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Ze schůze rady města Upozornění stavebníkům Hovory s občany

V lednu se konalo v Karlových Varech 
Mistrovství České republiky v twirlingu 
(práce s hůlkou) a skupinové choreogra-
fii s pompony. Naše starší děvčata si při-
vezla 1. místo se skupinovou choreografií 
s pompony Harry Potter a zároveň nomi-
naci na Mistrovství světa v norském Lille-
hammeru v březnu 2018. Byla to pro nás 
velká výzva. Začalo se intenzivně tréno-
vat, zdobit kostýmy, přemýšlet nad novým 
líčením a účesem, zařizovat vše, co bude 
třeba k odjezdu, ubytování apod.

V úterý 27. března ve 4 hodiny ráno naše 
sestava 22 děvčat, 2 trenérky a 4 rodiče na-
sedli do autobusu vstříc norskému Lille-
hammeru. I když byla cesta velmi dlouhá, 
uběhla s našimi super řidiči hladce. Ve 
středu jsme absolvovali trénink a prostoro-
vé zkoušky v Hakons hale a večer jsme se 
zúčastnili slavnostního zahájení samotné-
ho mistrovství světa, kterého se zúčastnilo 
18 zemí z celého světa.

Ve čtvrtek jsme podnikli výlet na sko-
kanské můstky s nádherným výhledem na 
celý Lillehammer a v pátek jsme si s děv-
čaty udělali celodenní výlet do Osla, hlav-
ního města Norska. Navštívili jsme Muze-
um Fram, můstky  Holmenkolen, radnici 
a operu. 

Den „D“, den soutěže, nadešel, byla so-
bota 31. března. Ráno ještě nezbytný tré-
nink a pak odchod do haly, kde se 6 hodin 
češeme a líčíme. Nervozita a napětí stou-
pají, ale v týmu je úžasná atmosféra a nála-
da. Ve sportovní hale by se napětí dalo krá-
jet a každá skupina se snaží, co může. Je to 
tady, jdeme na to!!!! Celá česká výprava 
fandí a naše holky podávají skvělý výkon. 
Spát pak jdeme plny zážitků a dojmů. Ne-

děle, poslední focení pro rodiče, kamarády 
a sponzory. Slavnostní nástup a vyhlášení 
výsledků. ZIK-ZAK Vratimov 5. místo!!! 
Je nádherný pocit vědět, že naše děvčata 
jsou pátá na celém světě. 

Cestou domů jsme ještě stihli navštívit 
Kodaň, hlavní město Dánska. 

Chtěly bychom poděkovat všem spon-
zorům a hlavně pedagogům a dalším pra-
covníkům DDM Vratimov, bez kterých by 
se tato akce neuskutečnila. Samozřejmě 
i rodičům, kteří nám pomáhali v Norsku 
s děvčaty - Lucii Svobodové, Sylvě Duna-
tové, Nadi a Petrovi Bergerovým.

Holky díky, byly jste super!!! 
Hana a Andrea Mindekovy

trenérky ZIK-ZAK Vratimov

 

ZIK-ZAK Vratimov na mistrovství světa 

Blahopřeji mažoretkám a roztleskávač-
kám ZIK-ZAK při DDM Vratimov ke 
krásnému umístění, kterého dosáhly na 
Mistrovství světa v norském Lillehamme-
ru. Páté na světě! To je velký úspěch, kte-
rým reprezentovaly svůj klub, Dům dětí 
a mládeže Vratimov, město Vratimov, 

Moravskoslezský kraj a celou Českou 
republiku. Děvčata, blahopřeji!  Velké 
poděkování patří trenérkám Hance a An-
drejce Mindekovým. 

Účast děvčat na této finančně náročné 
akci nám pomohli zajistit sponzoři. Tato 
akce se konala za velké finanční podpory 

Moravskoslezského kraje, který v rámci 
individuálních grantů uvolnil 190 000 Kč, 
a města Vratimov, které podpořilo mažo-
retky částkou 100 000 Kč. Všem jim patří 
veliké „díky“.

Bc. Hana Nevrlá 
ředitelka DDM Vratimov

Děkujeme sponzorům:
Moravskoslezský kraj
Město Vratimov
Biotech Aditiva s.r.o.
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Lenzing Biocel Paskov a. s.
Manželé Lucie a Martin Sedmíkovi
Shape Steel a.s.
GYNLED s.r.o.
Mobal s.r.o.
KES - kabelové a elektrické systémy, 
spol. s r.o.

Poděkování ředitelky DDM Vratimov

foto DDM Vratimov
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Ze schůze rady města
Dne 27. března rada města mimo jiné:
•  schválila Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace k dílu 

Rekonstrukce plochy před nákupním centrem na ul. Frýdec-
ká ve Vratimově

•  schválila souhlas s vjezdem, vstupem a prováděním výkopo-
vých prací na pozemcích ve vlastnictví města Vratimov při 
rekonstrukci plynovodů, stavba REKO MS Vratimov

•  souhlasila s návrhem oprav místních komunikací a zpevně-
ných, manipulačních či odstavných ploch ve vlastnictví měs-
ta pro akce REKO MS Vratimov

•  rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné za-
kázky s názvem Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. 
Nad Točnou po ul. Na Hranici

•  rozhodla o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné za-
kázky s názvem Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, 
II. etapa

•  schválila Smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 
na služby Projektové práce – Domov pro seniory Vratimov.

Bc. Martin Čech 
místostarosta 

Upozornění 
stavebníkům

Upozorňujeme, že dne 28. 5. 2018 
bude z technických důvodů stavební 
úřad Městského úřadu ve Vratimově 
uzavřen. 
Děkujeme za pochopení.

Ing. Renáta Palacká
vedoucí odboru VaŽP

Dne 30. května v 17:00 hodin se koná ve velkém sále Kul-
turního domu ve Vratimově veřejné projednání studie úpravy  
prostranství malého  sídliště mezi ulicemi Frýdecká a Na Her-
maně. Na jednání bude přítomen zástupce města, Městského 
úřadu Vratimov a projektant Ing. Roman Kotas.

Věříme, že se jednání zúčastní také co nejvíce občanů žijí-
cích v této lokalitě.  Vy zde bydlíte, vám bude nově upravené 
prostranství sloužit a vaše podněty jsou pro nás nejdůležitější.

JUDr. Dagmar Hrudová
         starostka 

Zastupitelé z Horních Datyň
si Vás dovolují pozvat 

na

HOVORY S OBČANY
v pondělí 28. 5. 2018 v 18 :00 hod.

v malém sále kulturního domu Horní Datyně
Na programu:

•  Akce a investice, které se podařilo v Horních Datyních 
realizovat

• Co nás čeká v nejbližší době
•   Diskuze nad tím, co bychom mohli v naší obci zlepšit 

a prosadit

Srdečně zvou zastupitelé města, zvolení z Horních Datyň

Veřejné projednání 
úpravy lokality sídliště 

na ul. Frýdecká a Na Hermaně

Město Vratimov zvažuje podání žádosti na dotaci z operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 v rámci prioritní osy 3 
na zakoupení kompostérů pro občany města Vratimova. Kompostéry by byly hrazeny z dotací a rozpočtu města a pro občany by 
byly poskytovány zdarma. Pravděpodobně by se jednalo o kompostéry typu JRK. Rádi bychom od Vás občanů získali nezávaznou 
zpětnou vazbu, abychom zjistili, jak velký by byl o kompostéry zájem.  Vyplněný dotazník můžete v termínu do 31. května odevzdat 
v kanceláři č. 10 Městského úřadu Vratimov, zaslat na adresu Městský úřad Vratimov, odbor VaŽP, Frýdecká 853/57,  739 32 Vra-
timov, anebo vložit do schránky označené nápisem „Náměty a připomínky občanů“, která se nachází v přízemí budovy městského 
úřadu, případně naskenované mailem zaslat na adresu: baran.meu@vratimov.cz.

Dotazník zájmu občanů o kompostéry zdarma

Já, níže podepsaný, bych měl zájem o kompostér zdarma

Jméno příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………...…

Adresa: ……………………………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….......……………………………………………...……

Tel.: .……………………………………………….......................…..

Datum:……………………………………………………....................      ........................................................................................
  (vlastnoruční podpis)
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Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 16. května 2018.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně 

(mimo srpen). Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz. 
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3 200 ks. Tisk: Josef Kleinwächter, Čajkovské-

ho 1511, Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Dana Pavlicová. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová.  MK ČR E 12367

Občas se nám stane, že i ve městě narazí-
me na zatoulané nebo zraněné zvíře, které 
bychom očekávali spíše ve volné přírodě. 
Volně žijící živočichové jsou v tomto pří-
padě často dezorientovaní, vysílení a bez 
naší pomoci by uhynuli. Málokdo ale ví, 
jak se správně zachovat, abychom pomoh-
li a naopak neublížili. Stanice pro záchra-
nu živočichů v Bartošovicích na Moravě 
vydala užitečnou příručku, která vtipnou 
formou napoví, jak správně v dané situa-
ci při setkání s volně žijícím živočichem 
postupovat. Rady jsou natolik cenné, že 

jsme se rozhodli je postupně zveřejňovat 
na stánkách našich novin. 

Záchranná stanice v Bartošovicích byla 
vybudována a uvedena do provozu v roce 
1983 Okresním vlastivědným muzeem 
v Novém Jičíně jako vůbec první zařízení 
tohoto charakteru v celé střední Evropě, 
které slouží jako nemocnice pro divoká 
zvířata. Od roku 1992 stanici vlastní a pro-
vozuje ZO ČSOP Nový Jičín. Ve smyslu 
platné legislativy je to zařízení akreditova-
né Ministerstvem životního prostředí ČR 
a je součástí tzv. Národní sítě záchranných 

stanic ČR. Ročně projde stanicí okolo 
1 700 fyzicky či jinak handicapovaných 
zvířat. Územní působnost stanice zahrnuje 
tři kraje a působí i ve správním obvodu na-
šeho města. Kromě pomoci volně žijícím 
živočichům se stanice intenzivně zabývá 
i ochranářskými aktivitami a ekologic-
kou výchovou a osvětou. Jednou z forem 
osvěty je právě vydaná příručka pro řešení 
nejčastějších situací s volně žijícími živo-
čichy.  

RNDr. Ivana Hranická
 odbor VaŽP

Manuál na záchranu volně žijících živočichů

Provozní doba kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin 
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
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Zpravodaj CSS
Centrum společných služeb (CSS) je ser-
visní organizací sloužící občanům regionu 
a starostům obcí v území Regionu Slezská 
brána. 

Aktivity centra:
     CSS pomáhá obcím s novou 

legislativou 
 CSS a veřejné zakázky
  Provoz webových stránek a facebooku
 Den regionů Slezská brána a Olešná
 Sportovní akce pro školy 
  Dokončení přeshraničního projektu 

měst Paskov a Pszczyna
   CSS je kontaktním místem pro občany

Sídlo:    Centrum společných služeb
Nádražní 38, Paskov

Provozní doba: Po 7:00 – 17:00, 
 Út až Pá 7:00 – 17:30
Kontaktní osoba: Vítězslav Klega, manažer 
CSS, 601 333 773, v.klega@seznam.cz
Webové stránky: www.slezskabrana.cz

CSS připravuje v půlroční periodě Zpra-
vodaj CSS, veřejnosti je k dispozici na 
webových stránkách v odkaze „Centrum 
společných služeb“, pododkaz „Informač-
ní zpravodaj“. 

Tomáš Řeha
CSS Region Slezská brána

Chtěli bychom informovat občany našeho města o možnosti využít zdarma 
služeb Senior Pointu, který je kontaktním místem přátelské seniorům.

Co nabízí:
✓  vyškolenou a ochotnou obsluhu, která Vám pomůže najít potřebné údaje, 

např. o místních seniorských sdruženích a spolcích
✓  sociálně-právní poradnu (na objednání, zpravidla 1-2× měsíčně)
✓  spotřebitelskou poradnu (pouze vybrané Senior Pointy)
✓  informace z oblasti bezpečnosti, prevence a sociální oblasti
✓  klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si
✓  možnost registrace do slevové sítě Senior Pas (slevy a výhody pro seniory, 

registrace zdarma, www.seniorpasy.cz)
✓  posezení s občerstvením (káva, voda, čaj)
✓  přístup k počítači s internetem
✓  nabídku volnočasových aktivit
✓  bezplatné specifické konzultace, např. v oblasti práv (na objednání)

Kde nejblíže tato kontaktní místa najdete:
☛   Křížový podchod Frýdek-Místek, (vedle služebny městské policie), 

tel.: 595 170 999
 otevřeno:   pondělí  09.00 - 15.00 
  středa  08.00 - 16.00 
  pátek   09.00 - 15.00

☛  U Tiskárny 1, Ostrava 702 00 (blízko hlavního nádraží), tel.: 596 104 222
 otevřeno:  čtvrtek  09.00 - 14.00
  pátek  08.00 - 16.00

Provozovatel služby: SPOLEČNĚ, o. p. s. Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno
tel.: 543 212 870 pondělí – pátek  08.30 – 16.30
www.seniorpointy.cz, e-mail: info@seniorpoity.cz 

 Iveta Kaňáková, DiS.
odbor sociálně-správní

Základní umělecká škola Vratimov a spolek POSPOLU při ZUŠ
Vás srdečně zvou na

JARNÍ KONCERT
úterý 15. května v 18 hodin 

kinosál Hvězda ve Vratimově
V pestrém programu vystoupí nejmenší děti 
přípravného studia hudební výchovy a hu-
dební nauky, Smyčcový orchestr a Malina, 
Cimbálovka VRZUŠKA, Soubor bicích ná-
strojů, Flétnový soubor, Soubor lesních rohů, 
Dívčí vokální skupina OZVĚNY, Big Band 
a rovněž sólisté z řad žáků a učitelů. Kon-
cert zakončí vystoupení velkého dechového 
orchestru, ve kterém se představí letošní absolventi. 

Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ.
Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň a Řepišť se uskuteční 

dva samostatné Jarní koncerty v dopoledních hodinách.

Husův sbor ve Vratimově
Vás všechny srdečně zve na 

Noc kostelů 
25. května

Husův sbor bude otevřen 
od 18 do 22 hodin

Nábož enská obec Církve československé 
husitské Vratimov 

Noc kostelů
Dne 25. května od 18 do 22 hodin 

bude ŘK kostel sv. Jana Křtitele ve 
Vratimově v rámci akce Noc kostelů 
zpřístupněn veřejnosti. 

Náplní této akce bude komentova-
ná prohlídka interiéru kostela, varhan, 
bohoslužebných předmětů a rouch, po-
slech varhanní hudby a zpěvu, prohlíd-
ka zvonice,  informace o historii kostela 
a ukázka farní kroniky. 

Zájemci jsou srdečně zváni, 
vstup zdarma! 



5

informace občanům

Informační schůzka k táborům
4. května od 17:00 hod. – LDT Poznej své limity s Avengers

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov  v květnu
Pohádkový les

V sobotu 12. května v rozmezí od 15:00 do 16:00 hodin pro-
běhne start volnočasové a zábavné akce v Obecním lese Důlňák 
(U Hájenky - Horní Datyně). Každý, kdo má odvahu, ať přijde 
k Hájence a utká se s drakem, vykouzlí čarovný lektvar, vylo-
ví Vodníkovi rybník a podobně. V cíli děti získají drobné ceny 
a bude možnost opékání vlastních buřtů. Předpokládaný konec 
v 18:00 hodin. Za deště se akce nekoná! 
Kontakt: Věra Pacíková
Tel.: 734 443 694
E-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Galapřehlídka kroužku DDM Vratimov
V neděli 20. května si udělejte čas na děti, které navštěvují zá-

jmové kroužky v Domě dětí a mládeže ve Vratimově. V odpoled-
ních hodinách proběhne Galapřehlídka naší činnosti v Kulturním 
středisku Vratimov a představí se nám zájmové útvary se svým 
vystoupením. Vystoupení budou rozdělena do dvou bloků. První 
část zahájíme v 14:30 hodin a druhou v 16:30 hodin. Podrob-
nější program i rozpis jednotlivých vystoupení bude zveřejněn 

na stránkách www.ddmvratimov.cz nejpozději do 10. května. 
Představí se vám taneční vystoupení, mažoretky, Taekwon-do, 
klub rodičů s dětmi, minisportovky, angličtina apod. V předsálí 
Společenského domu Vratimov můžete obdivovat práci velmi 
šikovných dětí z kroužků fotografických, výtvarných a rukoděl-
ných pod vedením odborných vedoucích. Vstupenky si můžete 
zakoupit týden před akcí v recepci DDM Vratimov.
Kontaktní osoba: Marcela Grácová
Tel.: 739 201 077
E-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz.

Den dětí Vratimov
Na pátek 1. června chystáme spolu s TJ Sokol Vratimov tra-

diční oslavu Dne dětí. Zahájení bude v 15:00 hodin před kultur-
ním střediskem. Disciplíny budou probíhat v okolí kulturního 
střediska a v zahradě sokolovny. Akce bude za každého počasí!

Bližší informace k akcím naleznete na webových strán-
kách: www.ddmvratimov.cz nebo https://www.facebook.com/
DDMVratimov/ 

Klub českých turistů Horní Datyně a obec Václavovice zvou všechny příznivce turistiky a cyklistiky 
na 32. ročník Pochodu kolem Václavovic, který se koná 1. května:

Pěší trasy 5 nebo 15 km – Pohádkový les, Datyňský les, Lískovec, Hájek
Cyklojízdy 20, 40 nebo 60 km – Bruzovice, Nošovice, chata Ropička
Cyklojízda 55 km – Moravskoslezská – Odra, Landek, Ostravice
Běh 15 km – Datyňský les, Lískovec, Hájek
Prezentace  7:30 – 9:00 hodin, školní hřiště Václavovice, start je průběžný.
Bližší informace Aleš Toman, 602 135 092, ales.toman@seznam.cz  

Pochod kolem Václavovic
y yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy y

Den otevřených dveří na základní 
škole v Horních Datyních

Nedílnou součástí „horní“ školy ve Vratimově je její odlou-
čené pracoviště v Horních Datyních. Letos 21. července uplyne 
úctyhodných 145 let od položení první cihly. Abychom toto 
krásné výročí připomněli, proběhne na této škole 18. 5. 2018 
Den otevřených dveří. 

Zdejší škola bude 
pro veřejnost otevře-
na od 13 hodin do 19 
hodin a nabídne Vám 
současnou školu, kte-
rá prošla za ta léta 
mnohými proměna-
mi. Přijďte zavzpo-
mínat na léta, která 
jste prožili právě ve 

zdejších školních lavicích. Srdečně Vás zveme.
                                       Mgr. Darja Kuchařová

                                 ředitelka ZŠ

Den sportu 
v Horních Datyních

Máme tady květen a s ním spojenou úspěšnou akci z minu-
lých let – Den sportu. V pátek 18.5. 2018 odpoledne budete mít 
jedinečnou příležitost si zasoutěžit se svými dětmi v atletice 
na hřišti TJ Horní Datyně z.s. Povzbudíte své děti u vybíjené, 
florbalu a basketbalu. Pro naše nejmenší bude připravena řada 
zábavných sportovišť, dále uvidíte ukázku sportovní kynologie 
a hasičského útoku a v neposlední řadě můžete fandit volej-
balistům, kteří budou soupeřit o putovní pohár ZŠ Vratimov, 
Datyňská, která je hlavním pořadatelem této akce konané za 
každého počasí.

Součástí tohoto odpoledne bude také Den otevřených dveří 
školy v Horních Datyních, která slaví krásné výročí 145 let. 
V letošním roce opět čekáme naše hosty z partnerské základní 
školy v polské Drogomyśli. Proto sledujte plakáty a webovky 
naší školy, kde se dozvíte mnohem víc. Na Vaši účast se těší 
ZŠ Vratimov, Datyňská + KRPŠ  při ZŠ a SDH Horní Datyně.

Za pořadatelskou ZŠ 
Mgr. Pavlína Koudelková

foto archiv ZŠ Datyňská
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Přesně tak dlouho strávili účastníci letošní Noci s Andersenem 
ve škole.  Příznivci literatury z 6. – 9. tříd se na svou literární noc 
sešli v Základní škole na Masarykově náměstí v pátek 23. března 
v 16 hodin a rozloučili se ráno 24. března  kolem deváté hodiny. 
A co všechno se za sedmnáct hodin dá stihnout?

Celou akci již tradičně odstartovala výtvarná dílna. Tentokrát 
holky z 9. třídy nakreslily velice zdařilou karikaturu H. Ch. An-
dersena a ostatní účastníci kreslili obaly jeho slavných knížek. 
Z jejich povedených kreseb vznikla na školní chodbě výstavka.

Výtvarná dílna plynule přešla do druhé části, ve které si děti 
připomněly, že už je to 90 let od prvního vydání knihy Povídání 
o pejskovi a kočičce Josefa Čapka. Děti si vyrobily masky pejska 
či kočičky a pak ve skupinách nacvičily malou scénku na téma 
Pejsek a kočička v dnešní době. Jednoznačně nejlepší představení 
si připravili deváťáci, kteří připravili divadelní etudu na téma Pej-
sek a kočička u rozvodového soudu. V průběhu nacvičování děti 
soutěžily také v online pexesu s obrázky obou postaviček. V této 
disciplíně se vítězkou stala Tereza Sedláčková ze 7. B.

A protože se mezitím venku setmělo, nastal čas si připomenout 
100. výročí založení Československa. Nejprve si žáci společně 
přečetli ukázky z knihy Karla Čapka Hovory s TGM o dětství pre-
zidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Pak si děti pustily na inter-
aktivní tabuli karaoke prezidentovy nejoblíbenější písně Ach syn-

ku, synku. Po krátkém 
opakování prezidento-
vy písně se přemístily 
před bustu TGM před 
naši školu, společně 
ji zazpívaly a rozžaly 
svíce. 

Ve čtvrtém bloku přišlo na řadu poslední výročí letošní Noci 
s Andersenem – 80 let od vydání Rychlých šípů Jaroslava Fogla-
ra. Žáci vytvořili týmy Rychlých šípů a v nich soutěžili. Nakonec 
zvítězilo družstvo pod vedením Katky Polkové z 6. A třídy. Na 
tuto aktivitu navazoval test znalostí o Rychlých šípech. Bohužel 
se ukázalo, že dnešní děti je nečtou a že o nich neví skoro nic. 
V průběhu testování žáci soutěžili i ve skládání známého hlavola-
mu ježek v kleci. Nakonec to nejrychleji zvládla Iva Chwistková 
z 6. A.

Večer znatelně pokročil a na některých účastnících začala být 
znát únava. Byl čas na pohádky na dobrou noc. Již tradičně si je 
vytvořili sami žáci a pak jimi ozdobili školní pohádkovník. Tento-
krát psali na téma Čerti ve škole. 

Po pohádkovém maratonu byla vyhlášena večerka a šlo se spát. 
Nejprve to vypadalo, že spát chtějí snad jen paní učitelky, ale po-
stupně usnuly všechny děti. Určitě se jim zdály pohádkově krásné 
sny, třeba o příští Noci s Andersenem. Zbývá jim jen popřát, ať se 
jim všechny jejich sny vyplní. 

        Mgr. Lenka Parmová , Mgr. Pavlína Kožušníková
        ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Sedmnáct hodin s Andersenem

Oblíbená akce Noc s  Andersenem se uskutečnila z pátku 23. 
na sobotu 24. března. Statistika: nocovalo 19 dětí a 4 knihovnice. 
Celé nocování bylo věnované pohádkám Josefa Čapka a Pejskovi 
s Kočičkou. Každý rok začínáme nocování předváděním kostýmů, 
ve kterých děti přicházejí. Také letos jsme 
ocenili nápaditost dětí a určitě hlavně mami-
nek. Po krátkém povídání o Josefu Čapkovi 
se mohlo začít soutěžit. První soutěž byla 
inspirovaná pohádkou „Jak si pejsek roztrhl 
kaťata“. Děti v roli švadlenek sice nezašívaly 
kaťata, ale přišívaly knoflík. Některé dokonce 
poprvé držely v ruce jehlu a nit. Dokážete po-
slepu namalovat hlavu pejska nebo kočičky? 
Naši nocležníci to zvládli výborně. Ani hle-
dání ukrytých slov v knihovně jim nedělalo 
žádné potíže. Po takové námaze vyhládne. 
Ale hned po večeři se děti nenechaly zaskočit výtvarnou dílnou. 
Měly za úkol vyzdobit smutnou noční košilku a udělat zajíce, kvů-
li kterému si pejsek roztrhl kaťata. To byla pro děti „brnkačka“. 
Soutěžení už mohlo začít naplno, přepisoval se dopis dětem do 
Nymburka, nosily se ingredience do dortu po lžičkách, věšelo se 
prádlo, stavěly se z kostek věže poslepu, hádaly se předměty, které 
ukradl Lotrando,  a odezírala se tajná slova. Závěrečná hra s navlé-
káním těstovin ústy na špejli všechny tak vyčerpala, že vybalování 
karimatek a spacáků proběhlo hodně rychle. 

S usínáním dětem pomáhala nová nahrávka pohádek o pejsko-
vi s kočičkou v podání herců z Dejvického divadla, kterou všem 
nocležníkům věnovalo vydavatelství One Hot Book.  Po snídani 
už všichni netrpělivě očekávali vyhodnocení soutěžního večera. 

Nejdříve jsme vyhodnotili nejhezčí  kostým a nejlepšího spáče 
a pak už mohlo proběhnout vyhodnocování družstev. Vyhráli čer-
vení, druzí byli modří a třetí fialoví. Děti si kromě sladkých me-
dailí odnášely drobné dárečky a určitě spoustu zážitků. 

Děkujeme Sdružení knihovníků a infor-
mačních pracovníků ČR a dalším sponzorům 
a hlavně kolegyním Hance a Mirce z knihov-
ny v Uherském Hradišti, že jsme mohli tako-
vou pěknou akci pro děti připravit. 

Zveme Vás na výstavu Příroda očima dětí, 
výtvarné práce dětí z Mateřské školy Vrati-
mov, která trvá do 4. května, a na výstavu 
České knihovny, která potrvá od 10. května 
do 22. června v půjčovní době.

POZOR! Na webovém prohlížeči Google 
při vyhledání knihovny Vratimov se vpra-

vo ukazuje špatná půjčovní doba. I přes upozornění o závadě 
k nápravě stále nedošlo.
Kontakt: 
Městská knihovna Vratimov, 
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz
facebook: www.1url.cz/mt9zk
Půjčovní doba: 
pondělí a čtvrtek 9:00–12:00 hod., 13:00–18:00 hod., 
úterý 9:00–12:00 hod., středa zavřeno, pátek 13:00–16:00 hod.

Městská knihovna Vratimov informuje

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

foto Mgr. Lenka Parmová

foto Mgr. Lenka Parmová
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Bilancování
Dne 22. února se sešli členové Spolku seniorů města Vratimova na výroční členské 

schůzi, na níž hodnotili svou činnost za rok 2017 a hovořili o tom, co mohou očekávat 
v roce letošním. Přivítali jsme paní starostku města Vratimov JUDr. Dagmar Hrudovou. 

Minutou ticha jsme uctili památku zesnulých: Libuše Kolářové, Ludmily Krečmerové 
a Miloně Adámka .

Za rok 2017 jsme měli čtyři společenské akce s pohoštěním a s hudbou. V červnu jeden 
zájezd a smažení vaječiny. Kroužek vyšívání se zúčastnil výstavy v Lysé nad Labem 
s názvem Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení. Celoročně naše členky 
navštěvují kondiční cvičení. Spolupracujeme s domem dětí a mládeže, pomáhali jsme 
s pečením perníčků, pak jsme ve Společenském domě pomáhali zdobit perníčky a dárko-
vé pytlíčky. Všichni jsme se posilňovali nealkoholickým punčem.

DDM uspořádal dva úžasné zájezdy pro děti a pro nás, seniory, prezentaci jednotlivých 
spolků seniorů se slavnostním ukončením projektu v paskovském Komunitním centru. 

Poděkování
Výbor Spolku seniorů děkuje všem, kteří nám obětavě pomáhají. Děkujeme Městské-

mu úřadu Vratimov za finanční pomoc a bezplatné zapůjčování klubovny. Děkujeme dů-
věrnicím, které roznášejí pozvánky na akce. Děkujeme cvičitelkám, které vedou kondiční 
cvičení, jsou to paní Nováčková a paní Kopcová. Děkujeme kroužku vyšívání, posílají 
krásné výtvory na výstavu do Lysé nad Labem. Děkujeme paní Huppertové, Jarolímové 
a Lencové za pravidelnou účast na soutěži Křížem krážem Slezskou bránou. Děkuje-
me paní Damkové, Matuškové a Nováčkové za ochotu nám pomáhat, nikdy neodmítnou 
žádnou práci, když potřebujeme. Děkujeme DDM za uspořádání akcí, na kterých jsme 
my, senioři, vždy pozváni. Děkujeme paní Miroslavě Jarolímové za dlouholetou práci ve 
výboru a velkou starost o zájezdy. Zároveň oznamujeme, že paní Jarolímová odstupuje 
z výboru ze zdravotních důvodů.

 Anna Huppertová
Spolek seniorů Vratimov

Mezi zájmové organizace města 
Vratimov patří také organizace Svazu 
tělesně postižených.  Dne 16. března se 
sešlo 74 % členské základny této orga-
nizace v sále Společenského domu ve 
Vratimově, aby si na výroční členské 
schůzi zvolilo na pětileté funkční ob-
dobí nový výbor, který bude připravo-
vat pestrý program pro vyžití volného 
času.

Z uplynulého funkčního období uvádím jen několik čísel. Členství ukončilo z nej-
různějších důvodů 30 členů, zemřelo 18 členů, což znamená, že se změnilo 50 % 
členské základny, která k 31. prosinci 2017 měla 96 členů.

Zajistili jsme 9 zajímavých přednášek různého zaměření. Uskutečnili jsme 5 zá-
jezdů, na kterých jsme navštívili zajímavá místa, celkem 99 členů se zúčastnilo 
ozdravných pobytů. Dále jsme připravili 15 společných setkání, rozdali 91 věcných 
dárků u příležitosti životního jubilea a zapojili do všech akcí města. V neposlední řadě 
jsme zakoupili permanentní vstupenky do Těšínského divadla, zajistili vstupenky do 
ostravských divadel a uskutečnili ještě mnoho dalších aktivit.

Na výroční členské schůzi byl jednomyslně zvolen nový výbor ve složení: funkci 
předsedy bude nadále vykonávat Dája Slívová, další členové výboru jsou Vladimí-
ra Červová, Ivona Veselková, Jindřiška Radvanská, Jana Damková, Vlasta Kupková 
a úsekoví důvěrníci Anna Heiderová, Miroslava Javorková a Eva Šmajstrlová.

Za práci ve výboru děkuji odcházejícím členkám Renatě Podešvové, Boženě Pospí-
šilové, Marii Kurzové.

Za finanční podporu děkuji Městskému úřadu Vratimov a sponzorům. Děkuji všem 
členům organizace za hojnou účast na našich akcích. Nové založenému výboru a úse-
kovým důvěrníkům přeji pevné zdraví a hodně sil při zajišťování úkolů, které je čekají.

Dája Slívová
předsedkyně STP

Z výroční členské schůze STP

Ve středu 30. května od 9:30 hodin 
se bude konat pro děti z mateřské školy 
zábavné dopoledne s názvem Večerníky 
naživo na téma RUMCAJS – MANKA 
– CIPÍSEK. V případě nepříznivého po-
časí se akce ruší.

Zveme Vás na výstavu HUMOR & 
KNIHY, kterou budete moci zhlédnout 
od 7. května do 25. června v půjčovní 
době knihovny.

Kontakt: 
Místní knihovna Horní Datyně, 
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info, 
facebook:www.1url.cz/zt54U 

Půjčovní doba: 
pondělí 14:00–17:00 hod.

Mgr. Hana Pščolková                                                                                                 
Marika Zajíčková

      MěK Vratimov

Místní knihovna 
Horní Datyně

Květnový měsíc bývá ve vratimov-
ské sokolovně bohatý na pořádané akce 
a ani letos tomu nebude jinak. V úterý 
1. května budeme stavět májku a záro-
veň proběhne volejbalový turnaj pro 
smíšená družstva s minimální účastí 
2 žen v každém z nich. Družstva jsou 
rozdělena do dvou skupin, jedna je slo-
žena z registrovaných hráčů a druhá 
má hráče amatérské. Registrace začne 
od 9 hodin. Májku pokácíme v sobotu 
26. května a opět u ní proběhne volejba-
lový turnaj za stejných podmínek jako 
při stavění. Protože oba turnaje jsou 
závislé na příznivém počasí, upozorňu-
jeme, že za deště probíhá pouze turnaj 
amatérských družstev v tělocvičně.

Ve středu 23. května pořádá TJ Sokol 
Vratimov 22. ročník tradičních závodů 
na kolech, koloběžkách, odrážedlech 
a trojkolkách - Kola, kolečka – pro 
předškolní děti a mladší školáky. Přijď-
te zažít se svými dětmi pocit vítězství, 
protože každý účastník vystoupí na 
stupně vítězů

Registrace začne od 16 hodin u soko-
lovny, vlastní zápolení v 16:30 hodin.

Za deštivého počasí se Kola, kolečka 
nekonají.

Těší se na Vás pořadatelé TJ Sokol 
Vratimov!

Irena Heinichová
 Sokol Vratimov

Kola, kolečka
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kulturní okénko

Sochař Jiří Babíček se narodil 24. dub-
na 1930 v Šardicích na jižní Moravě jako 
druhý ze tří bratrů. Vyrůstal ale v neda-
lekých Miloticích, kde jeho rodiče půso-
bili jako učitelé. V šestnácti letech začal 
pracovat v keramické továrně v Praze 
na Maninách a tajně udělal zkoušky na 
střední odbornou školu keramickou. 
Krátce před maturitou byl přijat na Aka-
demii výtvarných umění v Praze do so-
chařského ateliéru profesora Jana Laudy, 
kde v roce 1956 absolvoval.

Sochař Jiří Babíček zanechal kromě 
Prahy nejzřetelnější stopu na severu Mo-
ravy, kde prožil deset velmi plodných let. 
V šedesátých letech například vytvořil 
pro ostravský centrální hřbitov souso-
ší Smrt, z něhož se dodnes dochovala 
v sochařově majetku jen centrální plas-
tika. Pamětníci si připomenou rozměrný 
betonový reliéf Střelci na královnu/Boj 
v kosmu (zničeno v devadesátých le-
tech), který zdobil boční stěnu bývalého 
Tuzexu v Bankovní ulici. V Ostravě za-
stával různé funkce v komisích a také ve 
Svazu českých výtvarných umělců, spolu 
s Ovčáčkem, Prokopem, Myszakem a te-
oretikem Holým, působil v legendární 
výtvarné skupině Kontrast. S nástupem 
normalizace se mu Ostravsko stává až 
příliš těsným, prorežimní sochaři mu zde 
tvůrčí podmínky ztrpčují, a tak po roce 

1972 odchází Babíček do Prahy. Avšak 
ani zde to není zpočátku se zakázkami 
nijak slavné. Zabývá se proto restauro-
váním; v osmdesátých letech mu napří-
klad prošly rukama tři sochy na Karlově 
mostě, na jejichž záchraně se podílel. 
Dnes žije a stále ještě tvoří ve Vestci 
u Prahy.

V roce 1967 navštívil ateliér světozná-
mého sochaře Henryho Moorea a inspira-
ce jeho dílem je pro Babíčka charakte-

ristická po celý zbytek autorova tvůrčího 
života. Mezi autorova díla pro náš regi-
on nenávratně ztracená patří nejen Smrt 
a Střelci, ale i bronzová plastika Vítězství 
(1972) ležící bez užitku kdesi ve skladiš-
ti v Novém Jičíně. Naštěstí nám zůstala 
betonová Rodina (1968) v Ostravě-Hra-
bůvce, plastika s názvem Ležící v Ha-
vířově, dekorativní plastika u základní 
školy v Ostravě-Zábřehu a poprsí Jana 
Švermy, které vratimovští znají z pro-
stranství před služebnou policie. I na této 
portrétní a v zásadě realisticky ztvárněné 
plastice je patrná „moorovská" výtvarná 
dikce a plastická struktura. Poprsí komu-
nistického poslance a novináře, který se 
aktivně účastnil Slovenského národního 
povstání, vyjadřuje odhodlání a současně 
útrapy a vysílení tohoto politika v mrazi-
vé bouři na hoře Chabenec v Tatrách, kde 
v listopadu 1944 zahynul. Po Švermovi 
byla pojmenována řada podniků (napří-
klad dva doly v Ostravě) a také jedna 
městská část Kladna. Přestože se s pá-
dem komunistického režimu v roce 1989 
vyskytly námitky proti tomuto pojme-
nování, motivované Švermovou přísluš-
ností ke komunistické straně, vžitý název 
městské části zůstal beze změny. Po Janu 
Švermovi je pojmenována i novinářská 
cena, kterou dodnes uděluje Spolek čes-
kých novinářů.  ptb

Vážení čtenáři, v této rubrice vás chceme malinko provést uměleckým světem. Autorem příspěvků je Mgr. Petr Beránek, 
jehož celý život je spojen s Ostravskem. Po více než deseti letech praxe ve školství všech stupňů pracoval v kulturní instituci 
a ve státní správě v oblasti kultury. Od r. 1988 byl zaměstnán pětadvacet let v Galerii výtvarného umění v Ostravě, z toho 
do roku 2008 jako její ředitel. Věnoval se organizační, kurátorské, dokumentátorské a publicistické práci.

Znáte autora sochy před policejní služebnou? 

foto archiv GVUO

Tuto podívanou poskytuje jen válka, žel, 
která je tak strašná! Lidé se na to dívali 
a nedbali nebezpečí. A takových náletů 
bylo na podzim a v zimě nespočetně. Tyto 
události posilovaly naděje na vysvobození 
tyranství a občanstvo, pozorujíc němec-
kou sklíčenost, začalo býti sebevědomější 
a ve svém odporu k Němcům a jimi ovlá-
daným úřadům smělejší a nebojácnější. 
Nevybuchlé bomby, jichž bylo v obci na 
různých místech několik, museli odstraňo-
vati trestanci. Byla to práce velmi nebez-
pečná. Obec poskytla peněžité příspěvky 
některým majitelům (zejména vdovám) 
pozemků, poškozených bombami na jejich 
úpravu.

Ve schůzi 18. prosince bylo přijato obec-
ním zastupitelstvem rozhodnutí němec-
kých úřadů, že po zrušení „ Schulvereinu“ 
jako majitele budovy německé školy má 

koupiti tuto budovu obec za K. 30.000,-. 
Byla to částka velmi nízká vzhledem k roz-
sáhlosti a velikosti budovy a obec kup 
schválila s uspokojením. To bylo snad za 
celou dobu okupace jediné německé naří-
zení, které přišlo obci vhod.

Konečně došlo k likvidaci „ Schulve-
reinu“, založeného roku 1880 ve Vídni 
na poněmčování českých a slovenských 
zemí, který natropil v našem národě i ve 
Vratimově mnoho zla. Pokroutil a nalomil 
povahy českých dětí, jež byly nuceny ško-
ly německého „ Schulvereinu“ navštěvo-
vati a deptal jejich duše. Němci však měli 
s likvidací záměry docela jiné, ale jejich 
stupidnost, tupost a fanatická stranická 
zaslepenost jim bránila viděti skutečnost. 
Fanatismus, jak známo z dějin, je vždy sle-
pý, ale v tomto případě byl až chorobný.  
Němci totiž, spojivše naše země „na věčné 

časy“, jak trvale zdůrazňovali Hitler a jeho 
pomahači s Německem, byli přesvědčeni, 
že vlastní zemi není třeba školských spol-
ků k vydržování škol a že tuto povinnost 
má stát. Budovy pak přejdou do majetku 
obcí, aby se jim stály břemeny, protože 
udržování školní budovy, otop, světlo, plat 
školníka a jiné, převezmou obce. A proto 
vnutili školní budovu obci, aby o ni pro 
Němce, jejichž byla hrstka, pečovala.
Čeští lidé dobře předvídali, že po skon-

čení války tu již německé školy nebude, že 
se její osud naplní a uzavře se její histo-
rie. Němci však tyto skutečnosti neviděli, 
že Německo dokoná, ale věřili v jeho vá-
lečné vítězství. Kdo ještě v roce 1944, ku 
konci roku, věřil v hitlerovské vítězství, 
byl nevyléčitelný tupec, a to byli všichni 
vratimovští Němci, kteří v to věřili až do 
zhroucení říše.  pokračování příště

Kronika města Vratimova, část 77, 1944
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VZPOMÍNÁME

Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich 
srdcích však zůstáváš dál. 

Dne 31. května si připomeneme první 
smutné výročí úmrtí našeho milovaného 

manžela, tatínka a dědečka pana 

Emila Polocha. 
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 25. května 2018 vzpomeneme 
10. smutné výročí, kdy nás náhle opustil 

pan 

Jaroslav Plachta. 
S láskou vzpomínají manželka Jiřina, 

synové Rostislav a Radim 
s rodinami.

informace občanům

společenská rubrika

Vstupenky v předprodeji v pokladně 
kulturního střediska, tel.: 595 700 751

Divadélko Šamšula

13. května 

v 10 hodin
Vstupné dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč, 
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč
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Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov               KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

ětna

Divadélko Šamšula

Jak čmeláčci léčili kytičku

  9:00 Stánkový prodej s pouťovým zbožím
  9:00 Kolotoče
10:00 Kouzlení s nití, výstava paličkované krajky v galerii
10:00 Projížďka na koních
10:00 Malování na obličej
10:00 Modelování z balónků
10:30 Klauni s bublinami

Program:
10:00 Mažoretky ZIK-ZAK
10:15 Děti Základní umělecké školy Vratimov
10:30 Strašfuňákovy pohádky a soutěže pro děti
12:00    Vratimovský koblížek: 8. ročník oblíbené soutěže 

v pojídání koblížků
12:20 Taneční skupina Jiřinky
12:30 Rytíři svatého grálu, skupina historického šermu
13:00 The rock band, ostravská kapela

Moderátoři: Jiří Basta, DJ Radovan

V případě nepříznivého počasí bude program přesunut 
do vnitřních prostor Společenského domu.

NEDĚLE 24. ČERVNA

j y gg

Nabídka prázdninových 
kurzů 2018

Úterý
 Pilates - úterý 03.07.- 14.08.2018
 375 Kč/7 lekcí, 18:00 - 19:00, cvičební sál
 lektorka: Monika Čížová
   Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení 

břišních svalů a svalů spodní části zad.

  Bodystyling  - úterý 03.07. - 14.08.2018
 375 Kč/7 lekcí, 19:00 - 20:00, cvičební sál
 lektorka: Monika Čížová
  Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků formou 

nenáročného aerobního cvičení.

Středa
 Jóga s Luckou - středa 04.07. - 29.08.2018
 475 Kč/9 lekcí, 17:30 -  19:00, cvičební sál
 lektorka: Lucie Wiejowská
  Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale 

také prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení 
nemocí.

VRATIMOVSKÁ POUŤ
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1. Pochod a cyklojízda Slezská brána 7:30 Akce ke 100 letům republiky KČT Horní Datyně

Turnaj v odbíjené a stavění máje  9:00 TJ Sokol Vratimov

2. Hernička s Kačkou   9:30 DDM Vratimov, akce pro rodiče s dětmi

Živé dříví   16:00 Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

Maxinožka    17:00 Kino Hvězda

3. Živé dříví                      16:00 Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

4. Fotbal Vratimov: Michálkovice           16:30 Fotbalový stadion Vratimov

5. - 6. Společný VP Free klubu a cukrářů II 17:00 DDM Vratimov

5. Oblastní přebor tenisu, dospělí             9:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Fotbal Vratimov: Krásné Pole     10:00 Fotbalový stadion Vratimov

Fotbal Vratimov A: Stará Bělá       16:30 Fotbalový stadion Vratimov

6. Oblastní přebor, dorost 9:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Oblastní soutěž, Benjamínci B      14:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Fotbal Vratimov B: Krásné Pole    10:30 Fotbalový stadion Vratimov

7. Ředitelské volno v Domečku           7:30 DDM Vratimov, akce pro přihlášené děti

8. Oblastní přebor, dorost                     9:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Oblastní soutěž, mladší žáci            9:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Oblastní soutěž, Benjamínci B      14:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

9. Hernička s Kačkou      9:30 DDM Vratimov, akce pro rodiče s dětmi

Živé dříví                     16:00 Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

Věčně tvá nevěrná  19:00 Kino Hvězda

10. Večírek Spolku seniorů 15:30 Společenský dům Vratimov

Živé dříví                     16:00 Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

12. Fotbal Vratimov: Ostrava-Jih      10:00 Fotbalový stadion Vratimov

Pohádkový les          15:00 Les Důlňák

13. Minecraft 2,0 druhý díl                     9:00 DDM Vratimov, výuka PC hry

Jak čmeláčci léčili kytičku              10:00 Společenský dům Vratimov, divadelní pohádka pro děti

15. Jarní koncert ZUŠ    18:00 Společenský dům Vratimov

16. Hernička s Kačkou 9:30 DDM Vratimov, akce pro rodiče s dětmi

Živé dříví                     16:00 Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

Jíme zdravě s fit recepty 18:00 Společenský dům Vratimov, přednáška

Hora       19:00 Kino Hvězda

17. Živé dříví  16:00 Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

18. Den sportu                 14:00 Hřiště TJ Horní Datyně, pořádá ZŠ Datyňská 

Fotbal Vratimov: Ostrava-Jih       17:00 Fotbalový stadion Vratimov

Fotbal Vratimov: Vítkovice           17:00 Fotbalový stadion Vratimov

19. Oblastní soutěž, starší žáci              9:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Fotbal Vratimov A: Pustá Polom 17:00 Fotbalový stadion Vratimov

20. Fotbal Vratimov B: Pustkovec     10:30 Fotbalový stadion Vratimov

Oblastní přebor, Benjamínci A    14:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Galapřehlídka DDM           14:30 a 16:30 Společenský dům Vratimov

akce ve městě
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Vratimovská galerie
www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Frýdecká 1000/48

Vratimovská galerie
www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov Frýdecká 1000/48

21. Divadelní představení                     16:30 DDM Vratimov, ZÚ Půldivadlo, Dramaťák a Divadélko 
za školou 

23. Hernička s Kačkou      9:30 DDM Vratimov, akce pro rodiče s dětmi

Živé dříví                     16:00 Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

Ferdinand                   17:00 Kino Hvězda

Kola kolečka, 22. ročník                  16:30 TJ Sokol Vratimov

24. Živé dříví                     16:00 Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

25. Fotbal Vratimov: Petřkovice        17:00 Fotbalový stadion Vratimov

Bouchněte šampaňské                   19:00 Kulturní dům Horní Datyně, divadelní představení DIOS 
Propadlo

26. Oblastní přebor tenisu, dospělí    9:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Povídání o pejskovi a kočičce      10:00 Kino Hvězda, pásmo pohádek pro nejmenší

Turnaj v odbíjené a kácení máje   9:00 TJ Sokol Vratimov

27. Oblastní přebor, dorost                    9:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Oblastní soutěž, mladší žáci           9:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Oblastní soutěž, Benjamínci B     14:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

30. Hernička s Kačkou      9:30 DDM Vratimov, akce pro rodiče s dětmi

Živé dříví                     16:00 Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 19:00 Kino Hvězda

31. Živé dříví                    16:00 Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

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

Bouchněte šampaňské 
The Best of Propadlo

25. května

KD HORNÍ DATYNĚ
v 19 hodin

aneb

vstupné 70 Kč

Propadlo slaví 30 let.  
Přijďte slavit spolu s ním. Čeká Vás pásmo skečů,  

scének a písniček z repertoáru divadelního souboru. 

Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska od 3. dubna.  
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace na tel: 595 700 751. 

25. května

KKKKKKKKKKKKKKD HORNÍ DATYNĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚ
v 19 hodin

vstupné 70 Kč

akce ve městě
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Maxinožka
2. května v 17 hodin
FR/Belgie, 2017, 91´, pohádka, rodinné vstupné 100 Kč (1+1), 
jednotlivec 80 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Ben Slassen, Jeremy Degruson
V českém znění: Jindřich Žampa, Filip Švarc, Tomáš Borůvka, 
Bohuslav Kalva, Adéla Kubačáková a další.
Příběh náctiletého Adama, který hledá ztraceného otce.

Věčně tvá nevěrná
9. května v 19 hodin
ČR, 2017, 92´, komedie, vstupné 80 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Lenka Vlasáková, Vilma Cibulková, Saša Rašilov, Sára Sandeva, 
Jiří Lábus, Michael Kocáb a další.
Manželskému páru v krizi je naordinována nevěra - jeden druhého musí 
přistihnout inflagranti.          

Hora
16. května v 19 hodin
Austrálie, 2017, 74´, dokument, vstupné 80 Kč, 
členové klubu 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let, 
v původním znění s titulky
Režie: Jennifer Peedomová
Vypráví: Willem Dafoe
Dokument Hora ukazuje okouzlující sílu výšin a jejich věčnou moc.

Ferdinand
23. května v 17 hodin
USA, 2017, 108´, animovaná pohádka, rodinné vstupné 100 Kč (1+1), 
jednotlivec 80 Kč, v českém znění, přístupné bez omezení
Režie: Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath
V českém znění: Ondřej Brzobohatý, Hana Kusnjerová, Roman 
Štabrňák, Tomáš Racek, Matouš Ruml a další.
Příběh o nerozlučném přátelství holčičky Niny a býka Ferdinanda.

Povídání o pejskovi a kočičce
26. května  v 10 hodin
Československo, 1950, 60´, pásmo animovaných pohádek, 
vstupné 30 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Eduard Hofman
Vypráví: Karel Höger
Pohádky: Jak pejsek roztrhal kalhoty, Jak pejsek s kočičkou myli 
podlahu, O pyšné noční košilce a další pohádky.

Rodinný film

Filmový klub

Rodinný film

Sobotní promítání 
pro nejmenší

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
30. května v 19 hodin
ČR, 2018, 83´, komedie, vstupné 80 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Filip Renč
Hrají: Klára Issová, Matouš Ruml, Pavel Kříž, Lenka Vlasáková, 
Aneta Krejčíková a další.
I když se cítíte zoufale, i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát.

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4; www.ksvratimov.cz, www.facebook.com/ksvratimov
KINO HVĚZDA VRATIMOV - PROGRAM V KVĚTNU
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– Plastová okna a dveře v různých provedeních
– Demontáž, montáž i zednické práce
–  Hliníkové vstupní dveře do bytových i rodinných domů za velmi 

výhodné ceny
–  Zdarma, navíc kromě zaměření a dovozu, teplý meziskelní ráme-
ček a kovové bezpečnostní kliky 

nabízí
me

nabízí
me

Kontakt:
Pod Břehy 12, 720 00 Ostrava-Hrabová
(u podjezdu k Makru)
tel./fax: 596 789 375  
tel.: 596 782 802, tel.: 603 442 357

– veškeré sklenářské práce
– fazetování
– gravírování
– pískování

nabízí
me

nabízí
me

Lucie
Textový rámeček

Lucie
Textový rámeček

Lucie
Textový rámeček




