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Ze schůze rady města Zápis do ZUŠ Upozornění pro spolky

V případě příznivého počasí budou 
brány vratimovského koupaliště v letoš-
ním roce poprvé otevřeny pro veřejnost 
od soboty 2. června. V následujícím ob-
dobí bude koupaliště otevřeno každý den 
do konce letních prázdnin, pokud teplota 
vzduchu dosáhne 20°C a nebude pršet – 
aktuální informace budou denně zveřej-
ňovány na internetových stránkách města 
www.vratimov.cz. 

Koupaliště můžete navštívit denně od 
9:00 do 19:30 hodin, vstup od 16:00 hodin 
je za nižší cenu. Využijte také možnosti 
cenově výhodných vstupů zakoupením 
permanentky. Prodej vstupenek i perma-
nentek do areálu začíná 5 minut před ote-
vřením zařízení a končí jednu hodinu před 
jeho ukončením. Školy mohou pro své 
žáky zajistit netradiční hodiny tělesné vý-
chovy za výhodné množstevní vstupné. Na 
zajištění bezpečného provozu na koupališ-
ti budou dohlížet kvalifikovaní plavčíci. 
Voda v bazénu je ohřívaná. U vstupu do 
areálu městského koupaliště bude uvedena 
skutečná teplota vody a vzduchu. 

Návštěvníci koupaliště si zde mohou za-
půjčit slunečníky a pro děti jsou připraveny 
k zapůjčení pěnové žížaly. Nebude chybět 
občerstvení, které přispěje ke spokojenosti 
všech návštěvníků koupaliště. Parkování 

osobních automobilů je zajištěno na pla-
cených plochách v okolí koupaliště a je 
vyznačeno na příjezdových komunikacích, 
jak určuje Nařízení města č. 1/2011, kte-
rým se vymezuje oblast města, ve které lze 
místní komunikaci nebo její úsek užít ke 
stání vozidla za sjednanou cenu. Návštěv-
níky přijíždějící na koupaliště na jízdních 
kolech upozorňujeme, že ani v letošní se-
zóně nebude zajištěno hlídání kol. Ceník 

jednotlivých služeb bude zveřejněn v are-
álu koupaliště a na webových stránkách 
města (www.vratimov.cz).

Věříme, že vratimovské koupaliště je  
tím pravým místem pro zábavu i odpoči-
nek pro Vaši rodinu.

Srdečně Vás zveme!

Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby OM

Vratimovské koupaliště

Město Vratimov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst 
úředníka na odboru investic a údržby obecního majetku Městského úřadu Vratimov, 
konkrétně na pozici referenta na úseku údržby a oprav budov v majetku města a na úseku 

silničního hospodářství. Podrobné informace jsou na www.vratimov.cz.
Ing. Renáta Mičulková 

 tajemnice

Ilustrační foto archiv KS

Kafe Pohádka, sídlící v hornodatyňském kulturním domě, a Kulturní středisko Vratimov si Vás společně dovolují pozvat do letního 
kina Hvězdička, které bude promítat v sobotu 9. června na hřišti TJ Horní Datyně.

Akce začne již v15 hodin, kdy na hřišti bude pro děti skákací hrad a malování na obličej. Samotné promítání začne ve 21 hodin 
projekcí rodinného filmu Špunti na vodě. Sezení bude zajištěno na lavičkách, v případě jejich obsazení doporučujeme vzít s sebou 
deku, či podsedáky k sezení na trávě.

Po celou dobu bude zajištěno občerstvení po děti i dospělé, a to jak na hřišti, tak i v  prostorách kavárny. Vstup na promítání je 
zdarma. V případě špatného počasí se akce přesune na jiný termín. Další projekce letního kina je plánovaná na sobotu 11. srpna. 

Bc. Martin Čech
místostarosta 

Letní kino v Horních Datyních
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Dne 24. dubna rada města mimo jiné:
•  pověřila starostku města JUDr. Dagmar Hrudovou a tajem-

nici Městského úřadu Vratimov Ing. Renátu Mičulkovou 
přípravou a organizací referenda, ve kterém by se občané 
vyjádřili k tomu, zda souhlasí, či nesouhlasí s prodejem po-
zemků města v lokalitě mezi místní komunikací Na Příčni-
ci, silnicí 2. třídy Datyňská a zahradou vedle Základní školy 
na ulici Datyňská  za účelem výstavby menší prodejny

•  pověřila místostarostku města Mgr. Ivetu Zechovou a ve-
doucí odboru sociálně-správního Mgr. Eriku Herzovou 
vypracováním plánu rozvoje sportu města Vratimova dle 
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

•  schválila termín zahájení sezóny na koupališti k 02.06.2018

•  schválila  provedení opravy místní komunikace ulice Popi-
necká, část „A“ asfaltovým krytem ze 3 vrstev

Dne 9. května pak také:
•  schválila Smlouvu o dílo k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce s názvem Vratimov-Horní Datyně, chodník 
od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici

•  schválila zajištění provozu dětského hřiště u Mateřské ško-
ly ve Vratimově-Horních Datyních pro využití veřejností 
a uzavření dohody o provedení práce se správcem tohoto 
hřiště

Bc. Martin Čech 
místostarosta

Manuál na záchranu volně žijících živočichů
…pokračování Manuálu na záchranu volně žijících živočichů

…pokračování příště

Ze schůze rady města
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Základní umělecká škola vyhlašuje 
zápis pro zájemce o studium – přede-
vším pro děti od 6 let – budoucí prvňáky 
i ostatní školáky.

V hudebním oboru mohou studovat již 
tradičně hru na klavír, housle a další smyč-
cové nástroje (violoncello, kontrabas), zob-
covou flétnu jako přípravný nástroj pro de-
chové nástroje, všechny dřevěné i žesťové 
nástroje, bicí nástroje, perkuse a v poslední 
době velmi žádaný lidový nástroj cimbál. 
Velké popularitě se těší výuka zpěvu.

Naše ZUŠ je zaměřena především na hru 
v souborech a orchestrech a častou prezen-
taci školy na veřejnosti formou koncertů 
a výstav. Cílem naší práce je zapojit co 
nejdříve většinu dětí do společného hraní 
a účinkování na veřejnosti. Ve škole půso-
bí 7 stálých hudebních souborů s bohatým 
repertoárem. Pravidelně se zúčastňují sou-
těží, koncertů, prázdninových soustředění 
a zájezdů v tuzemsku i v zahraničí.

DECHOVÝ ORCHESTR 
ZUŠ VRATIMOV
Pro všechny zájemce o studium hry na de-
chové a bicí nástroje. V současné době má 
téměř 70 aktivních členů.

BIG BAND
Zde najdou uplatnění starší a hudebně vy-
spělejší žáci dechového orchestru.

RYTMICKÁ SKUPINA 
BICÍCH NÁSTROJŮ
Vyučujeme všechny druhy bicích nástrojů 
včetně melodických.

SMYČCOVÝ ORCHESTR
Uplatnění najdou žáci, kteří budou studo-
vat hru na housle, violoncello, kontrabas.

VRZUŠKA (Vratimovská 
ZUŠKA) – cimbálová muzika
Jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku 
hry na cimbál a kontrabas. Hráči na tyto 
nástroje najdou uplatnění nejen v cimbálo-
vé muzice.

MALINA
Přípravka malých muzikantů pro hru ve 
smyčcovém orchestru a později i ve VR-
ZUŠCE.

OZVĚNY
Vokální soubor pro všechny zpěvačky 
a zpěváky klasické a populární hudby.

Housle, smyčcové a dechové nástroje mů-
žeme v omezeném množství zapůjčit žá-
kům domů.

VÝTVARNÝ OBOR
Věnujeme se malbě, především nauce vý-
tvarných technik, modelování z různých 
materiálů, dekorativní činnosti, vytváření 
koláží, využití přírodních materiálů, bati-
kování, grafice a zvlášť oblíbené činnosti 
– keramice.

Vážení rodiče,
S politováním Vám sdělujeme, že pro 

školní rok 2018/2019 zřejmě nemůžeme 
přijmout všechny nově přihlášené žáky do 
výtvarného i do hudebního oboru z důvodů 
dlouhodobě naplněné kapacity školy, kte-
rá je limitována 390 žáky. Nabízíme Vám 
možnost přihlásit své děti do výtvarných 
a hudebních kroužků, které provozuje 
Dům dětí a mládeže ve Vratimově, s nímž 
odborně spolupracujeme.

PŘIHLÁŠKY:
Kdykoliv v odpoledních hodinách na ře-

ditelství školy – nejlépe osobně nebo mož-
no stáhnout z našich webových stránek. 
Přihlášky jsou zařazovány do pořadníku 
dle termínu podání a preferovaného stu-
dijního zaměření. Omlouváme se za toto 
nutné opatření.

Vyučování v novém školním roce za-
hájíme v pondělí 3. září 2018 od 13 hodin 
a v 16 hodin se uskuteční schůzka s rodiči 
nově přijatých žáků, na které budou noví 
žáci individuálně přiřazeni k jednotlivým 
učitelům a zároveň si domluví rozvrh ho-
din.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 18. červ-
na 2018.

I VY VSTUPTE DO ŘAD UMĚLCŮ – 
MUZIKANTŮ A VÝTVARNÍKŮ!

Nezapomeňte se včas přihlásit

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Vice informací osobně v ZUŠ Vratimov, 
Masarykovo náměstí 192 (vchod z ulice 
Školní), tel: 596 730 883, www.zusvrati-
mov.cz

Petr Hemerle
ředitel ZUŠ

... tak začíná znělka a téměř hymna 
slavného festivalu. Letos se již koná 
55. ročník Mezinárodního festivalu de-
chových hudeb ve dnech 8. - 10. června.

Festival dechové hudby Kmochův 
Kolín je jednou z největších kulturních 
událostí středočeského regionu. Jde 
o mezinárodně uznávaný a respekto-
vaný festival dechové hudby, který si 
zakládá na moderním pojetí tohoto hu-
debního žánru, ale zároveň je odkazem 
významné historie spojené se jménem 
hudebního skladatele Františka Kmocha, 
pro nějž bylo město Kolín celoživotním 
působištěm. Počet účinkujících se pohy-
buje kolem 1500 hudebníků a 250 ma-
žoretek. Loňská návštěvnost činila ko-
lem 8.000 lidí. Dechovému orchestru 
Základní umělecké školy Vratimov se 
dostalo velkého uznání a byl pozván 
k účinkování na tomto festivalu. Před-
cházela tomu však vynikající umístění 
na prestižních soutěžích a festivalech 
doma, i v zahraničí: Belgie, 2 x Pol-
sko, doma např. v Hranicích na Moravě. 
Festivalu se zúčastníme již podruhé po 
sedmi letech, naposledy to bylo v roce 
2011, a dodnes náš koncert zůstal v dob-
ré paměti organizátorů festivalu.

Do Kolína jedeme v počtu 66 účin-
kujících s vědomím, že reprezentujeme 
naši ZUŠ, Dechový orchestr a hlavně 
město Vratimov.

Petr Hemerle 
ředitel ZUŠ Vratimov 

Kolíne, Kolíne,

foto archiv ZUŠ
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Na procházce za vratimovskou historií
Jen málo dní v roce nabízí tolik různých 

možností k oslavám jako 1. květen. V Máji 
Karla Hynka Máchy se dozvídáme, že 
1. máj je lásky čas. O několik let později 
právě v tento den začíná série demonstra-
cí dělníků v americkém Chicagu za osmi-
hodinovou pracovní dobu, za niž někteří 
z nich položí své životy. V důsledku těch-
to událostí je právě tento den oslavován 
jako Svátek práce, který se slaví od roku 
1890 po celém světě. Podle lidových tradic 
chlapci staví v předvečer 1. máje májky, 
následující den se pak zamilované dvojice 
líbají pod rozkvetlou třešní a studenti za-
čínají své majálesy. Obyvatelé Vratimova 
mají ještě o jeden důvod více. Právě v tento 
den v roce 1945 byl totiž Vratimov osvo-
bozen. Z kronik lze vyčíst, že Rudá armá-
da přišla do Vratimova dvěma směry. Od 
Hrabové přes řeku Ostravici a ruské tanky 
přijely od Kunčic. Krátký boj byl sveden 
u hřbitova a po něm se Němci stáhli k Ře- foto ZŠ Masarykovo nám.      

foto ZŠ Masarykovo nám.      

foto ZŠ Masarykovo nám.      

Charita Ostrava hledá 
zdravotní sestry pro 

hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní mís-
ta na plné i zkrácené úvazky pro zdra-
votní sestry v lůžkovém Hospici sv. 
Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryš-
tofa. Předpokládaný termín nástupu: 
ihned nebo dle dohody. Podrobnější 
informace na webu: http://ostrava.
charita.cz/volna-mista/

 Upozornění pro 
spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace, aby za-

slaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz 
termíny akcí pro zveřejnění ve Vrati-
movském kalendáři na rok 2019 nejpoz-
ději do 31. července 2018. Děkujeme. 

Kulturní středisko Vratimov

pištím, někteří ustoupili do Horních Datyň. 
Zatímco Vratimov byl osvobozen 1. květ-
na, v případě Horních Datyň to bylo až 3. 
května 1945. 

Také učitelé a žáci v ZŠ Vratimov, Ma-
sarykovo náměstí si pravidelně v tuto dobu 
připomínají historii města, ve kterém žijí. 
V pondělí 30. dubna se žáci 7. a 8. tříd vy-
dali na vycházku k památníku nešťastné 
rodiny Vysloužilových na ulici Na Pod-
lesí. Před památníčkem si přečetli popis 
tragických událostí souvisejících s vypá-
lením Vychodilova statku. A protože byl 
krásný jarní den, vydali se ještě dál, až na 
Rakovec, ke kapličce na ulici Lesní, kte-

rá je zasvěcená svaté Anežce České. Děti 
si přečetly Modlitbu lesa a připomněly si, 
že pan inženýr Volný kapličku postavil na 
počest Anežčiny kanonizace v roce 1990.

Ke spokojenosti dětí přispěly i fotbalo-
vé zápasy mezi chlapci i děvčaty na hřišti 
v Rakovci, nebo vanilkovo – kaktusová 
zmrzlina, kterou si mohli koupit na ben-
zínové stanici u restaurace Koliba. Byl to 
jeden z těch vzácných školních dní, kdy se 
toho děti mnoho dozvěděly, i když zrovna 
neseděly ve školních lavicích. 

Mgr. Pavlína Kožušníková 
za třídní učitelky 7. a 8. tříd 

ZŠ Masarykovo náměstí
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Přesně takové povely se rozléhaly na 
kluzišti ve Vratimově v pátek 27. dubna. 
Probíhaly tady totiž jízdy zručnosti na kole 
dětí ze ZŠ Vratimov, Masarykovo náměs-
tí, které se společně s paní učitelkou Nel-
ly Kavalovou a s paní učitelkou Martinou 
Pelikánovou rozhodly zapojit do celostátní 
akce Dopravní soutěž mladých cyklistů 
2018.

V průběhu dubna, „měsíce bezpečnos-
ti“, vyplňovali žáci ve škole testy z pravi-
del silničního provozu a ze zdravovědy. Ti 
nejšikovnější se pak sešli k jízdám zruč-

nosti. Nejprve si s přítomnými vyučujícími 
prošli celou trasu. V jejím průběhu museli 
dokázat, že opravdu dobře ovládají jízdu 
na svém kole. Museli zvládnout slalom, 
balanční přejezd přes houpající se lavičku, 
jízdu v úzkém prostoru mezi překážkami 
a nakonec dojezd na přesnost.

Z nejšikovnějších cyklistů vzniklo druž-
stvo, které školu reprezentovalo v oblast-
ním kole 4. května v Ostravě-Přívoze. 
Tvořili ho Denisa Füri, Matěj Mikulenka, 
Filip Ivan a Vojtěch Konvičný. Protože se 
zástupci naší školy účastnili této soutěže 

poprvé, byli překvapeni náročností oblast-
ního kola. Teoretickými testy prošli bez 
zaváhání, ovšem náročnost praktických 
jízd je stála přední umístění. Nakonec si 
přivezli mnoho adrenalinových zážitků 
z jízd vyžadujících opravdu maximál-
ní pozornost a zkušenosti pro ně i jejich 
spolužáky do dalších ročníků. Také rodi-
če se o ně mohou méně bát, když vyjedou 
o prázdninách na svých strojích do ulic.

Mgr. Pavlína Kožušníková
 za redakci ZŠ Vratimov, 

Masarykovo náměstí 

Připravit, pozor, jeď! 

foto ZŠ Masarykovo nám.      foto ZŠ Masarykovo nám.      foto ZŠ Masarykovo nám.      

Vystoupení 
s fl étničkou

Dne 10. května vystoupily děti z Ma-
teřské školy ve Vratimově na akci u pří-
ležitosti Dne matek, pořádané Spolkem 
seniorů města Vratimova. 

Ve velkém sále vratimovského Spo-
lečenského domu přednesly říkanky, na 
flétničky zahrály lidové písně a zatanči-
ly taneček Maličká su. Děti seniorkám 
zpříjemnily sváteční odpoledne pod ve-
dením paní učitelky Pavly Čelinské.

Pavla Čelinská
MŠ Vratimov 

 

Již mnoho let se vždy v červ-
nu koná ve Společenském domě 
folklorní koncert pro žáky vrati-
movských škol, pořádaný v rámci 
Mezinárodního folklorního festi-
valu CIOFF/IOV Frýdek-Místek. 
V letošním, již 24. ročníku festiva-
lu, vystoupí ve čtvrtek 14. června 
v 8:30 a 10 hodin soubory Rateli-
nis z města Kaunas v Litvě a San-
ggar Andika Sekolak Bogor Raya 
z města Bogor v Indonésii. 

Národní umělecký soubou Rate-
linis, který přijede z druhého největšího města Litvy Kaunasu, byl založen v roce 1988 
a má 40 členů. Pravidelně se účastní litevských slavností a soutěží, v nichž se umisťuje 
na předních příčkách, ale rovněž cestuje do zahraničí. Všichni členové souboru mají 
vice než desetiletou zkušenost s tancem, hudbou a zpěvem.

Indonéský soubor Sanggar Andika Sekolak Bogor Raya byl založen v roce 2008 
v Bogoru v provincii Západní Jáva. Soubor vystupuje v tradičních krojích. Pro ženský 
oděv kebaya jsou typické blyštivé ozdoby a ornamenty. Pánská část souboru se před-
vede v kroji nazvaném beskap, což je kabát nebo bunda jakékoliv barvy (většinou však 
černé), volné kalhoty téže barvy, tradiční část oblečení utažená kolem pasu, která se 

jmenuje samping,  bendo - tradiční 
pokrývka hlavy a nazouvací střeví-
ce. Soubor doprovází živá muzika 
s typickými nástroji Západní Jávy, 
jako je harfa zvaná kecapi, buben 
kendang, flétna suling, housle re-
bab a gongy zvané bonang. 

Bc. Táňa Slavíková
vedoucí kulturního střediska     

Folklor ve Vratimově

foto MŠ Vratimov

foto MFF

foto MFF

DEN MATEK
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V pátek 27. dubna se ve Společenském 
domě sešli žáci základních škol a spolky 
seniorů z Regionu Slezská brána. Konal se 
totiž již 9. ročník vědomostní soutěže Kří-
žem krážem Slezskou bránou.

Ve třech kategoriích soutěžili žáci 3. - 5. 
tříd, žáci 6. - 9. tříd a členové spolků senio-
rů. Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěv-
ková organizace, jako pořadatel této sou-
těže, se v letošním roce inspiroval známou 
televizní soutěží Riskuj.

Veškeré informace k soutěžním otázkám 
jsme čerpali z oficiálních stránek všech 
obcí, které jsou členy spolku Regionu 
Slezská brána a z prezentací žáků z loň-
ského kola soutěže. Pro soutěžící tak bylo 
připraveno 11 okruhů otázek, které dle 
obtížnosti byly ohodnoceny od 1 - 5 bodů. 
Naším cílem bylo prohloubit znalosti o re-
gionu a připomenout si snahu dětí při zpra-
covávání videí o svých obcích. I přesto, 
že byly 3 soutěžní kategorie, otázky byly 
pro všechny soutěžící stejné. Každé druž-
stvo tvořili 3 členové a každou přihlášenou 
obec mohlo reprezentovat jen jedno druž-
stvo. Rovněž tak i spolky seniorů měly na-
prosto stejné podmínky.

Všichni soutěžící si od pořadatelů, ale 
i od zadavatele soutěže, kterým je Regi-
on Slezská brána, zaslouží velký obdiv 
a uznání, protože, jak podotkl předseda 
regionu pan Petr Baďura, tento ročník byl 
velice obtížný. Soutěžící se museli naučit 
velké množství informací, které následně 
zužitkovali. 
A zde jsou výsledky jejich snažení:
Kategorie A žáci ZŠ 3. - 5. tříd: 
ZŠ Václavovice – Obec Václavovice
ZŠ Sviadnov – Obec Sviadnov
ZŠ Žabeň – Obec Žabeň
ZŠ Řepiště – Obec Řepiště

Kategorie B žáci ZŠ 6. – 7. tříd: 
ZŠ Raškovice – Obec Raškovice
ZŠ a MŠ Sedliště – Obec Sedliště
ZŠ Vratimov, Datyňská – Město Vratimov

Kategorie C senioři: 
Klub seniorů Sedliště
Klub seniorů Oprechtice
Klub seniorů Řepiště

Chtěli bychom poděkovat členům 
 poroty, která letos dohlížela na dodržová-
ní pravidel a správnosti hodnocení. Kon-
krétní poděkování patří předsedovi RSB 
p. Petru Baďurovi, místopředsedovi RSB 
p. Rostislavu Kožušníkovi a projektovému 
manažerovi RSB Ing. Miroslavu Lyskovi. 
Rovněž díky patří i městu Vratimov, kte-
ré zajistilo bezplatný pronájem kulturního 
střediska.

Již nyní se těšíme na viděnou při jubilej-
ním 10. ročníku této vědomostní soutěže.

Věra Pacíková
pedagog volného času DDM

Křížem krážem Slezskou bránou

Informační schůzka k táboru
5. června od 16 hodin – LDT Badatel, Výtvarník aneb Země v nebezpečí

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
Den dětí Vratimov
Na pátek 1. června chystáme spolu s TJ Sokol Vratimov tradiční 
oslavu Dne dětí. Zahájení bude v 15 hodin před Společenským 
domem. Disciplíny nejen pro děti budou probíhat v okolí Spo-
lečenského domu a v zahradě sokolovny. V letošním roce jsme 
zvolili téma Úsměvy dětí, a věříme, že každé dítě, které se oslav 
MDD zúčastní, bude mít úsměv na tváři po celou dobu. Akce 
bude za každého počasí! Když bude pršet, akce proběhne v pří-
sálí Společenského domu a v tělocvičně TJ Sokol.

Badatel víkend 
Badatel víkend, 8. - 10. června, je určen pro holky a kluky 
(i nečleny kroužků) ve věku 6 - 15 let. V pátek a v neděli máme 
připravené hry, soutěže a malé pokusy. V sobotu vyrazíme do 
Ostravy, navštívíme Středisko záchranného systému 112, Vě-
deckou knihovnu, TyfloCentrum a Cirkulum.V uvedených mís-
tech je v rámci akce Ostravská muzejní noc připraven zajímavý 
program. V knihovně se zapojíme do interaktivního putování 
světem 1. republiky. V TyfloCentru si děti vyzkouší, jak vidí 
zrakově postižení a na závěr uvidíme program Mezinárodního 
festivalu nového cirkusu a pouličního divadla. Nutno přihlásit 
své dítě do 5. června.

Rekord v 3iQ
Ve středu 13. června od 13 do 18 hodin Vás všechny zveme 
naučit se hrát netradiční piškvorky vyrobené ze speciální lehče-
né pěny. Každý účastník se tímto bude podílet na celorepubli-
kovém rekordu hráčů 3iQ. Pravidla vysvětlíme na místě. Sami 

uvidíte, že s touto hrou zažijete spoustu zábavy a zároveň zapo-
jíte své mozkové buňky. Všichni si z akce odnesou malý dárek, 
účastnický list a úžasný zážitek. V rámci rekordu uspořádáme 
od 16:30 hodin regionální kolo v 3iQ s postupem do krajského 
kola. Prezentace soutěžících s možností postupu začíná v 16:15 
hodin. Připravené pro Vás budou i další novinky v DDM.

Dětská novinářská cena
Dům dětí a mládeže Vratimov a Institut komunitního rozvo-
je Ostrava pořádají 20. ročník Dětské novinářské ceny a Kids 
Press Photo na téma Modeling. Záštitu nad DNC 2018 převzal 
PaedDr. Ladislav Hrzal - předseda Dětské tiskové agentury 
a školský ombudsman. Slavnostní vyhlášení proběhne 22. červ-
na v 10 hodin v sále DDM Vratimov. Všichni ocenění autoři 
obdrží pozvánku.

Hurá prázdniny
Ve čtvrtek 28. června bude na zahradě Domu dětí a mládeže 
Vratimov a v jeho okolí velmi živo. Společně s Českým čer-
veným křížem, BESIPem a Policií ČR připravujeme pro žáky 
základních škol ve Vratimově preventivní program, který za-
jistí vyšší povědomí o bezpečném chování během prázdnino-
vých dnů, a to nejen na komunikacích, ale i například na cyklo-
stezkách, na horách, ale i doma a na hřišti. Akce Hurá prázdniny 
začne v 8:30 hodin a zúčastnit se může i veřejnost z Vratimova.

Bližší informace k akcím naleznete na webu: www.ddmvratimov.
cz nebo https://www.facebook.com/DDMVratimov/

foto DDM

foto DDM
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SKIP ČR vyhlašuje desátý ročník pro-
jektu na podporu čtenářské gramotnosti 
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 
Cílem projektu je rozvoj čtenářských ná-
vyků žáků již od prvního ročníku školní 
docházky. Do projektu přihlašuje letošní 
žáky prvních tříd základních škol veřejná 
knihovna ve spolupráci se školami v mís-
tě působnosti knihovny. Již 10 let dostá-
vají ve Vratimově žáci zdarma Knížku 
pro prvňáčka. U této příležitosti zveme 
žáky 1. tříd vratimovských škol na bese-
du Neposedná písmenka, součástí besedy 
bude předávání Knížky pro prvňáčka dne 
7. června. V tomto školním roce je to kni-
ha spisovatelky Evelýny Koubové a ilu-
strátorky Radomíry Kielbergerové Brá-
chova bota. V letošním roce se podařilo 
zajistit, že prvňáčci ve Vratimově a Hor-
ních  Datyních  budou mít knihu zdarma.

V rámci projektu Celé Česko čte dětem 
připravujeme  akci Týden čtení, která se 
uskuteční v pátek 8. června a zúčastní se jí 
žáci Základní školy Vratimov, Masaryko-
vo náměstí. Žáci všech tříd budou soutěžit 
ve scénickém čtení. Lovci perel – pozor! 
Za své nastřádané moriony (soutěžní pení-
ze) si můžete nakoupit od 11. do 22. červ-
na v našem připraveném obchůdku.

Přijďte zhlédnout v půjčovní době vý-
stavu s názvem České knihovny, která 
trvá do 22. června.

Ve středu 9. května naši knihovnu na-
vštívil zrakově postižený pracovník Cha-

rity sv. Alexandra z Ostravy-Kunčiček 
pan Ladislav Holba se svým vodicím 
psem Ami. Pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ Vrati-
mov, Masarykovo náměstí, a žáky 2. třídy 
ZŠ Horní Datyně měl připravenou besedu, 
v rámci které děti získaly informace o zra-
kovém postižení a roli asistenčního psa. 
To vše zábavnou formou. 

V knihovně si můžete do 22. června 
zakoupit textilní výrobky Chráněné dílny 
Charity sv. Alexandra.

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

Městská knihovna informuje
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.

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Zveme Vás na výstavu HUMOR & 
KNIHY, která trvá do 25.  června 
a můžete ji zhlédnout v půjčovní 
době v pondělí od 14:00 - 17:00 hod.

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.

Místní knihovna 
Horní Datyně

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Na startu již 35. ročníku Lesního běhu v Důlňáku se v úterý 
17. dubna sešlo 123 závodníků; mimo zvučných jmen mistrů 
a mistryň republiky a reprezentantů také množství hobby běž-
ců, včetně místních. Nejvzdálenější účastník byl až z Mělníku, 
ale tradičně přijeli i vytrvalci za Slovenska a Polska. Závod 
měl docela hvězdné obsazení. Mezi nejlepšími vytrvalci kraje 
byla i Petra Pastorová, jednačtyřicetiletá matka tří dětí, která 
po úspěších v 50 kilometrových závodech v Číně, Itálii (2. mís-
ta) a Dubaji (2. a 1. místo) získala 14 dnů po vítězství u nás na 

pražském maratonu již svůj čtvr-
tý titul mistryně České republiky. 
Startovala i Ludmila Šokalová, 
jednašedesátiletá hrdinka extrém-
ních beskydských 24 hodinových 
závodů LH24 a B7 a v Důlňáku za 
sebou nechala množství mnohem 
mladších mužů i žen. Neztratili se 
ani 73 letý veteránský mistr repub-
liky v maratonu Václav Procházka 
a nejmladší běžec, desetiletý vrati-
movský Filip Kraus. Vítězi se sta-
li Jan Fousek z MK Seitl Ostrava 
a Petra Pastorová (Kilpi Racing 
Team). Vratimovští Zuzka Vítko-
vá, Marcela Kratochvílová, Martin Janalík, Jiří Kaplan, Radek 
Nitka  a Luděk Vavrečka zaběhli výborně a obstáli se ctí. 

Závod měl opět štěstí na výborné počasí a v lese byla skvělá 
běžecká atmosféra. Množství následně došlých SMS zpráv a e-
-mailů svědčí, že se líbil. Fotodokumentaci Otto Seitla, článek 
úspěšného účastníka Marka Škapy i výsledky lze najít na www.
mkseitl.cz.

Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

Běh v Důlňáku opět na výbornouBěh v Důlňáku opět na výbornou

foto Otto Seitl

foto Otto Seitl

foto městská knihovna
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Co se děje v Sokole
Květnový měsíc ve vratimovském 

Sokole začal jak jinak než sportovně.  
Uspořádali jsme 1. májový volejbalový 
turnaj spojený se stavěním máje. Turnaj 
je vždy rozdělen na družstva registro-
vaných hráčů a amatérů. Ve skupině 
registrovaných si zahrálo patnáct týmů 
a v amatérské osm. Atmosféra byla 
skvělá, i když samotné zápolení na kur-
tech, v tělocvičně či přilehlém hřišti zá-
kladní školy skončilo až okolo 20. ho-
diny. Na 1. místě registrovaných týmů 
se umístilo družstvo s názvem Špičkoví 
hráči s kapitánem Tomášem Jamborem 
a na 1. místě amatérských hráčů tým 
pod jménem Lumpáči A s kapitánem 
Jardou Polkem. Všem vítězným i pora-
ženým gratulujeme! 

V červnu nás čeká hned několik akcí. 
V pátek 1. června pořádáme pro děti, 
společně s DDM Vratimov, oslavu je-
jich dne. Začíná se u kulturního stře-
diska mezi 15. – 16. hodinou a končí 
v zahradě (za deště v tělocvičně) so-
kolovny.  Děti i dospělí absolvují řadu 
disciplín a mohou se zúčastnit i dopro-
vodného programu. V sobotu 9. červ-
na čeká zdejší Sokol pořádná zkouška 
– pořádáme 1. ročník SOKOLVRATU 
– jde o přátelský pochod z Ráztoky na 
Visalaje, kde zažijete východ slunce 
na hřebenech Beskyd, a to proto, že od 
sokolovny vyjíždíme už ve 2:45 hodin. 
Trasa má mnoho možností, co se týče 
její délky. Ta základní bude 47,8 km, 
ale mysleli jsme i na ty, které by tato 
vzdálenost odradila a připravili pro ně 
pochod i kratší. Vše najdete na našem 
webu https://sokolvratimov.webnode.
cz/sokolvrat/ nebo facebooku. Stačí se 
jen přihlásit. 

Těšíme se na Vás!
Irena Heinichová

Sokol Vratimov

Na vratimovském stadionu, v herně stolního tenisu, proběhl jako každoročně tradiční 
Velikonoční turnaj za účasti dětí ročníků narozených 2004 a mladších. Turnaj  probíhal 
za řízení výboru oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, přičemž účastníci 
hráli systémem každý s každým. 

Vítězem turnaje se 
stal Filip Zajíc (9 ví-
tězství : 0 porážek) 
před druhým Robinem 
Parwou (7:2) a třetím 
Markem Konrádem 
(7:2). Překvapením tur-
naje byl Adam Pravda, 
který obsadil 4. místo. 
Každý účastník obdržel 
velikonoční cukrovinky 
a vítězové ceny, které 
věnoval oddíl stolního 
tenisu. 

Věříme, že turnaj, 
který úspěšně proběhl, 
povzbudí naši mládež 

k dalšímu a ještě intenzivnějšímu tréninku. Vždyť jsou to právě naši nejmladší, kteří se 
budou na základě výkonnosti včleňovat do jednotlivých družstev našeho oddílu stolního 
tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov a budou postupně nahrazovat naši starší úspěšnou 
stolní tenisovou generaci.

Radomír Filipec, rozhodčí 
 Oldřich Vrtal, předseda oddílu 

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

Stolní tenisté TTC MG Odra GAS Vra-
timov skončili v divizi na velice pěkném 
2. místě a na základě tohoto umístění je 
možné, že v sezoně 2018/19 budou hrát 
3. ligu! Ale nepředbíhejme, uvidíme, jak 
se situace celorepublikově vyvine.

Sezona 2017/18 byla pro oddíl stolního 
tenisu vůbec nejúspěšnější v jeho historii, 
vždyť i ostatní družstva oddílu (včetně 
žáků, tedy družstva E) postoupila vždy 
o jednu soutěž výše:

Družstvo B: 1. místo, postup z Krajské 
soutěže 1. třídy do Divize

Družstvo C: 2. místo, postup z Měst-
ského přeboru 2. třídy do Městského pře-
boru 1. třídy

Družstvo D: 1. místo, postup z Měst-
ského přeboru 3. třídy do Městského pře-
boru 2. třídy

Družstvo E: 3. místo, postup z Městské-
ho přeboru 4. třídy do Městského přeboru 
3. třídy

V současné době není v celé České re-
publice oddíl stolního tenisu, který by 
měl tak úspěšnou sezonu 2017/18 u všech 
družstev, jako právě TTC MG Odra GAS 
Vratimov!

O Velikonocích pořádal oddíl tradiční 
žákovský Velikonoční turnaj, který vyhrál 
Filip Zajíc před Robinem Parwou.

Oddíl stolního tenisu provádí navíc ná-
bor mládeže z Vratimova a okolí a vytvořil 

ještě družstvo P, tzv. přípravku, ve které se 
seznamují se základy stolního tenisu naši 
nejmladší. Tito mají tréninky každé úterý 
a čtvrtek od 15 do 17 hodin v hale stolního 
tenisu na stadionu Družby ve Vratimově. 

Tato nejmenší mládež zatím nehraje 
žádné zápasy, ale teprve se učí pod vede-
ním zkušených trenérů a hráčů základům 
tohoto krásného sportu s nejmenším míč-
kem. 

Je-li Vaše dítě ročník narození 2005 až 
2009, můžete je do této tréninkové pří-
pravky přihlásit (telefon 603 283 558). 
Kdoví, třeba zrovna Vaše dítě bude ping-
-pong bavit a stane se v budoucnu dobrým 
hráčem. Kvalitní podmínky pro trénink 
včetně trenérů oddíl má, teď už to záleží 
na hráči samém.

Oldřich Vrtal
předseda oddílu stolního tenisu

Divize muži (MS)
tabulka:

           Stolní tenisté do ligy?                     

foto Oldřich Vrtal

foto Oldřich Vrtal
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Kouzlení s nití
 

Kouzlení s nití, tak se dá nazvat tvorba Jindřišky Radvanské 
z Vratimova, která věnuje již 20 let paličkování.

Jindřiška Radvanská se narodila 6. června 1946 v Ostravě- 
Vítkovicích. Již od mládí se věnovala ručním pracím různého 
zaměření, pletení, háčkování či vyšívání. Před čtyřiceti lety 
se z Havířova přestěhovala  do Vratimova a vychovala zde tři 
děti. Když děti opustily rodné hnízdo a nastal důchodový čas, 
zatoužila se opět vrá-
tit k ručním pracím, 
tentokrát k nové tech-
nice zpracování pří-
ze. V okamžiku, kdy 
viděla na ostravské 
výstavě ukázku palič-
kování, bylo rozhod-
nuto. Přidala se k os-
travskému kolektivu 
žen, kterému učaro-
valy nitě a dřevěné kolíčky. Po ukončení činnosti této skupiny 
založila s kolegyní novou skupinu ve Středisku volného času 
Klíč ve Frýdku-Místku. Po letech sbírání zkušeností, poznatků 
a podkladů převzala roli vedoucí kurzu paličkování. Čtyři roky 
již sama učí a předává své získané zkušenosti novým zájemky-
ním o paličkování. 

Vytváří stále nové a nové různě velké vzory. K plošným tva-
rům přibývají tvary plastické, doplněné perličkami, skleněnými 
segmenty, kamínky, dřevem a jinými prvky. Široká škála výrob-
ků není určena pouze ke zkrášlení interiéru. Lze je použít i jako 
módní doplněk v podobě kabelky, kravaty, klobouku, šerpy či 
brože. Tuto mravenčí práci lze vytvářet jen s velkou láskou a tr-
pělivostí, a tu Jindřiška Radvanská určitě má. 

Přijďte se sami přesvědčit do Vratimovské galerie, v níž od 
5. června vystavuje svou tvorbu.

Danuše Slívová

Kouzlení s nití

Kdo by neznal jméno malíře, jenž svě-
tového věhlasu dobyl v Paříži, kde větši-
nu života také žil. František Kupka patří 
ve světě k jedněm z nejznámějších Če-
chů. Galerie výtvarného umění v Ostravě 
koupila v roce 1966 jeho obraz Vlna, kte-
rý se postupně proměnil v další z legend 
ostravské galerijní sbírky.

Křehká dívka, spíš dítěti podobná víla, 
oděná v průsvitný šat, dřepí na pobřež-
ním skalisku. Sleduje s údivem a poko-
rou dramaticky rozbouřenou hladinu 
moře s divokou, zpěněnou vlnou v centru 
kompozice. Obraz je definitivním pro-
vedením kvašové studie stejného názvu 
(v majetku Národní galerie), datované 
v signatuře 1902. Vlna je alegorií donki-
chotského zápasu člověka s osudem, jíž 
vévodí mořský živel. 

František Kupka vystudoval v letech 
1887-1890 pražskou Akademii v ateliéru 
rektora Sequense. Ani pozdější studia na 

vídeňské Akademii pro Kupkovu malíř-
skou průpravu neznamenala velký pří-
nos. Přesto byl nejlepším žákem školy. 
Osvojil si zde bravurní kresbu, jíž se pak 
v Paříži zpočátku živil. V roce, kdy obraz 
Vlna vznikl, získal Kupka na Světové vý-
stavě v St. Louis za sugestivně koncipo-
vané plátno s erotickým nábojem, nazva-
né Balada-Radosti života, zlatou medaili. 
Nekonvenční symbolistní malba plná vý-
znamových kontrastů obsahuje prvky, 

zřetelně směřující k nefigurativnímu pro-
jevu. Současně to ale znamená, že ostrav-
ský obraz Vlna, spolu s několika dalšími 
díly této etapy Kupkovy tvorby (Akt na 
mořském pobřeží 1903, Podzimní slunce 
1906, Pískaři na Seině 1907 a přelomo-
vé Jezero-Klávesy piana z roku 1909), 
uvozuje sérii posledních autorových fi-
gurativních prací. Následně již sledujeme 
Kupkovo vrcholné období, kdy dokořán 
otevřel brány abstrakce. 

Vlna prošla i v novodobé historii ně-
kolika významnými výstavami: 1968 
- František Kupka (Národní galerie Pra-
ha, Galerie výtvarného umění Ostrava), 
1975/6 - Symbolismus v Evropě (Mu-
seum Rotterdam, Staatliche Kunsthalle 
Baden-Baden), 1995 - Wasser und Wein 
(Krems), 2001 - Křídla slávy (Rudolfi-
num Praha) a často je vystavována i v os-
travských sbírkových výběrech.

-ptb-

František Kupka, Vlna

foto archiv GVUO

kulturní okénko

Výstava bude otevřena do 29. června 
a každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin, 
nebo po domluvě na tel. čísle 595 700 751.

vernisáž výstavy 5. června v 17 hodin

foto archiv JR
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VZPOMÍNÁME

Čas plyne rychle, ale bolest v srdci 
stále přetrvává. Dne 21. června si 

připomeneme 3. výročí úmrtí 
pana 

Jaroslava Urbančíka. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a synové s rodinami.

Kdo v srdci žije, je stále s námi. 
Dne 7. června 2018 vzpomeneme 

20. výročí úmrtí 
pana 

Jana Šuhaje. 
Vzpomínají manželka Dagmar, dcera 

Šárka a syn Jan s rodinami.

Dne 5. června 2018 vzpomeneme 
10. výročí, kdy nás opustila 

paní 

Radmila Gillová. 

Dne 18. června 2018 vzpomeneme 
1. výročí, kdy nás opustil 

pan 

Jaromír Gill. 
S láskou vzpomínají dcera a syn 

s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají 
víc, než ostatní. O to těžší je naučit se 

bez nich žít. Dne 10. června 2018 uplyne 
10 smutných let od chvíle, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan 

Miroslav Holešínský. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka 

Ludmila a dcery Pavlína a Kamila 
s rodinami.

BLAHOPŘEJEME

Krásné 70. narozeniny oslaví dne 
23. června manžel, tatínek, dědeček 

a pradědeček 

Ondřej Kováč. 
Pevné zdraví a rodinnou pohodu přeje 

manželka, syn a dcery s rodinami.

Z obce byl odvlečen gestapem obchod-
ník Max Žarnovický se svou manželkou 
Malvínou, oba židovského původu a vy-
znání. Odchod jejich byl velmi těžký, oba 
žalostně plakali, tušíce, co se s nimi sta-
ne. Zakrátko, po odvezení z Vratimova, 
byli v plynových komorách likvidováni. 
Žarnovický měl 70 let, jeho manželka 56 
let. Byli to pokojní občané, slušně se ži-
vili svým obchůdkem a nikomu neškodili. 
Hlásili se k české národnosti.

V roce 1944 přeběhl jako člen vládního 
vojska v Itálii vratimovský občan Oldřich 
Mužík ke spojencům a vstoupil do čsl. za-
hraniční armády. Na západní frontě padl 
jako československý voják 5. května 1945 
u Dunkerque ve Francii v hodnosti desát-
níka. 12. prosince zemřel Ludvík Telecký, 
řezník, doživ se 85 let. Byl v létech 1898 
až 1901 starostou naší obce a zasloužil se 
za dob Rakousko-Uherska o českost obce 
a o uhájení národního rázu jejího. Byl 
dlouhá léta předsedou společenstva řez-

níků frýdeckého okresu. V době úmrtí byl 
majitelem domů č. 165., 125., 143., 43. 
a 87. ve Vratimově. 

Nejobávanějším úřadem po gestapu byl 
úřad práce. Nutil lidi do otrockých prací, 
posílal a zavlékal je do Německa, kde byli 
hubeni hladem a ohrožování více než doma 
leteckým nebezpečím. Občané někdejší-
ho svobodného čsl. státu, zvyklí svobodě 
a volnosti, byli nyní sníženi na nevolníky, 
nebylo jim dovoleno jíti do práce tam, kde 
by si ji svobodně zvolili, nesměli měni-
ti pracovní místo a musili pracovati jako 
bezprávní nevolníci. Vtipní občané říkali, 
že je třeba příchodu císaře Josefa II., který 
by zrušil podruhé nevolnictví. Němci však 
svými zákony a terorem tak ducha našeho 
občanstva ubili, že se i k těmto opatřením 
stal úplně apatickým, jen ve svém nitru 
choval naději a neochvějnou víru, že to 
jednou, a to brzy, všecko skončí a že český 
člověk se stane opět svobodným občanem 
ve své svobodné zemi.

1945
Poslední schůze obecního zastupitelstva 

se konala 12. ledna za účasti 17 členů (z 
30). I tu se projevil nezájem v důsledku le-
teckých útoků. Situace byla již pro Němce 
katastrofální, o skončení války co nejdříve 
a porážce Německa nebylo pochyb. Na-
děje a radost Čechů rostly. 21. února byl 
ve vězení ve Flosseuburgu zahuben Josef 
Kubala, 42. letý ženatý náš občan, zatčený 
29. října 1944 pro komunistickou ilegální 
činnost. Dnem 23. ledna bylo pro blížící 
se frontu zastaveno vyučování ve školách. 
Občané byli úřady donucováni kopati zá-
kopy pro vojsko a dělati (stavěti) zábrany 
na silnicích proti tankům. Nikdo to dělat 
nechtěl, lidé se tomu všemožně vyhýbali 
a proto jim bylo hrozeno těžkými tresty. 
Některý den muselo pracovati i 30 lidí na 
těchto pracích. 

pokračování příště

Kronika města Vratimova, část 78, 1944, 1945
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NEDĚLE 24. ČERVNA

VRATIMOVSKÁ 

POUŤ

Program:

 

 

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.

Divadélko Smíšek

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

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               

DDiivaddéélkko Smíšek

PIRÁTSKÁ 
POHÁDKA

10. června v 10 hodin

010188

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE A KDO POŘÁDÁ

1.
Den dětí 15:30 Společenský dům Vratimov, pořádá DDM Vratimov 

a TJ Sokol Vratimov
Kácení máje a smažení vaječiny 17:00 Hřiště TJ Horní Datyně, pořádá TJ a KČT
Městská soutěž, mladší přípravka 17:00 Fotbalový stadion Vratimov

2.
Městská soutěž, mladší žáci 10:00 Fotbalový stadion Vratimov
Den dětí 15:00 Hřiště TJ Horní Datyně, pořádá TJ a SDH HD
Krajský přebor, muži 17:00 Fotbalový stadion Vratimov

3. Městský přebor, muži 10:30 Fotbalový stadion Vratimov

5. Kouzlení s nití 17:00 Vratimovská galerie, vernisáž výstavy paličkované krajky 
Jindřišky Radvanské

6.
Kouzlení s nití 16:00 Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky 

Jindřišky Radvanské
Nico, 1988 19:00 Kino Hvězda

7. Kouzlení s nití 16:00 Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky 
Jindřišky Radvanské

8. - 9. SokolVrat, zažijte východ slunce 
na hřebenech hor 17:00 Sokolovna Vratimov, pořádá TJ Sokol Vratimov

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

Městská soutěž, mladší žáci 10:00 Fotbalový stadion Vratimov

Špunti na vodě 21:00 Letní kino Hvězdička, hřiště TJ Horní Datyně

10.
Pirátská pohádka 10:00 Společenský dům Vratimov, divadelní pohádka pro děti
Oblastní přebor, benjamínci A 14:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

13.

Rekord 3iO, pokus o rekord ve hře 
piškvorky 13:00 DDM Vratimov, akce pro širokou veřejnost

Kouzlení s nití 16:00 Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky Jindřišky 
Radvanské

Hastrman 19:00 Kino Hvězda

14.
MFF Frýdek-Místek 2018 8:30 a 10:00 Společenský dům Vratimov, koncert pro školy

Kouzlení s nití 16:00 Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky 
Jindřišky Radvanské

16.
Krtkova dobrodružství 10:00 Kino Hvězda, pásmo pohádek pro nejmenší
Krajský přebor, muži 17:00 Fotbalový stadion Vratimov

17.

Oblastní soutěž, mladší žáci 9:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov
Oblastní přebor, dorost 9:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov
Městský přebor, muži 10:30 Fotbalový stadion Vratimov
Oblastní soutěž, benjamínci B 14:00 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

20.
Kouzlení s nití 16:00 Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky 

Jindřišky Radvanské
Pračlověk 17:00 Kino Hvězda

21.
Kouzlení s nití 16:00 Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky 

Jindřišky Radvanské

Kočičí hra 18:00 Společenský dům Vratimov, Těšínské divadlo Český 
Těšín

22. Workshop o kultuře, tradicích 
a gastronomii česko-polského pohraničí 18:00 DDM Vratimov, akce pro veřejnost

24. Vratimovská pouť 9:00 Okolí Společenského domu Vratimov

27.
Kouzlení s nití 16:00 Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky 

Jindřišky Radvanské
Čertoviny 17:00 Kino Hvězda

28.
Hurá prázdniny 8:30 DDM Vratimov, akce pro děti ZŠ a veřejnost

Kouzlení s nití 16:00 Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky 
Jindřišky Radvanské

akce ve městě

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO
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Nico, 1988
6. června v 19 hodin
Itálie/Belgie, 2017, 93´, hudební biografie, vstupné 80 Kč, členové klubu 70 Kč
nepřístupné pro děti do 15 let, v původním znění s českými titulky
Režie: Susanna Nicchiarelliová
Hrají: Trine Dyrholmová, John Gordon Sinclair, Anamaria Marincaová, Sandor 
Funtek a další.
Road movie věnovaná posledním letům života zpěvačky Christy Päffgenové, 
známé pod uměleckým jménem Nico.

Hastrman
13. června v 19 hodin
ČR, 2018, 100´, romantický thriller, vstupné 80 Kč
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Ondřej Havelka
Hrají: Karel Dobrý, Jiří Lábus, Simona Zmrzlá, Jan Kolařík, Jiří Maryško, 
David Novotný, Vladimír Polívka, Norbert Lichý a další.
Romantický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska 
k venkovské dívce naplňuje netušeným štěstím a stravující vášní.

Krtkova dobrodružství
16. června v 10 hodin
ČR, 1963, 73´, animovaný, vstupné 30 Kč
přístupné bez omezení
Režie: Zdeněk Miler
Pohádky: Krtek zahradníkem, Krtek a paraplíčko, Krtek a žvýkačka, 
Krtek a lízátko, Krtek a zelená hvězda a další pohádky.

Pračlověk
20. června v 17 hodin
Francie, 2018, 88´, animovaná komedie, rodinné vstupné 100 Kč (1+1), 
jednotlivec 80 Kč
přístupné bez omezení, v českém znění
Režie: Nick Park
V českém znění: Petr Neskusil, Václav Knop, Tomáš Borůvka, Viktorie 
Taberyová, Viktor Dvořák, Pavel Tesař a další.
Dokáže doba kamenná překonat dobu bronzovou?

Čertoviny
27. června v 17 hodin
ČR, 2017, 85´, pohádka, rodinné vstupné 100 Kč (1+1), 
jednotlivec 80 Kč. Přístupné bez omezení
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sára Sandeva, 
Míra Nosek, David Gránský, Andrea Hoffmanová a další.
Jak to vypadá v pekle, když čerti uklízí…

Filmový klub

Rodinný film

Rodinný film

Sobotní promítání pro nejmenší

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4; www.ksvratimov.cz, www.facebook.com/ksvratimov
KINO HVĚZDA VRATIMOV - PROGRAM V ČERVNU

Letní kino Hvězdička
hraje se na hřišti TJ Horní Datyně
Špunti na vodě
9. června v 21 hodin
ČR, 2017, 83´, letní komedie, vstup zdarma. Přístupné bez omezení
Režie: Jiří Chlumský
Hrají: Hynek Čermák, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Anna Polívková, 
Tatiana Vilhelmová, Filip Antonio, Antonín Holoubek a další.
Vodácká letní komedie plná dobrodružství a bláznivých zážitků.
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Vydáme se na cestu nejzajímavějšími, ale 
nikterak nejpopulárnějšími místy v  Polsku. 
Zastavíme se v pralese, sjedeme mazurský-
mi řekami na kanoích, podíváme se k moři 
a na hory. Budeme se bavit o polské kul-
tuře a zajímavých místech skrývajících se 
mimo turistické trasy. Napovíme vám, kam 
za zábavou a kam za odpočinkem. 

Příjemně, zajímavě a …chutně!

Jste srdečně zvání!

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk 

Cieszyński v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polská 
republika a také ze státního rozpočtu Polské republiky

PODVEČER S POLSKOU KULTUROU

inzerce

Datum: 22. 6. 2018 Čas: 18:00 Místo: DDM Vratimov


