109 1137 1154 1210 1137 
1221 1235 1241 1265 1271 1283 
1284   
Vratimov Řadová
1044 1046 1047 1048 1049 1050 
1051 1052 1337
Vratimov Severní
1177 1258 1273 1287 1294 1306 
1310 1344 1350 1353 1357
Vratimov Sezonní
421 643    
Vratimov Střední
976 997 1001 1003 1008 1010 
1012 1023 1027 1062
Vratimov U Březinek
119 233 369 379 419 664 846 
1070 1134 1141 1146 1156 1168 
1218 1263 1277  
Vratimov U Lesíka
245 258 574 589 672 1014 
1020 1029 1031 1033 1036 1060
Vratimov U Lípy
64 72 173 271 276 288 422 
979 1035 1130 1135 1169 1199 
1269 1297 1326 1329 1330 1348 
Vratimov U Potůčku
ev.č. 15
Vratimov U Rozvodny
240 364 368 380 381 396 415 
571 650 1317 1351 1332 
Vratimov U Stadionu
466 467 468 470 471 474 475 
476 477 478 479 480 481 482 
483 484 1090 1285   
Vratimov Višňová
43 94 121 140 158 162 182 
371 410 438 443 572 670 816 
886 922 971 1120 1127 1138 
1143 1161 1162 1186 1206 1207 
1215 1219 1262 1272 1359 
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
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informace občanům

Za nádherného letního počasí proběhl 
poslední srpnový víkend již tradiční teni-
sový turnaj členů TC Biocel Vratimov, z.s. 
ve čtyřhře. Turnaj měl vysokou herní úro-
veň, byť vysoké letní teploty byly nároč-
né na fyzičku jednotlivých hráčů. Hráči 
však byli dostatečně motivováni jednak 
možností výhry v tak prestižním turnaji 
a jednak tím, že na vítěze čekalo vysoké  
uznání účastníků a symbolické ceny. 

Vzhledem k tomu, že členská základna 
tenisového oddílu je velmi široká, účastni-
lo se tohoto turnaje 14 párů mužů a 6 žen, 
kteří svá tenisová klání odehráli na všech 
sedmi kurtech. Ženy, při svém menším 
počtu hrály takovou speciální soutěž ve 
čtyřhrách a jejich vítězkou, která nasbírala 
nejvíce bodů, se stala favorizovaná Marti-
na Kišková.

U mužů, stejně jako loni, kraloval pár 
otec a syn Vladimír a Daniel Štalmachovi, 
kteří ve finále turnaje porazili pár Roman 
Kupka – Tomáš Návrat. Ceny a gratulace 

Proběhl již 45. ročník tradičního oddílového turnaje

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem 
– to je přísloví, o jehož pravdivosti se pře-
svědčil nejeden z nás. Všichni víme, že 
znalost dalšího jazyka je dnes potřebná a 
důležitá. Některé děti se cizí jazyk učí od 
mateřské školy, ale když se setkají s cizin-
cem, nedomluví se. Na ZŠ Datyňská uli-
ce se rozhodli, že si ověří, jak jejich žáci 
umí anglicky. K takovému ověření znalos-
tí slouží mezinárodní zkoušky Cambridge 
English. Každý rok skládá tyto zkoušky 
více než 4 milióny dospělých i dětí na 
celém světě, neboť jsou zárukou a potvr-
zením dosažené úrovně angličtiny podle 
stejných měřítek na celém světě. Praxe i 
výzkumy totiž ukazují, že zkoušky děti 
povzbudí k dalšímu studiu cizích jazyků 
a posilují jejich sebedůvěru při využívání 
angličtiny. Zárukou pro úspěšné složení 
zkoušky je cílená příprava, ta v minulém 
školním roce probíhala přímo v ZŠ Da-
tyňská pod vedením Mgr. J. Mičulkové. 
Zkoušky jsou náročné, děti v červnu před 
komisí prokazovaly své znalosti v posle-
chu angličtiny, mluvení i gramatice. Po 
ukončení zkoušky byly testy odeslány pří-
mo do Cambridge ve Velké Británii, kde 
byly vyhodnoceny, a v srpnu přišly vý-
sledky. Děti obdrží certifikát s celoživotní 
platností. Striktní pravidla Cambridge ne-
dovolují žádné pochybení a ke všem kan-
didátům na světě je přistupováno naprosto 
bez rozdílu. Žáci ze ZŠ Datyňská, kteří se 

výhercům turnaje předal předseda teniso-
vého oddílu Ing. Václav Kupka.

Markéta Rájecká
TC Biocel Vratimov z.s.

Děti z Vratimova umí anglicky, ví to i v Cambridge!
zkoušky zúčastnili, dosáhli nadprůměr-
ných výsledků a téměř ve všech oblastech 
získali maximální počet bodů. Gratuluje-
me!!! Pro život tak děti získaly pevný zá-
klad, na kterém mohou stavět své další ja-
zykové znalosti. V příštím roce bude opět 

probíhat příprava na zkoušky a věříme, 
že i další žáci si vyzkouší jít s angličtinou 
„až“ do Cambridge.

Mgr. Petra Ocelková
Jazyková škola Hello

foto Jazyková škola Hello

foto TC Biocel Vratimov
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informace občanům

K celostátní akci Týden knihoven od 3. říj-
na do 7. října naše knihovna připravila:

 - Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí do 
knihovny jako čtenář, promineme do 
konce kalendářního roku registrační 
poplatek.

 - Vyhlašujeme amnestii dlužníkům knih, 
v tomto týdnu nebudeme odesílat upo-
mínky!

 - Všichni čtenáři, kteří si půjčují na prů-
kazy rodinných příslušníků, dostanou 
průkaz s platností do konce roku 2016 
zdarma.

 - Roztáčíme Knihotoč (označené knihy v 
chodbičce knihovny).

 - Zábavná Šmoulí soutěž v knihovně (po 
vyplnění malého testíku čeká soutěžící-
ho drobná odměna). 

 - Akce pro základní školy: pasování dru-
háků na čtenáře, setkání se spisovatel-
kou Lenkou Rožnovskou.

 - Akce pro mateřskou školu: VŘSČ – 
Velké říjnové společné čtení aneb Čte-
me v Amfíku. 

 - Kamarádka knihovna – dětští čtenáři 
mohou formou vysvědčení oznámkovat 
svou knihovnu.

 - V chodbičce knihovny můžete zhléd-
nout výstavu Plakáty k Týdnům kniho-

Výlet do Dukovan
Chcete vědět, jak to vypadá v jaderné 

elektrárně v Dukovanech? Tak jeďte s Ba-
datelem na víkendovku a dozvíte se, kde 
se vyrábí elektrická energie a jak dlouhou 
cestu za námi urazí. Ve dnech od 21. do 
23. 10. 2016 společně s Radkem, Vaškem 
a Renčou strávíte príma víkend nejen na 
výletě, ale i při různých hrách a soutěžích 
na Domečku. Kontaktní osoba: Marcela 
Grácová, 739 201 077, m.gracova@ddm-
vratimov.cz.
Bludičky

Na sobotu 22. 10. 2016 DDM Vratimov 
připravuje ve spolupráci s mateřskou ško-
lou a TJ Sokol Vratimov již sedmý ročník 
Bludiček. Od 17 hodin na zahradě MŠ 
budou děti plnit bludičkovské úkoly a po 
setmění se společně s lampionovým průvo-
dem přesuneme na zahradu TJ Sokol, kde 
pro Vás bude připraveno překvapení. Kon-
taktní osoba: Věra Pacíková, 734 443 694, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz. 

Městská knihovna Vratimov
ven a v půjčovně výstavku Šmoulové 
kolem nás. 

Místní knihovna Horní Datyně  
V Týdnu knihoven od 3. října do 7 října: 

 - Všem registrovaným čtenářům bude 
prodloužena registrace o dobu uzavření 
knihovny, tedy o 2 měsíce.
 - Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí do 
knihovny jako čtenář, promineme re-
gistrační poplatek.
 - Vyhlašujeme amnestii dlužníkům knih. 
V tomto týdnu nebudeme odesílat upo-
mínky!
 - Všichni čtenáři, kteří si půjčují na prů-
kazy rodinných příslušníků, dostanou 
průkaz s platností 365 dní zdarma.
 - Roztáčíme Knihotoč (označené knihy 
najdete v chodbičce knihovny).
 - Šmoulíme se šmouly – zábavná šmoulí 
soutěž pro děti (po vyplnění malého tes-
tíku čeká soutěžícího drobná odměna).
 - Výstava Jaromíra Poláška Nejhezčí bes-
kydské chaty a útulny do 3. října a od 
10. října do 12. prosince 2016 můžete 
zhlédnout výstavu Vladimíra Kuchaře 
s názvem 50. zimní táboření Klondyke 
1967 – 2016.

 Mgr. Hana Pščolková
    Městská knihovna Vratimov

Pozvánky na akce Domu dětí a mládeže 
Vratimov na říjen 2016

1938
Jak již v roce 1937 zaznamenáno, byla 

v naší obci zřízena CPO (civilní protile-
tecká ochrana), což se stalo v důsledku 
nedobrých světových poměrů a z obavy 
před nebezpečím války. V sousedním 
Německu přišel k moci diktátor Adolf 
Hitler, který kladl světu nesplnitelné po-
žadavky, vyzbrojil Němce a ohrožoval 
mír ve světě. Tyto poměry si vynutily ob-
ranná opatření u všech jeho sousedů a tak 
i u nás byli občané poučováni a cvičení u 
protiletecké ochraně. 

Ministerstvo zemědělství poskytlo obci 
subvenci na vodovod ve výši 31 462 Kč.

Hermíně Tochtenové udělilo obecní 
zastupitelstvo na její žádost chudinskou 
podporu. Někdejší vratimovská obchod-
nická rodina, velmi zámožná Filipa 
Tochtena na č. 42 po smrti Tochtenově 
úplně schudla, takže vdova prodala dům 
č. 42 konsumnímu družstvu „Budouc-
nost“ z Ostravy, které v něm zřídilo 
družstevní prodejnu. Filip Tochten, ži-
dovského vyznání byl podporovatelem 
Němců a české věci nepřál. 
Zbourání domku č. 38

Ludvík Polach, řezník a uzenář, nyněj-
ší majitel domku č. 38 bývalého vrati-
movského to gruntu, požádal o povolení 
ku zbourání tohoto domku pro sešlost, 
ježto mu hrozilo sesutí. Domek byl zbou-
rán. Stál na dvorku za domem č. 178.

Majitel usedlosti č. 41 řídicí učitel Mu-
cha z Morávky byl obcí vyzván, aby dal 
zbourati starou stodolu u č. 41 ježto hrozí 
spadnutím. Stodola byla pak zbourá-
na. Byla to stodola u usedlosti, která 
je patrna po pravé straně silnice směrem 
od velkostatku na známé fotografii obce 
z roku 1898, která byla v té době jedinou 
stavbou po pravé straně silnice od vel-
kostatku ke kostelu.

Dne 30. března zemřel ve Vratimově 
p. Karel Vavřík, ředitel obecné školy 
73. letý. Narodil se v r. 1865 a po stu-
diích na německém učitelském ústavě 
v Těšíně přišel v r. 1884 do Vratimova 
jako podučitel. Učil zde 42 let. Byl prv-
ním kronikářem naší obce. Je pohřben na 
hřbitově ve Vratimově.

Obecní rozpočet v r. 1938 činil příjem 
369 379 Kč, vydání 365 729 Kč, přebytek 
3 650 Kč.

pokračování příště

Kronika města 
Vratimova, část 59.

Výlet do Prahy
Již se stalo tradicí, že pedagogové DDM 

pro děti připravují výlet do hlavního měs-
ta ČR. Ve dnech od 26. do 27. 10. 2016 se 
děti seznámí s historií města pomocí inter-
aktivní výstavy a nemine je ani prohlíd-
ka města. Přihlášky a veškeré info Vám 
podá Bc. Renáta Míčková, 739 201 078, 
r.mickova@ddmvratimov.cz. 
Podzimní prázdniny s DDM Vratimov

Letošní podzimní prázdniny ve dnech 
26. 10. a 27. 10. 2016 mohou děti strávit 
s prima kamarády a to například v Aqua-
parku Bohumín, kde se vyřádí na tobo-
gánu. A nebo ve čtvrtek 27. 10. na DDM 
Vratimov, kde budou pro děti připraveny 
hry a soutěže. Kontaktní osoba: Věra Pací-
ková, tel.: 734 443 694, v.pacikova@ddm-
vratimov.cz. 

Informace k akcím naleznete webových 
stránkách www.ddmvratimov.cz nebo na 
facebooku.

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov
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ŘÍJEN
 v kulturním středisku

program ve Společenském domě Vratimov

  1. října 10.30 velký sál běh Zlatý podzim
  3. října 16.30 kinosál zkouška ZUŠ
  5. října 16.00 galerie výstava: Josef Odráška   
   a jeho žáci
  6. října 15.00 učebna č. 11 autoškola
  6. října 16.00 galerie výstava: Josef Odráška   
   a jeho žáci
  7. října 14.00 velký sál volby 
  8. října   8.00 velký sál volby 
10. října 16.30 kinosál zkouška ZUŠ
11. října 18.00 kinosál Těšínské divadlo:
   Sluha dvou pánů
12. října 16.00 galerie výstava: Josef Odráška   
   a jeho žáci
13. října 15.00 učebna č. 11 autoškola
13. října 16.00 galerie výstava: Josef Odráška   
   a jeho žáci
14. října 14.00 velký sál případné druhé kolo voleb 
15. října   8.00 velký sál případné druhé kolo voleb
16. října     10.00 kinosál nedělní pohádka:
   Prasátka a vlk 
17. října 16.30 kinosál zkouška ZUŠ
18. října 19.00 kinosál Studio Dva: Vše o mužích
19. října 16.00 galerie výstava: Josef Odráška   
   a jeho žáci
20. října 15.30 velký sál večírek spolku seniorů
20. října 15.00 učebna č. 11 autoškola
20. října 16.00 galerie výstava: Josef Odráška   
   a jeho žáci
24. října 15.00 velký sál schůze STP
24. října 16.30 kinosál zkouška ZUŠ
25. října 18.00 galerie numerologická přednáška
26. října 16.00 galerie výstava: Josef Odráška   
   a jeho žáci
27. října 15.00 učebna č. 11 autoškola
27. října 16.00 galerie výstava: Josef Odráška   
   a jeho žáci
31. října 16.30 kinosál zkouška ZUŠ

Program v Kulturním domě Horní Datyně

  7. října 14.00 velký sál volby 
  8. října   8.00 velký sál volby 
14. října 14.00 velký sál případné druhé kolo voleb 
15. října   8.00 velký sál případné druhé kolo voleb 
22. října   9.00 malý sál vítání občánků
29. října 20.00 velký sál taneční zábava

KURZY
v kulturním středisku

pondělí 9.30 cvičební sál  cvičení seniorů
 15.45 učebna č.11  angličtina 4. ročník
 17.00 cvičební sál  bosu
 17.15 učebna č.11  angličtina 2. ročník
 18.00 cvičební sál  aerobic mix
 19.00 cvičební sál  relax a jóga
úterý 17.00 cvičební sál  aby záda nebolela
 17.30 velký sál  vinyasa jóga 
    pro začátečníky
 18.00 cvičební sál  pilates
 18.35 velký sál  vinyasa jóga
 19.00 cvičební sál  bodyform 
středa 17.00 velký sál  jóga s Luckou
čtvrtek 17.00  cvičební sál  pilates 
 18.00  velký sál  jóga s Luckou
 18.00  cvičební sál  bodystyling s Bárou 
 19.00  cvičební sál  aby záda nebolela

Více informací o kurzech na www.ksvratimov.cz. tel.: 595 700 752  
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

VRATIMOVSKÁ GALERIE
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz

výstava bude otevřena do 3. 11. každou středu a čtvrtek 
od 16 do 19 hodin nebo individuálně na tel.: 595 700 751

JOSEf ODrášKa 
a JEHO žáCi

výstava obrazů
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PRASÁTKA 
A VLK

Nedělní divadelní pohádka pro děti
Duo Šamšula

Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

neděle 16. října
 v 10 hodin

vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem 

rezervace a informace na tel: 595 700 751.

rodinné vstupné 90 Kč  
  dospělí 70 Kč  •  děti 45 Kč

rOK 2017 
Z POHlEDU NUMErOlOgiE

25. října v 18 hodin

numerologická přednáška 
s Dagmar Halotovou 

vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem 

rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Společenský dům Vratimov, 
Frýdecká 1000/48

vstupné 50 Kč

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

ZA DŘEVěNÝMI

KOSTELY

Ing. Miroslav Lysek
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

8. listopadu 
v 18 hodin

komentované promítání fotografií 

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem 

rezervace a informace na tel: 595 700 751.

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

vstupné 50 Kč
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Mikulášská nadílka 

Zajistěte si vstupenky včas, jejich počet je omezen!

Společenský dům
Vratimov, 

Frýdecká 1000/48

s hopsalíneM

vstupné 60 Kč

27. listopadu

v 15 hodin

 v ceně je dárkový balíček pro 
děti v hodnotě vstupenky

Vstupenky v předprodeji od 3. října v pokladně kulturního střediska.
Úhrada vstupenek možná i převodem. 

Rezervace (pouze od data předprodeje) a info na tel: 595 700 751.

Divadelní ochotnický spolek Propadlo

11. listopadu v 19 hodin

Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem, 

rezervace a informace na tel: 595 700 751.

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

ZATRPKLÝ PYROMAN

akce v kulturním středisku

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

vstupné 60 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT
Standa Hložek, Tanja, 

děti ze Základní umělecké školy

pátek 16. prosince v 18.30 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

po skončení koncertu hraje k tanci i poslechu 
vratimovská skupina Stenly Band

přijďte si odpočinout v předvánočním shonu

občerstvení je zajištěno místní 
známou restaurací

Vstupenky v předprodeji od 3. října v pokladně kulturního střediska.
Úhrada vstupenek možná i převodem. 

Rezervace (pouze od data předprodeje) a info na tel: 595 700 751.

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

vstupné 250 Kč
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNáME

Dne 3. října 2016 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí pana

Jiřího Miky.
Kdo jste ho měli rádi, 

vzpomeňte na chvíli s námi.

Dne 15. října si připomeneme 
1. výročí úmrtí paní

Věry Štůskové.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 9. října 2016 si vzpomeneme na 
3. smutné výročí úmrtí paní

Radmily Gřundělové.
S láskou vzpomínají manžel, dcery, 

maminka a sestra s rodinou.

Prodej medu od včelaře, tmavý a světlý 150 Kč/kg. Tel.: 739 419 164.

iNZErCE PrO VáS

Prodám urnové místo ve Vratimově. Tel.: 608 554 218.

Prodám kravský hnůj. Tel.: 774 092 289 po 20. hodině.

Dne 6. října vzpomeneme 
3. výročí úmrtí paní

Marie Kašíkové.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Manžel Aleš a dcera Ivana s rodinou.

Dne 13. 9. 2016 jsme vzpomněli nedožité 
85. narozeniny paní

Věry Vaculíkové.
Zároveň jsme téhož dne uctili 

tichou vzpomínkou 19. výročí úmrtí pana

Jana Vaculíka.
S láskou vzpomínají 

vnučka Petra s rodinou a syn Petr s rodinou.

Studio Dva divadlo
Miro Gavran: 

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

Vše o mužích
úterý 18. října v 19 hodin 

VYPrODáNO!

Hledám pronájem bytu ve Vratimově. Zodpovědnost, spolehlivost. 
Tel.: 608 635 160.



kino Hvězda v říjnu

rodinný film

Noc v muzeu: Tajemství hrobky 
5. října v 17 hodin
USA, 2014, komedie, 89´, vstupné rodinné (1+1) 100 Kč, 
jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Shawn Levy
Hrají: Ben Stiller, Skyler Gisondo, Rebel Wilson, Robin 
Williams a další.
Připravte se na nejdivočejší a nejdobrodružnější noc v muzeu 
všech dob.

Polednice
12. října v 19 hodin
ČR, 2016, horor, 85´, vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Jiří Sádek
Hrají: Aňa Geislerová, Karolína Lipowská, Zdeněk Mucha, 
Daniela Kolářová a další.
Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné 
vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. 

rodinný film

Alvin a Chipmunkové: 
Čiperná jízda
19. října v 17 hodin
USA, 2015, animovaný film, 92´, vstupné rodinné (1+1) 100 
Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Walt Becker
Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou zpět! A jsou 
jako vždy nabité energií, písničkami a především naprosto 
šílenými nápady. 

sobotní promítání pro nejmenší

Příběhy cvrčka a štěňátka 
22. října v 10 hodin
ČR, pásmo animovaných pohádek, 75´, vstupné 30 Kč, 
přístupné bez omezení
Pásmo pohádek: Jak štěňátko dostalo chuť na med, Jak 
sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Jak štěňátko chtělo malé 
pejsky, Cvrček a housličky, Cvrček a pavouk, Cvrček a 
slepice, Cvrček a basa, Cvrček a stroj, Cvrček a pila, Cvrček 
a bombardon.

filmový klub

Baron Prášil
26. října v 19 hodin
Československo, 1961, animovaný/sci-fi, 83´, vstupné 80 Kč, 
členové klubu 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Karel Zeman
Hrají: Miloš Kopecký, Jana Brejchová, Rudolf Jelínek, Karel 
Höger, Jan Werich, Rudolf Hrušínský a další.

rodinný film

Konečně doma
28. října v 10 hodin 
USA, 2015, animovaný, 92´, vstupné rodinné (1+1) 100 Kč, 
jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení 
Režie: Tim Johnson
Na naši krásnou modrou planetu dorazili Buvové, což jsou 
mimozemští vetřelci s mnoha chapadýlky místo nožiček


