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Představujeme zastupitele Oslavíme svátek republiky Opět Zlatý podzim

Růst automobilové dopravy je celore-
publikový problém, nejen tedy našeho 
města. Přibývá automobilů, není výjim-
kou, že v rodinách jsou dva i více osob-
ních vozů. Aut přibývá a přibývá i opráv-
něných stížností na dopravní situaci. Také 
v našem městě jsme registrovali spoustu 
podnětů a stížností na rychlou jízdu, ne-
vhodné parkování či průjezdy nákladních 
vozidel v lokalitách, které nejsou pro tento 
typ vozidel vhodné.

Tranzitní nákladní doprava nad 12 tun 
byla prvním problémem. Ve spolupráci 
s okolními obcemi se podařilo tento tran-
zit vytěsnit z našeho města. Začátkem 

roku se prosadil zákaz tranzitní nákladní 
dopravy nad 12 tun na silnici 477 a 478 
(tedy na silnicích II. třídy mezi Ostravou, 
Frýdkem-Místem a Havířovem). 

Další problém je v tzv. rezidentních 
částech, kde je zároveň vysoký pohyb 
chodců, dětí a cyklistů. Město Vratimov 
zadalo řešení tohoto problému odborné 
firmě, která dostala za úkol zpracovat ná-
vrh zklidnění dopravy v daných oblastech. 
Jednalo se o lokality v ulicích U Stadionu, 
Úzké, Strmé, U Mateřské školy, K Soko-
lovně, Školní a části ulice Sokolské. Toto 
řešení bylo projednáno v komisi dopravní 
a stavební, která v roce 2016 doporuči-
la realizovat zjednosmě rně ní  vybraných 
místních komunikací. Dále pak byl na 
podněty občanů zpracován návrh na úpra-
vu lokalit mezi ulicemi Odboje, Na Příčni-
ci, Polní a Frýdecké, tedy v oblasti se zvý-

šeným pohybem dětí, a také mezi ulicemi 
Nádražní, U Hráze, Na Slezance a Výlet-
ní, kde je zvýšený pohyb cyklistů. Odbor-
ná firma zpracovala návrh, který následně 
prošel schválením Policií ČR a silničně 
správním úřadem obce s rozšířenou pů-
sobností (ORP) Ostrava. Poté tato úprava 
byla projednána opět v komisi dopravní 
a stavební, která ji doporučila k realizaci.

Jsem si vědom, že každá změna vyvolá 
reakce jak kladné, tak i záporné. Ovšem 
cílem všech těchto změn je zklidnění do-
pravy, bezpečnost chodců a cyklistů a také 
zlegalizování parkování na komunikacích, 
které bohužel nesplňují parametry bezpeč-
ného provozu a parkování. Věřím, že si na 
tuto úpravu brzy zvykneme a v daných lo-
kalitách bude provoz bezpečnější. 

Bc. Martin Čech 
starosta

Cílem úprav je zklidnění dopravy, bezpečnost a zlegalizování parkování

Dlouhé šňůry aut jsou problémem nejenom Vratimova.  Foto: KS 

Město Vratimov vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa na odboru investic 
a údržby obecního majetku Městského úřadu Vratimov 

Referent na úseku silničního hospodářství 
Bližší informace naleznete na www.vratimov.cz.

Ing. Renáta Mičulková, tajemnice

Změny dopravního značení

 Vážení představitelé 
spolků,

město připravuje aktualizaci Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2019 o nočním 
klidu. Předmětem této aktualizace je 
úprava seznamu akcí pro rok 2020, při 
nichž je doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší nebo při nichž nemusí být 
doba nočního klidu dodržována.  Mělo 
by se jednat o tradiční akce v prakticky 
stálých termínech.

Žádám vás proto o zaslání akcí, kte-
ré byste rádi do této vyhlášky přidali. 
Protože novou vyhlášku musíme nechat 
schválit Ministerstvem vnitra, prosím o 
zaslání nejpozději do 31. října 2019 na 
e-mail: meu@vratimov.cz. Do předmě-
tu zadejte prosím – Vyhláška noční klid.

Bc. David Böhm
místostarosta
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Hynek Daňa 
(Nezávislí – STAN).

Prosím o krátké představení: Kolik vám 
je let, odkud pocházíte, kde pracujete, 
jaké jsou vaše záliby a koníčky?

Je mi 45 let a kromě tří let, kdy jsme 
s ženou coby novomanželé žili v Ostravě, 
jsem prožil celý život střídavě ve Vratimo-
vě a v Horních Datyních. První půlrok ži-
vota to byly Datyně, pak Vratimov. Školku 
jsem opět navštěvoval v Datyních, základ-
ní školu ve Vratimově. A posledních dva-
cet let bydlíme s rodinou opět v Horních 
Datyních. V zaměstnáních to také nebyla 
žádná nuda. Po střední škole jsem začínal 
jako automechanik, řidič kamiónu, dispe-
čer. V pětatřiceti jsem dálkově vystudoval 
informatiku na VŠB a živil se jako pro-
gramátor a vedoucí týmu. Oboru IT jsem 
už zůstal věrný a nyní pracuji na pozici 
projektového manažera. Aktivně sportuji. 
Tenis, badminton, kolo, hory a lyže jsou 
moje nejoblíbenějsí aktivity. Ke sportu 
jsme se ženou od malička vedli i naše dvě 
dcery, které jsou dnes již dospělé.

Proč jste vstoupil do komunální politiky? 
Vnímám to jako šanci mít větší vliv na 

směrování města, na kterém mi hodně zá-
leží. Z vlastní zkušenosti vím, jak to bylo 
pro nás složité, když jsme se sousedy bo-
jovali třeba za chodník podél ulice Vác-
lavovické. Nyní jsem v pozici, kde můžu 
dobré nápady a podněty spoluobčanů pod-
pořit.

Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet 
na jednání zastupitelstva?

Jsem rád, že můžu pracovat jako člen 
stavební a dopravní komise, což jsou ob-

Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských 
novin odpovídá zastupitel

musí hlavně zabývat nezbytnými oprava-
mi nebo i tak zásadními investicemi, jako 
je nedokončená kanalizace. Ale stejně, ně-
jaký dlouhodobějsí výhled, strategie, kam 
a jak by se mělo město ubírat, to zde není. 
V tomto směru bych velice rád prosadil 
vznik pozice městského architekta, který 
by vtiskl městu jednotný ráz a pracoval by 
s dlouhodobou vizí. Vždyť jen porovnejte 
naše autobusové zastávky. Zděné, plecho-
vé, srubové, skleněné. Nebo se například 
nemůžu smířit s betonovými zdmi kolem 
rodinných domů s pestrobarevnými omít-
kami. Ale to už se bavíme o vkusu každé-
ho z nás. 

Naopak velmi se mi u nás líbí okolí Os-
travice s cyklostezkou. Stejně tak jsem 
hrdý na náš sportovní areál a jsem moc 
rád, že jsme na poslením zasedání zastu-
pitelstva jednohlasně odsouhlasili odkup 
fotbalového stadionu od FC Vratimov. 
Samozřejmě zde budou nutné další in-
vestice, ale ve spojení s novou budovou 
koupaliště se můžeme těšit na areál, který 
nemá v okolí obdoby. V Horních Datyních 
jsem zase nadšený z vybudování větrné-
ho mlýnku jako odkazu na historii spjatou 
přímo s tímto místem.

Jaké je vaše politické motto a čeho byste 
chtěl v politice dosáhnout?

Roli zastupitele neberu jako politickou 
a taktéž nemám žádné politické ambice. 
A jsem velice rád, že v současném týmu 
zastupitelů skrz všechny strany převládá 
rozum a snaha dělat maximum pro město 
nad politikařením a podrazy. Mám pocit, 
že byli zvoleni lidé, kterým na našem měs-
tě opravdu záleží. A snad se jako zastupi-
tel nováček nepletu.

 (red)

lasti, ke kterým mám dlouhodobě blízko. 
Dále mě zastupitelstvo pověřilo vykoná-
váním pozice člena zastupitelstva pro spo-
lupráci na územně plánovací činnosti. Za 
to jsem také rád.

Jak se vám líbí současná tvář Vratimo-
va? Co hodnotíte kladně a co byste chtěl 
změnit?

Mé první vzpomínky na město sahají 
někam k období roku 1980. Pamatuji si 
černý sníh, pololegálni skládky odpadu, 
vůni Vratimovských papíren. Od těch dob 
je Vratimov úplně jinde. Ale pořád je hod-
ně co zlepšovat. Po papírnách nám zde 
zůstala zóna nejtěžšího průmyslu přímo 
v místě, kde by se dalo jednou vytvořit tře-
ba nové centrum s nádražím. Tohle ovšem 
není práce na jedno, ale na několik voleb-
ních období. Vedení města se samozřejmě 

Představujeme

Poděkování za krev
Darují krev, aby zachraňovali životy. Také mezi našimi občany se najde řada těch, kteří 

jsou ochotni věnovat kousek sebe, aby pomohli druhým. Mezi ty nejobětavější patří i Jaro-
slav Filípek z Vratimova a Lenka Chalupecká z Horních Datyň, kteří přezvali dne 3. června 
na Magistrátu města Ostravy Zlaté kříže 2. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve. 
Je to krásný příklad pro všechny, jimž je cizí lhostejnost a nehledí na to, komu jejich krev 
pomůže. 

Děkujeme a blahopřejeme.
(red) 
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„Velká válka“ změnila náš svět
Až budeme 24. října slavit Den vzniku samostatného českoslo-

venského státu položením květin u vratimovského pomníku obě-
tem 1. světové války, mohli bychom se zamyslet nad významem 
a dopady tohoto mimořádného dějinného střetu, který přinesl smrt 
a utrpení milionům lidí a nenávratně změnil svět.  V jejím dů-
sledku zmizely dvě významné říše, rakouská a osmanská, které po 
300 let spoluutvářely evropskou historii. Zásadní proměnou prošla 
střední Evropa, kde vznikly nové státní útvary. Rusko se dostalo 
do krize, s jejímiž důsledky se potýká dodnes. Změnilo se rozlože-
ní sil ve světě. Původně evropský konflikt přerostl v globální vál-
ku, v níž poprvé sehrály rozhodující roli mimoevropské mocnos-
ti – Spojené státy americké a Japonsko. A při rozvrácení Evropy 
a hospodářském oslabení tradičních evropských velmocí převzaly 
roli dominantní síly světového vývoje USA. „Velká válka“, jak jí 
říkali její současníci, tak přinesla obrovské geopolitické proměny 
a předznamenala další vývoj Evropy i světa.

Vraťme se ale na náš vlastní dvůr. Z hlediska českého občana je 
důležité, že 1. světová válka umožnila vznik samostatného česko-
slovenského, potažmo českého státu, díky čemuž postavila český 
a slovenský národ na roveň ostatním sebevědomým a svébytným 
národům Evropy.  (red)

ZAMYŠLENÍ

POZVÁNKA
pro představitele zájmových spolků, politických 

stran a organizací ve Vratimově

Vážení představitelé společenského života 
našeho města, 

dovolte, abych Vás a členy nebo zaměstnance 
Vašich organizací pozval na oslavy 

ke Dni vzniku samostatného Československa 
a oslav státního svátku, které se uskuteční

ve čtvrtek 24. října 2019 v 10 hodin
k uctění památky prezidenta T. G. Masaryka 

a vzpomenutí vzniku prvního samostatného státu 
Čechů a Slováků před Památníkem I. světové války 

ve Vratimově (u Husova sboru).

Program:
•  zahájení
•  projev starosty
•   vystoupení žáků 

Základní umělecké 
školy Vratimov

•   položení květin 
zástupců spolků, společenských organizací 
a politických stran ve městě

•  zakončení hymnou
Bc. Martin Čech

starosta

Dne 20. června 2019 rada města mimo jiné:
•  schválila objednávku na opravu střechy po vichřici na ZŠ 

Datyňská 690,
•  schválila uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 

malého rozsahu Realizace dopravního značení ve Vrati-
mově 2019,

•  rozhodla o zahájení koncesního řízení na výběr provozo-
vatele kanalizace a ČOV města Vratimov.

Dne 25. července 2019 rada města pak také:
•  schválila uzavření objednávky na opravu autobusové za-

stávky Vratimov náměstí,
•  schválila přijetí  účelové  neinvestiční dotace  z  rozpočtu  

Moravskoslezského kraje pro rok 2019 na dofinancová-
ní výdajů na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Vratimov,

•  schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 22 kV (VN) pro stavbu domova pro se-
niory ve Vratimově,

•  schválila objednávku na opravu podlahové krytiny v pro-
storách jídelny v budově ZŠ Datyňská 690,

•  schválila Smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsa-
hu na služby Projektová dokumentace pro provádění stav-
by (PDPS) – oprava MK ul. K Hájence.

Dne 22. srpna 2019 rada města mimo jiné:
•  schválila Smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsa-

hu na služby Rekonstrukce zeleně v ulici Popinecká a ve 
vnitrobloku Úzká ve Vratimově, p. č. 173, 181, 383/1,

•  schválila Smlouvu o výpůjčce kompostérů zakoupených 
z projektu Nakládání s bioodpady, textilním a oděvním 
odpadem ve městě Vratimově,

•  schválila objednávku na opravu sociálního zařízení v I. NP 
pro divadelní sál a kinosál Kulturního střediska Vratimov.

Ze zasedání 
zastupitelstva města

Dne 4. září 2019 zastupitelstvo města mimo jiné:
•  schválilo Rozbory hospodaření města a příspěvkových or-

ganizací za období 1.–6. měsíc roku 2019,
•  vzalo na vědomí zprávu o investičních akcích a opravách 

k 31. 8. 2019,
•  schválilo pokračování v projekčních přípravách na vybu-

dování kanalizačních stok E, E4, F4 a I1 v rámci stavby 
Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov.

Celý zápis je na stránkách města – www.vratimov.cz. 

Bc. Martin Čech
 starosta

Ze schůze rady města
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Vyšňoření a načančaní vyrazili poprvé do školy a možná se ani 
nestačili divit, kolik pozornosti se jim dostalo. V obou prvních 
třídách v ZŠ Datyňská i v první třídě v ZŠ Masarykovo náměstí 

přišli totiž letošní prvňáčky pozdravit a říci 
jim pár hezkých slov do nové etapy života 
starosta města Martin Čech a místostaros-
ta David Böhm.

Celkem se v novém školním roce zača-
lo ve Vratimově vzdělávat 755 dětí. Do 
„horní školy“ jich dochází 412, do „dolní 

školy“ 292. Ve třídách v Horních Datyních 
se učí 51 dětí. Prvňáčků se urodilo celkem 

71. Do ZŠ Datyňská se jich zapsalo 51, v ZŠ 
Masarykovo náměstí usedá poprvé do školních lavic 20 dětí. 
V Horních Datyních první třída není.  (red)

Prvňáčky uvítali starosta s místostarostou

Ze slavnostního zahájení nového školního roku v prvních třídách ZŠ Datyňská. Foto: KS

Představitelé města vítají prvňáčky v ZŠ Masarykovo náměstí.

Protože se v naší oblasti objevilo nové dopravní značení, při-
nášíme výběr ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích 
č. 361/2000 Sb. Město se bude i nadále snažit o umožnění jízdy 
cyklistů v jednosměrných ulicích.

Zastavení a stání
Řidič smí zastavit a stát jen
  vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komuni-

kace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
  při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 

nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba 
směry jízdy.

Řidič nesmí zastavit a stát
  na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí kři-

žovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce 
tvaru T na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.

Odbočování z jednosměrné ulice:
Jednosměrnou ulicí projíždíme po pravé straně. Chcete-li na nej-

bližší křižovatce odbočit vlevo, musíte se zařadit co nejblíže vle-
vo! Uvolníte tak prostor vozidlu za vámi, které bude chtít odbočit 
vpravo či jet rovně.

Odbor investic a údržby 
obecního majetku

Co říká Zákon o provozu na pozemních komunikacích
Dopravní značka Parkoviště K+R (č. IP 13e) 
umožňuje řidičům motorových vozidel zasta-
vit na určeném místě a umožnit spolucestují-
cím nerušené vystoupení z vozidla. Dopravní 
značka však neumožňuje stálé a souvislé par-
kování. Po vystoupení osob z vozidla musí 
řidič parkovací prostor opustit a své vozidlo 
umístit na parkoviště k tomu určené.
Zkratka K+R vychází z anglického „Kiss and 
Ride“, tedy polib a jeď.

Vodorovné dopravní značení Zákaz stání 
V 12d vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání. 
Značka může být vyznačena i na obrubníku 
vedle vozovky.

Vodorovná dopravní značka Šikmé rovno-
běžné čáry V 13 vyznačuje plochu, do které je 
zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasa-
hovat, pokud to není nutné k objíždění, odbo-
čování na místo ležící mimo pozemní komu-
nikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci 
z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.
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Ve středu 23. října od 15 hodin proběhne v rámci projektu Senior v bez-
pečí ve spolupráci se sociálním podnikem ČIFO – Český institut finanční 
odpovědnosti přednáška v salóncích Společenského domu ve Vratimově, 
nejen pro seniory. Účastníci se mohou těšit na spoustu zajímavých informa-
cí a příběhů ze života, které se mohou týkat každého z nás. 

V odpoledním programu budou účastníci seznáme ni s nekalý-
mi praktikami obchodníků. Hovořit se bude o otázkách jako: 

  podomní a telefonický prodej, předváděčky, akce 3+1 zdarma, 
splátky bez navýšení,

 jak odmítnout nabídku,
  jak odhalit podvodné praktiky, psychologie a manipulace (akce 

platí pouze dnes),
  co dělat, když jsem podepsal smlouvu, kterou nechci,
  ne/vhodné finanční produkty a finanční gramotnost pro seniory,
  pozor na podpojištění rodinných domů,
  šetření nákladů.

Přednáška je díky zapojení města Vratimova pro účastníky zdarma. 
Vzhledem k tomu, že kapacita je omezena na 30 účastníků, rozhoduje pořadí 
přihlášení. V případě zájmu volejte prosím na telefonní číslo 595 705 911, 
Bc. Alena Knyblová, kde se přijímají telefonické přihlášky. Předpokládaný 
konec je v 18 hodin. 

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Projekt senior v bezpečí
 

Kulturní středisko VRATIMOV 
středa 23.10. od 15 hodin 

Moderní kuželky neboli bowling 
jsou sportem, který je mezi seniory 
obecně oblíben. Není proto divu, 
že po loňském turnaji v herně Bow-
lingstar Riviera ve Frýdku-Místku 
byl zájem klání zopakovat. To le-
tošní se uskutečnilo na Olešné v re-
stauraci U Toma, která nabídla rov-
něž čtyři dráhy, na nichž ale mohla 
tentokrát soutěžit desetičlenná 
družstva. Loni byla družstva stan-
dardně osmičlenná. 

Mezi účastníky došlo oproti loň-
skému ročníku ke změně. Místo 
Raškovic se letos zúčastnili senioři z Vra-
timova. Další soutěžící seniorské týmy 
z Paskova, Oprechtic a Řepišť navázaly na 
loňskou tradici. Celkovou organizaci za-
bezpečilo město Paskov, které opět využilo 
ke krytí části nákladů dotaci Moravskoslez-
ského kraje. Ta pomohla částečně uhradit 
náklady na pronájem bowlingových drah, 
putovní pohár pro vítězné družstvo a me-
daile pro nejlepší jednotlivce. Další odmě-
ny pro vítězné družstvo a nejlepší hráče 
poskytl Region Slezská brána a drobné 
dárkové předměty města Paskov a Vrati-
mov a obec Řepiště. Právě toto sympatic-
ké zapojení ze strany všech obcí, jejichž 
senioři se turnaje zúčastnili, umožnilo dát 

každému soutěžícími malou odměnu, která 
jednak překvapila, jednak potěšila.

V téměř tříhodinovém klání přesvěd-
čivě zvítězilo družstvo Vratimova (1988 
bodů) před seniory z Řepišť (1577 bodů), 
Paskova (1549 bodů) a Oprechtic (1313 
bodů). Dominance vratimovských seniorů 
potvrzují i výsledky soutěže jednotlivců. 
Hned první tři místa v kategorii mužů ob-
sadili pánové z Vratimova – 1. Mintěl (286 
bodů), 2. Böhm (254 bodů), 3. Spáčil (248 
bodů). V kategorii žen se prosadily také se-
niorky z dalších družstev. Za první Berna-
tíkovou z Vratimova (206 bodů) skončila 
na druhém místě Valgová z Řepišť (202 
bodů), na třetím Klimundová z Paskova 
(200 bodů).

Zajímavou skutečností je, že 
všechny soutěžící seniorské kluby 
mají letos ve svých obcích projekt 
podporovaný Moravskoslezským 
krajem. Díky tomu, že s organiza-
cí bowlingového turnaje pomáhala 
také zástupkyně Domu dětí a mlá-
deže ve Vratimově, který připravil 
a koordinuje projekt pro vratimov-
ské seniory, a zároveň, že vedení 
projektu pro paskovské seniory je 
stejné jako pro řepišťské, mohli být 
před vyhlášením výsledků všichni 
informováni o tom, co je do konce 

roku v těchto projektech  ještě čeká a co se 
bude dít „u sousedů“.

Spolupráce, či lépe „pohodová spoluprá-
ce“ všech tří obcí, včetně zapojení Domu 
dětí a mládeže, je projevem příjemného 
regionálního klimatu v této části Regionu 
Slezská brána. Poznámka z neformálních 
diskusí během turnaje, že příště by bylo 
vhodné najít hernu s více dráhami, svědčí 
také o tom, že jde o atmosféru otevřenosti 
a šíření této pohody, přinejmenším pro spo-
lupráci v oblasti aktivit pro seniory, také do 
dalších obcí.

Ing. Miroslav Lysek
projektový manažer 

Regionu Slezská brána

Vítězné vratimovské družstvo.  Foto: RSB – Miroslav Lysek

Bowlingový turnaj seniorů vyhrál Vratimov
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Opět běžecký závod Zlatý podzim
Po velmi úspěšném 36. ročníku dubno-

vého běžeckého závodu v Důlňáku s re-
kordní účastí vytrvalců pořádá Běžecký 
klub Vratimov za podpory města Vrati-
mova a spoluúčasti kulturního střediska 
a sdružení hobby běžců Hobby Runners 
Vratimov v sobotu 5. října již 27. ročník 
mezinárodního silničního běhu Zlatý pod-
zim.

Závod vznikl v roce 1990 po nuceném 
ukončení tradice jednoho ze dvou největ-
ších běžeckých závodů Moravy a Slezska 
(spolu s Dvacítkou Ligy stovkařů v Bělko-
vicích u Olomouce), běhu Důl Paskov – 
Důl Staříč a zpět.

Sto osmdesát startujících v prvním roč-
níku včetně československých a polských 
reprezentantů založilo novou tradici. Prv-
ní dva ročníky vyhrál polský reprezentant 
Stanisław Cembrzyński, další ročník čes-
koslovenský reprezentant Jaroslav Chlub-
na, následný ročník náš tehdejší nejlepší 
vytrvalec, reprezentant a olympionik Karel 
David. V dalších ročnících pak startovalo 
množství výborných vytrvalců našich i za-
hraničních včetně mistrů republiky a re-
prezentantů, mužů i žen. 

Pěkná, ale těžká trať se stala značně ob-
líbenou. Závod našel skvělé zázemí v kul-
turním středisku a od účastníků dostáváme 
jen slova chvály a uznání. Každým rokem 
také počet účastníků stoupá, což těší i za-
vazuje. Závod není určen jen pro výborné 
vytrvalce, ale i pro kondiční a rekreační 
běžce, tak se nebojte a přihlaste se i vy. 
Nebo se třeba přijďte jenom podívat. Nej-
cennější je již po několik roků stále se zvy-
šující počet závodníků z Vratimova a Hor-
ních Datyň. 

Věřím, že i letos bude hodně místních, 
kteří se odhodlají těch nelehkých 10 kilo-
metrů uběhnout. Propozice pro zájemce 
jsou na webech bezvabeh.cz, rungo.cz, 
behej.com, mkseitl.cz a dalších. Na nich 
je i množství dalších informací, návodů 
a rad.

Takže v sobotu 5. října, centrum závo-
du ve Společenském domě s prezentací 
od 9 hodin, start v 10:30. Běží se ulicemi 
Popinecká, Husova, Zahradní, U Stadionu, 
Podlesí, Rakovecká, Adámkova a zpět od 
Řepišť po Frýdecké, Pod Kovárnou na Vý-
letní, kde je cíl.

Loni zvítězili čtyřnásobná maratónská 
mistryně republiky Petra Pastorová (Kilpi 
Racing Tým) a Aleš Miko z SSK Vítko-
vice. Nejlepším Vratimovákem byl Martin 
Janalík z Hobby Runners.

Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

ZLATÝ PODZIM
MEMORIÁL KAMARÁDŮ, KTEŘÍ UŽ NEJSOU MEZI NÁMI

2019

BĚŽECKÝ KLUB VRATIMOV
Město Vratimov / Region Slezská brána

SOBOTA 5. ŘÍJNA  | START 10:30
VRATIMOV - SPOLEČENSKÝ DŮM 
FRÝDECKO-MÍSTECKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 2019

27. ROČNÍK
POŘADATEL:
Běžecký klub Vratimov

PREZENTACE:
Společenský dům Vratimov – ul. Frýdecká 1000

STARTOVNÉ: 100 KČ

POPIS TRASY:
Délka 10 km, asfalt, 1 okruh městem a okolím města.

KATEGORIE:
Muži: C – 50 - 59 let Ženy:
A – do 39 let D – 60 – 69 let F – do 39 let
B – 40 - 49 let E – 70 let a více G – 40 let a více
V každé kategorii bude vyhlášen nejrychlejší Vratimovák a Vratimovačka.

BLIŽŠÍ INFORMACE: 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

UPOZORNĚNÍ:

Závodníci mladší 15 let se mohou účastnit jen s písemným souhlasem rodičů.

PARTNEŘI AKCE:
REGION SLEZSKÁ BRÁNA

MĚSTO VRATIMOV

0 km 2,4 km 4,9 km 7,3 km 10 km

242
m.n.m.

310
m.n.m.

Zlatý podzim 2018.  Foto: BKV – Karel Kravčík
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To, že škola v čase letních 
prázdnin může ožít dětským 
smíchem a být plná nadše-
ných a aktivních dětí, dokázal 
projekt umělecké agentury 
Ambrozia, se kterou škola na 
Masarykově náměstí navázala 
v minulém školním roce spo-
lupráci.

Ambrozia je umělecká agen-
tura, která od roku 2003 na-
bízí mladým lidem v Hradci 
Králové výuku divadelního, 
filmového a muzikálového 
herectví, tance a moderování. 
Specializuje se na pořádání tý-
denních uměleckých kurzů pro 
děti a mládež ve věku od 8 do 
18 let. Po celé prázdniny nabízí 
filmové, herecké, muzikálové, 
taneční i mediální kurzy po 
celé republice (Praha, Brno, 
Hradec Králové, Plzeň, Jihla-
va, Olomouc, Liberec, Vsetín, 
Frýdek-Místek, České Budějo-
vice) a také na Slovensku. 

Když mě jako ředitelku školy 
agentura oslovila, napadlo mě, 
že to může být dobrá  zkušenost 

a navíc zajímavá příležitost pro 
žáky, jak smysluplně a aktiv-
ně strávit čas prázdnin a zažít 
svou školu z jiného pohledu. 
A tak se naše škola v době od 
18. do 24. srpna zaplnila dět-
mi z Ostravy, Frýdku-Místku 
a Vratimova a členy realizační-
ho štábu Ambrozie, který řídila 
schopná a milá vedoucí Ka-
teřina Hiršlová. Celkem byly 
otevřeny tři ateliéry – herecký, 
taneční a filmový. 

A jaký byl průběh celého 
týdne? 

První den byl seznamovací 
a klidný. Účastníci se sezná-
mili mezi sebou, s prostory 
a hlavně s lektory a personá-
lem. Potom začali pracovat na 
svých projektech. Druhý den 
začal warm-upem a pokračo-
val realizací projektů. Mimoto 
mezi účastníky kurzu zavítal 
režisér a herec Tomáš Magnu-
sek, který měl s dětmi hodiny 
filmového herectví. Zájemci si 
mohli vyzkoušet také dabing 

Letní Ambroziáda 2019 – Vratimov

Na besedě s režisérem a hercem Tomášem Magnuskem.

Na besedě s režisérem a hercem Tomášem Magnuskem.

Není jistě tajemstvím to, že ZŠ Masa-
rykovo náměstí oslavila v letošním roce 
110 let od svého založení. Důstojnou 
oslavou těchto úctyhodných narozenin 
byla Slavnostní akademie školy, která 
proběhla ve dnech 29. a 30. dubna. 

Žáci školy si na ni připravili pod vede-
ním svých třídních učitelů mnohá hod-
notná představení, která měli možnost 
zhlédnout nejen jejich rodiče, žáci ZŠ 

Datyňská nebo ZŠ Řepiště, ale také za-
stupitelé města Vratimova a jeho občané. 

Ke každým narozeninám patří dárek 
pro oslavence. Tímto dárkem bylo nové 
a zároveň první oficiální logo školy. Již 
v průběhu školního roku 2018/2019 jsem 
jako ředitelka školy navázala spoluprá-
ci se Střední uměleckou školou Ostrava, 

pod vedením technika Pepy 
Semlera. Herečka Dominika 
Hrazdílková zase nacvičovala 
s herecko-muzikálovým ate-
liérem choreografie. Večer 
proběhla zajímavá a veselá be-
seda s už zmíněným Tomášem 
Magnuskem, poté si všechny 
ateliéry vybraly píseň, na kte-
rou budou nacvičovat choreo-
grafii do soutěže Tvoje tvář má 
známý hlas. 

V podobném duchu pokra-
čovaly i další dny – všichni 
pracovali na svých projektech, 
trénovali s lektory, pomalu, ale 
jistě se zaměřovali na detaily – 
filmaři začali stříhat film, herci 
dolaďovali gesta, jiní pilovali 
své choreografie. Vyvrchole-
ním kurzu bylo sobotní dopo-
lední představení pro rodiče 
v prostorech tělocvičny. Před-
stavení jsem měla možnost 
zhlédnout a byla jsem upřím-
ně překvapena výkony dětí, 
tím, co se naučily, co všechno 
zvládly a hlavně jaká atmosfé-
ra mezi nimi panovala. Bylo 

z nich cítit nadšení pro věc, po-
spolitost, přátelství…

Byl to velice nabitý a ruš-
ný týden. Děti ve škole nejen 
pracovaly, ale také spaly, stra-
vovaly se a odpočívaly. Ráda 
bych touto cestou poděkovala 
Tělocvičné jednotě Sokol a její 
starostce Iloně Spratkové, kte-
rá poskytla umělecké agentuře 
hygienická zařízení. Zároveň 
bych chtěla poděkovat ředitel-
ce Domu dětí a mládeže Haně 
Nevrlé a její zástupkyni Renátě 
Böhmové za ochotu poskyt-
nout agentuře prostory pro so-
botní vystoupení dětí. Obojího 
si opravdu velice cením a vá-
žím. 

Co říci na závěr? Pevně dou-
fám, že příští rok se naše škola 
stane o prázdninách opět mís-
tem, kde se děti budou učit 
novým věcem, rozvíjet svůj 
talent, nacházet nové přátele 
a zažívat chvíle, na které se ne-
zapomíná.

Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka školy

Dárek škole k jejím 110.  narozeninám

Nové logo ZŠ Masarykovo náměstí. pokračování na str. 8
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 Poděbradova ulice, konkrétně s Mgr. 
Hanou Furmančíkovou, která je vedoucí 
vzdělávacího oboru Grafický design. Po 
vzájemné konzultaci byl studentům třetí-
ho ročníku tohoto oboru zadán úkol, kte-
rý spočíval ve vytvoření návrhu loga pro 
naši základní školu. 

Od listopadu 2018 do března 2019 se 
tak celkem deset studentů tohoto oboru 
věnovalo práci na návrhu tohoto loga. 
Když jsme nakonec v březnu 2019 ob-

drželi výsledky prací studentů, byli jsme 
mile překvapeni pestrou škálou návrhů. 
A bylo jen na nás, který návrh nakonec 
zvítězí. 

Rozhodnout, které logo je pro naši 
školu to pravé, bylo opravdu těžké. Kdo 
jiný mohl být tím nejlepším porotcem, 
než učitelé a žáci školy. Ti všichni měli 
možnost se k jednotlivým návrhům vyjá-
dřit a v následném hlasování vyslovit svůj 
názor. Překvapivě jednoznačně vyhrál ná-
vrh studentky Jany Miluchové, na kterém 
se shodli jak učitelé, tak žáci školy. A tak 

škola obdržela dárek k svým narozeni-
nám – své logo, které od srpna 2019 zdobí 
vstupní prostory školy a které ji bude pro-
vázet po celou dobu její další existence. 
Pomalu ale jistě se logo školy stává její 
součástí a reprezentuje ji navenek. 

Tímto bych ráda poděkovala studentům 
Střední umělecké školy za jejich práci 
a také svým učitelům a žákům za účast na 
výběru loga, které bude – jak pevně dou-
fám – důstojným symbolem naší školy. 

Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka školy

pokračování ze str. 7

Dárek škole k jejím 110.  narozeninám

Prázdniny utekly jako voda a je tady opět 
začátek dalšího školního roku. Společně 
s ním jde, jako každým rokem, ruku v ruce 
adaptační kurz 6. ročníku. Adaptační kurz 
je skvělou příležitostí, jak se mohou noví 
žáci, kteří přicházejí do ZŠ Masarykovo 
náměstí ze Základní školy Řepiště, začlenit 
do nového kolektivu, poznat nové spolužá-
ky, najít si kamarády, zkrátka adaptovat se 
na jiné prostředí, než na které byli zvyklí. 
Je také jedinečnou možností, která napo-
může třídnímu učiteli, který povede svou 
třídu po celé čtyři roky školní docházky, 
vidět děti z jiného úhlu pohledu, než mu 
skýtají školní lavice. A naopak žákům po-
může blíže poznat svého nového třídního 
učitele. To vše vytváří dobrý a pevný zá-
klad pro jejich společné fungování.

Letošní adaptační kurz žáků 6. roční-
ku se konal od 5. do 7. září v překrásném 
prostředí Horní Bečvy. Zúčastnilo se ho 
celkem 46 žáků z tříd 6. A a 6. B. Realizá-
torem kurzu byla ředitelka školy Martina 
Pelikánová, za učitele se kurzu účastnily 
Jana Kotásková a nová posila pedagogic-
kého sboru Miriam Kludková. Byli jsme 
ubytováni v rekreačním středisku Evraz 
Vítkovice, které skýtalo mnohé možnosti 
pro naše aktivity – k dispozici jsme měli 
velké sportovní hřiště, krytý venkovní 
bazén, bowling a také velkou místnost 
pro různé hry v případě špatného počasí. 
Na počasí jsme si ale nemohli stěžovat – 
v den příjezdu nás přivítalo slunce, které 
na obloze zůstalo po celý den. A i když 
se na další den schovalo za mraky, deště 
jsme zůstali ušetřeni a mohli jsme se tak 
nerušeně věnovat všemu, co bylo v plánu 
adaptačního kurzu. 

První den byl určen především aktivitám 
zaměřeným na vzájemné poznávání se dětí. 
Jelikož se slunce projevilo v plné síle, vyu-
žili jsme také venkovní bazén a alespoň na 
chvíli jsme se zchladili ve vodě. Hned po 

odpolední svačině jsme se vydali na menší 
procházku k přehradě Horní Bečva, během 
níž někteří žáci hledali houby, jiní sbírali 
borůvky a mnozí zase statečně bojovali se 
svými fyzickými silami, aby zdolali cestu 
tam i zpět. Nakonec jsme všichni úspěš-
ně dorazili zpět na chatu a s chutí snědli 
večeři v podobě lahodné koprové omáčky 
s bramborem. Vyvrcholením večera bylo 
utkání v bowlingu. 

Den druhý se nesl v duchu her zaměře-
ných na týmovou spolupráci a vzájemnou 
důvěru. Vyvrcholením kurzu byla hra Pev-
nost Boyard, která prověřila schopnosti 
a dovednosti jednotlivých žáků obou tříd. 
Nebyla nouze o chvíle napětí, okamžiky 
zklamání, stejně jako o nadšené fandění. 
Která třída vyhrála? To přece nebylo vů-
bec podstatné. To, co bylo důležité, byl 

zážitek dětí, úžasné chvíle, ve kterých žáci 
dokázali podpořit svého spolužáka, a sna-
ha všech táhnout za jeden provaz. Ani jsme 
se nestačili rozkoukat a byl tady den od-
jezdu. Pevně doufám, že se všem našim 
žákům adaptační kurz líbil, že se podařilo 
všem nově příchozím začlenit se do no-
vého třídního kolektivu a že byl položen 
dobrý základ vztahu mezi žáky a jejich no-
vými třídními učiteli. To vše se ale ukáže 
během následujících čtyř let jejich školní 
docházky. Jako ředitelka školy jsem velmi 
ráda, že díky tomuto kurzu mohu blíže po-
znávat nejen své žáky, ale také své učitele. 
A nám všem bych přála, abychom si do-
kázali atmosféru, která na kurzu panovala, 
uchovat co nejdéle…

Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

 Krok za krokem ke společnému cíli

Účastníci adaptačního kurzu 6. ročníku ZŠ Masarykovo náměstí. Foto: ZŠ Masarykovo náměstí



9

informace občanům

Akce Domu dětí a mládeže

Projekt Domu dětí a mládeže Spolu 
2019 stále běží a jeho účastníci se mohou 
těšit na další zajímavé akce. 

Putujeme za svobodou. Jednodenní zá-
jezd do Prahy, kde nás turistický průvodce 
provede po místech spjatých s říjnovými 
a listopadovými událostmi českých dějin. 
Součástí je i projížďka lodí po Vltavě. Ter-
mín: 14. října 2019. 

Každodenní kung-fu. Trenér sebeobra-
ny Jan Paldus nás na semináři naučí, jak 
jednat v situacích, kdy se cítíme ohroženi. 
Například při střetu s agresivními osoba-
mi, doma i venku, při jednání s podomní-
mi prodejci a takzvanými šmejdy. Termín 
a místo: 11. listopadu 2019 v 9:00 hodin 
v DDM Vratimov. Seminář je zdarma.

Když hvězdy tančí. Vystoupí místní 
dětské taneční kroužky a hudební tělesa. 
Dětské orchestry zahrají k poslechu i tan-
ci. Termín a místo: 10. prosince 2019 od 
16 hodin ve Společenském domě U Máně 
v Řepištích. Vstup zdarma.

Akce projektu Spolu 2019 finančně 
podpořilo Město Vratimov a Moravsko-
slezský kraj z Programu zdravého stárnutí 
Moravskoslezského kraje pro rok 2019, 
proto jsou určeny zejména občanům ve 
věku 60+. Více informací získáte v recep-
ci DDM Vratimov (tel. 596 733 990) a na 
www.ddmvratimov.cz.

Mgr. Lenka Havrdová
projektová manažerka DDM Vratimov

Nové táborové vybavení
Těsně před prázdninami přišla skvělá 

zpráva: Dům dětí a mládeže získal dotaci 
49 800 Kč na vybavení pro letní pobytové 
tábory. Táboroví vedoucí dali hlavy dohro-
mady a výsledek je takový: máme sekyrky 
a pilky, abychom mohli dělat táboráky; 
máme reflektory pro noční ostrahu; máme 
laminovačky pro vedoucí; máme čelovky 
na noční hry; máme struhadla pro táboro-
vou kuchyni; máme krokoměry na orien-
ťáky; máme kempinkové deky na válení; 

máme spooooustu výtvarných pomůcek 
a super her; máme hromadu míčů i míč-
ků a mnoho dalšího. Vše jsme s dětmi na 
letošních táborech využili a máme z toho 
velkou radost. 

Vybavení bylo pořízeno z dotačního 
titulu Moravskoslezského kraje Prázdni-
nová činnost pro děti a mládež v progra-
mu Podpora volnočasových aktivit a in-
formačních center pro mládež na krajské 
úrovni v roce 2019.

Mgr. Lenka Havrdová
projektová manažerka DDM Vratimov

Pokračuje projekt Spolu 2019

Táborové vybavení DDM Vratimov.  Foto: DDM

Bludičky
Na sobotu 19. října Dům dětí a mládeže 
Vratimov připravuje ve spolupráci s ma-
teřskou školou již desátý ročník Bludi-
ček. Startujeme na zahradě MŠ Vratimov 
od 17:00 do 17:30 hodin. Děti tam budou 
plnit bludičkovské úkoly a po setmění se 
společně lampionovým průvodem pře-
suneme na zahradu domu dětí, kde bude 
připraven táborák, na kterém si účastníci 
mohou opéct vlastní buřty. V Domečku 
budou dětem předány drobné dárky.
Bližší informace: Klára Pastorková, 
tel. 607 516 187, 
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Cesta za vědou 
pod vrcholky Ještědu
Cesta za vědou je tradiční podzimní akce, 
při níž děti navštíví Ještěd, Science cen-
trum – IQ Landia a bazén v Liberci. Ví-
kend 26.–28. října bude plný her, zábavy 
a poznání. 
Bližší informace: Marcela Grácová, 
tel. 739 201 077, 
m.gracova@ddmvratimov.cz.

Podzimní Praha
Na dobu podzimních prázdnin 28. až 30. 
října jsme pro děti připravili výlet do Pra-

hy. Vydáme se na prohlídku Pražského 
hradu s průvodkyní Evou Bartůškovou 
(katedrála, Královský palác – Vladislav-
ský sál a kopie korunovačních klenotů, 
bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Daliborka 
s mučírnou). Čeká nás prohlídková tra-
sa Letiště Václava  Havla a Štefánikova 
hvězdárna. Přihlášky a platby přijímáme 
do pátku 18. 10.
Bližší informace: Věra Pacíková, 
tel. 734 443 694, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Renáta Böhmová
Dům dětí a mládeže Vratimov
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Městská knihovna informuje
Lovci perel

Již šestým rokem probíhá 
v Městské knihovně Vratimov 
hra pro děti a mládež Lovci 
perel. Ta vznikla v Městské 
knihovně Hradec Králové 
a je pro každého, kdo má rád 
dobrodružství a rád čte. Sta-
čí najít v knihovně knížku 
Perlorodku, pozorně ji pře-
číst, vyplnit krátký dotazník 
a odměna v podobě krásných 
perel a soutěžních peněz, tzv. 
morionů, vás nemine. Nové 
kolo začíná vždy v lednu a končí v pro-
sinci. Během roku mají soutěžící možnost 
si dvakrát vyměnit nastřádané moriony 
za malé odměny v připraveném bazárku, 
který trvá vždy 14 dní.

Jak hra funguje? V knihovně se nachá-
zejí knihy, které jsou na hřbetu označeny 
samolepkou. Čtenář po výběru knihy na-
jde v knize hrací kartu s otázkami. Cílem 
je přečíst knihu a odpovědět na otázky 
související s jejím obsahem, což podpo-
ruje čtení s porozuměním a umožňuje dě-
tem objevit nové pěkné knížky. Hrací kar-
ty obsahují navíc nepovinné otázky, které 
vedou k zamyšlení a vyjádření vlastního 
názoru. Za každou knihu a správně zod-

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Místní knihovna Horní Datyně informuje
Týden knihoven v pondělí 2. října
•  Všem registrovaným čtenářům bude 

prodloužena registrace o dobu uzavře-
ní knihovny přes letní prázdniny, tedy 
o 2 měsíce.

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

•  Vyhlašujeme amnestii dlužníkům 
knih, v tomto týdnu nebudeme odesílat 
upomínky!

•  Čtenáři, kteří si půjčují knihy na prů-
kazy rodinných příslušníků, dostanou 
průkaz s platností na 365 dní zdarma.

Výstava
•  Výstava v chodbičce knihovny 60 let 

Kulturního domu v Horních Datyních.

Zábavná soutěž v knihovně: 
Znáte ilustrátory dětských knih?
•  Po vyplnění malého testíku čeká sou-

těžícího drobná odměna.

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Trofejní náhrdelníky ze hry Lovci perel.  Foto: MěK Vratimov

povězené otázky získává čtenář perlu do 
náhrdelníku a moriony pro nákup v bazár-
ku. Děti mohou soutěžit v různých věko-
vých kategoriích. 

Týden knihoven: 
30. září – 6. října 2019
•  Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí do 

knihovny jako čtenář, promineme do 
konce kalendářního roku registrační po-
platek.

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

•  Čtenáři, kteří si půjčují knihy na prů-

kazy rodinných příslušníků, dostanou 
průkaz s platností do konce roku 2019 
zdarma.

Výstavy a výstavky
•  Výstava Obrazy a kresby Ludmily 

Janech Sojkové, 1.–31. října 2019.
•  Podzimní výstavka dětských knih.

Čteme s nečtenáři 
(pro děti od 4 let)
•  Úterý 1. října od 16.30 hodin 

Co to šustí v listí?

Setkání maminek – s knížkou 
do života (Podzim v přírodě)
•  Pátek 4. října od 10.00 hodin.

Akce pro mateřskou školu
Čtvrtek 3. října Poledníček (podzimní 
čtení).

Akce pro základní školy
•  Besedy Co to šustí v listí?
•  Setkání se spisovatelkou Markétou 

Harasimovou.

Zábavná soutěž v knihovně: 
Znáte naše ilustrátory?
•  Po vyplnění malého testíku čeká sou-

těžícího drobná odměna.

Hledáme paní na úklid knihovny od pondělí do pátku formou 
Dohody o provedení práce. Nástup ihned. 

Více informací osobně nebo na tel. č. 596 732 187. 

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Novinka: výtvarné kurzy
 Jako novinku nabízí kulturní středisko výtvarné kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé – dopolední Malování pro seni-

ory a odpolední Relaxační malování. Povedou je akademický malíř Tomáš Oslizlok a výtvarnice Iveta Gorčáková. Kromě 
zájmu účastníci nebudou potřebovat nic – vše bude zajištěno. Pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců, rozjedou se kurzy 
7. listopadu a budou pokračovat do 23. ledna 2020. Přihlásit se lze na www.ksvratimov.cz nebo v pokladně kulturního stře-
diska.  (red)

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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Jestli jste poslední prázdninovou 
středu zaslechli od vratimovského 
Domečku  nadšený křik dětí a ucítili 
vůni opečených buřtů, tak víme, kdo 
za tím je. My z Rovnovážky a parta 
rodičů s dětmi z našeho projektu Ot-
víráme bránu k zaměstnání. Stala se 
z nás taková parta, že se scházíme i ve 
volném čase. 

Kromě toho, že jsme si pochutnali 
na buřtech a jiných dobrotách, společ-
ně s dětmi namalovali krásná trička, 
stihli jsme i probrat, co je u všech no-
vého. A že toho je! 

Účastníci stihli v rámci projektu 
úspěšně ukončit jazykové i PC kurzy, 
rekvalifikace, zvládnout výběrová ří-
zení a nástupy do nových pozic a do-
konce rozjet podnikání. Máme velkou 
radost! Z téhle báječné a motivované party rodičů a ze smysluplnosti naší práce. A můžeme prozradit, že už připravujeme další 
podobný projekt, opět s finanční podporou Místní akční skupiny Slezská brána a Operačního programu Zaměstnanost.

Iveta Kišová
koordinátor projektu, Rovnovážka

V Rovnovážce to žije!

U příležitosti Datyňského 
krmáše a Roku slunečnice 
proběhla v Kulturním domě 
v Horních Datyních ve dnech 
31. 8. a 1. 9. 2019 výstava 
hornodatyňské Základní orga-
nizace Českého zahrádkářské-
ho svazu. Velký sál se díky ní 
opět rozvoněl směsí vůní kvě-
tin, ovoce a zeleniny. I přes 
nepříznivé počasí letošního 
léta se zahrádkářům podařilo 
uspořádat krásnou přehlídku 
rozmanitých výpěstků. K vidě-
ní byly květinové vazby, aran-
žmá truhlíkových květin, mi-

nizahrádka, květinové závěsy, 
hrnkové květiny, jiřinkový 
stůl, vše doplněno vzrostlými 
slunečnicemi a bylinkami. Pro 
návštěvníky byly přichystány 
sáčky se semeny květin a saze-
ničky bylinek.

Na výstavě měli podíl nejen 
zahrádkáři, ale i naši přízniv-
ci. Svoji šikovnost přiblížila 
návštěvníkům členka Svazu 
tělesně postižených Vratimov 
Danuše Slívová, která před-
vedla umění košíkářství. 

Výšivkami se pochlubili 
Zdenka Hrbáčková a Břetislav 
Hrbáček, ubrouskovou techni-

ku prezentovala Jana Slívová. 
Svými závěsnými květinami 
přispělo Zahradnictví Hašek. 
Stánek s nabídkou přírodních 

čajů a produktů připravila Re-
náta Žáčková.

Na sále byly k vidění také 
krásně vedené kroniky SDH 
a dávné pracovní vybavení hasi-
čů. Dobové dokumenty a foto-
grafie z dnes už neexistujícího 
hostince U Rojka zapůjčil Vla-
dimír Kuchař a zaujal přede-
vším pamětníky Horních Datyň.

Své místo na výstavě měly 
i děti ZŠ a MŠ Horní Datyně 
a nově i žáci ZŠ Datyňská. Děti 
prezentovaly své krásné výkre-
sy a malování na kameny.

Poděkování patří všem, kteří 
se podíleli na přípravě a zdár-
ném průběhu výstavy a svou 
ochotou přispěli k hezkému 
zážitku.

Za ZO ČZS Horní Datyně  
Vladimíra Červová

Datyňský krmáš obohatila výstava zahrádkářů

Ženy, které se zasloužily o krásnou expozici v Domě kultury v Horních 
Datyních. Foto: ZO ČZS Horní Datyně

Krásnými obrázky a malovanými kameny přispěly děti.
Základem výstavy byly výpěstky 
datyňských zahrádkářů.
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Kdy na fotbal
Přehled domácích utkání FC Vratimov

MUŽI A 

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 
(MSKFS), krajský přebor, 1. A třída, sku-
pina B. Vždy v sobotu.

  5. 10., 15:00: FC Vratimov – Jistebník
26. 10., 14:00: FC Vratimov – Orlová

MUŽI B
Městský fotbalový svaz (MěFS) Ostrava, 
městský přebor. Vždy v neděli.
  6. 10., 10:30: FC Vratimov – Velká Polom
27. 10., 10:30: FC Vratimov – Koblov
  3. 11., 10:30: FC Vratimov – Hrušov

Přehled žákovských utkání hraných na stadionu ve Vratimově 

  5. 10., 10:00, mladší žáci: FC Vratimov – Václavovice. 
 Městský přebor
11. 10., 16:30, přípravka U9: FC Vratimov – Heřmanice. 
 Městská soutěž, sk. B
11. 10., 16:30, přípravka U11: FC Vratimov – Baník, dívky. 
 Městská soutěž, sk. C
19. 10., 10:00, mladší žáci: FC Vratimov – Šenov. Městský přebor
25. 10., 16:00, přípravka U9: FC Vratimov – Lhotka. 
 Městská soutěž, sk. B
25. 10., 16:00, přípravka U11: FC Vratimov – Koblov. 
 Městská soutěž, sk. C

 David Huser
 FC Vratimov

sport

Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra 
GAS Vratimov sehrál na ukončení mi-
nulé ligové sezony 2018/19 přátelské 
utkání s oddílem stolního tenisu ASK Ta-
tra Kopřivnice, které se hrálo v herně na 
stadionu ve Vratimově. Utkání skončilo 
remízou 9:9. A tak, jak sezonu oddíl ukon-
čil, tak ji zase začne. Sezona 2019/20 se 
uvede přátelským utkáním opět proti Tatře 
Kopřivnice, ale tentokrát na stolech soupe-
ře. 

V létě se stolní tenisté Vratimova zú-
častnili mnoha turnajů u nás doma, ale 
také na Slovensku a zejména v Maďarsku. 
V maďarské metropoli Budapešť proběhlo 
totiž v prvním týdnu v červenci Mistrov-
ství Evropy seniorů, kterého se zúčastnilo 
úctyhodných 3389 stolních tenistů ze 44 
zemí Evropy! ME se konalo v moderním 
víceúčelovém komplexu fotbalového Pus-
kás stadionu (dříve známý Népstadion). 
Zde se podařilo vratimovskému Oldřichu 
Vrtalovi reprezentujícímu Českou republi-
ku ve skupině porazit postupně 3:1 Silinse 
(Lotyšsko) a 3:1 Bukowskiho (Německo), 
prohrál pak těsně 2:3 až v posledním utká-
ní s Tovpyškem z Ruska. To mu přesto 
stačilo na postup do hlavní soutěže, kde 
hned v 1. kole vybojoval těžký zápas proti 
Maďaru Csucsovi s konečným výsledkem 
3:2, ve 2. kole lehce přešel přes reprezen-
tanta Německa Hucha 3:0 a ve 3. kole 
porazil nasazeného Stebunova z Ruska 
rovněž 3:0. Teprve ve 4. kole jej vyřadil 

v poměru 1:3 na sety nasazený Akerstrom 
ze Švédska. Oddíl stolního tenisu TTC 
MG Odra GAS Vratimov bude naše město 
reprezentovat stejně jako loni v prestižní 
3. lize, tedy nejvyšší sportovní soutěži ze 
všech sportovních spolků ve městě. První 
tři utkání hraje náš klub venku (28. září 
ve Frýdlantě, 12. října pojede do Nového 
Jičína, 13. října do Valašského Meziříčí) 
a teprve až 26. října hraje doma proti Olo-
mouci a 27. října proti Přerovu. 

Družstvo TTC MG Odra GAS Vratimov 
B bude hrát divizi, družstvo C postoupilo 
do krajského přeboru 2. třídy a družstvo D 
do okresního přeboru 1. třídy. Družstvo E, 
kde bude hrát především naše vratimovská 
mládež, si zahraje okresní přebor 3. třídy. 
Toto jsou pravidelné mistrovské soutěže 

vratimovských družstev, ale členové oddí-
lu se budou v nové sezoně účastnit i sou-
těží jednotlivců, a to především mládež, 
která zahájila na konci září sérii úvodních 
letošních bodovacích turnajů v Bílovci, 
5. října bude hrát v Petrovicích u Karviné 
a 2. listopadu v Havířově.

Bohuslav Kaloč 
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS 

Vratimov

Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov

Družstvo A vratimovských stolních tenistů. Zleva: David Štůsek, Filip Kavala, Jiří Skalický,  Oldřich 
Vrtal a Radim Uhlář. Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Zájemci o stolní tenis,  hlaste se!
Tréninky stolního tenisu mládeže se 
konají vždy v úterý a čtvrtek od 15 do 
17 hodin. Uvítáme především žáky 
narozené v roce 2008 a mladší. 
Kontakt: 603 283 558.
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Tenisový oddíl TC Biocel Vratimov 
zastupovalo v letošních oddílových soutě-
žích celkem sedm družstev – tři družstva 
babytenistů, družstva mladších žáků, star-
ších žáků, dorostu a dospělých.  Utkání se 
hrála jako obvykle od konce dubna v pro 
tenis ještě velmi chladném počasí a pak na 
konci června v úmorných vedrech, která 
byla náročná zejména pro nejmladší tenis-
ty. 

Letošní soutěž družstev byla nejúspěš-
nější pro družstva babytenistů B ve složení 
Šimon Valkovič, Nela Macura, Barbora 
Janošová, Tereza Zoulová, Tobiáš Palu-
pa, Ludmila Vášová, Karolína Zoulová 
a mladších žáků ve složení Samuel Bed-
nář, Tomáš Holý, Tomáš Kolpak, Lukáš 
Cielecký, Oliver Frič, Jan Pončík, Valerie 
Scheibinger, Agáta Střondalová, Rozálie 
Vrajíková, která obsadila ve svých soutě-
žích druhé příčky!

Družstvo bybytenistů A skončilo na 
5. místě, babytenisté C a starší žáci shodně 
na 6. místě, dospělí pak na 4. příčce oblast-
ního přeboru své skupiny. 

Nejhorší umístění v soutěži družstev 

si připsalo družstvu dorostu, které i přes 
velkou bojovnost a výbornou partu nedo-
kázalo v těžkém oblastním přeboru obstát 
a ukončilo sezonu na posledním místě sku-
piny.

Všichni tenisté vzorně reprezentovali 
svůj oddíl a jejich výkony svědčí o dobrém 
zázemí vratimovského tenisu.

Markéta Rájecká, 
členka výboru TC Biocel Vratimov

Tenisté hodnotili výsledky soutěží družstev

Družstvo vratimovských babytenistů B, které se umístilo ve své soutěži za rok 2019 na stříbrné 
příčce.  Foto: TC Biocel Vratimov

Vítězství pro pár 
Kupka-Rájecká

Za účasti deseti párů proběhl v sobotu 24. srpna tradiční oddílo-
vý turnaj TC Biocel Vratimov ve čtyřhrách. V úmorných vedrech 
se bojovalo do roztrhání těla, vždyť šlo o prestižní klubové klání! 

Do hlavní soutěže postoupily páry Botur–Botur, Kašička–Daňa, 
Pomiklo–Tomis, Kupka–Rájecká. Ve finále se pak utkaly páry Ka-
šička–Daňa a Kupka–Rájecká. Ve vyrovnaném souboji nakonec 
zvítězil v tomto ročníku oddílového turnaje pár Kupka–Rájecká.

Neméně zajímavá a zábavná byla večerní společenská část tur-
naje, která vtipným způsobem hodnotila hru jednotlivých hráčů, 
ale také spolu s žijícími legendami vratimovského tenisu vzpomí-
nala na přechozích 45. ročníků oddílových turnajů a na dlouhou 
tradici tohoto sportu ve Vratimově.

Markéta Rájecká, 
členka výboru TC Biocel Vratimov

Osmiletá vratimovská 
tenistka Nela Macura se 
svým prvním pohárem za 
umístění na turnaji.

Foto: Jana Macura 

Z redakční pošty

Úspěch na Babolat tour 
v Porubě

Když se daří, je sport zdrojem velké radosti, kterou proží-
vají stejně tak zkušení borci, jako i ti, kteří se sportem teprve 
začínají. O svém velkém úspěchu na turnaji Babolat tour 2019 
v Ostravě-Porubě v sobotu 7. září nám například napsala teprve 
osmiletá Nela Macura z Tenisového 
klubu TC Biocel Vratimov.

„Patřím mezi druhé nejmladší žá-
kyně, ale mám už zkušenosti z vel-
kých tenisových bitev. Nově mezi ně 
patří i bitva na Babolat tour Ostrava, 
kde jsem se umístila na krásném 4. mís-
tě. Vybojovaný pohár je první, který 
jsem si přivezla domů, a je to tak moje 
první malé velké vítězství, ve kterém 
chci v budoucnu pokračovat,“ informo-
vala mladičká tenistka.

„Chtěla bych poděkovat svým trené-
rům za jejich ochotu, podporu, dobré 
rady a hlavně trpělivost. Děkuji rodi-
čům za pevné nervy a podporu a klubo-
vým spoluhráčům za velkou motivaci, 
neboť bez jejich podpory při každém 
odpáleném míčku by to tak nedopadlo.

Dále chci poděkovat organizátorům za zprostředkování toho-
to turnaje, který navzdory nepříznivému počasí byl velice pove-
dený. Děkuji vám všem, neboť vy nejlépe víte, jak je sport ná-
ročný a že to mnohdy není jednoduché,“ napsala Nela Macura.

(red)

Finalisté oddílového turnaje TC Biocel Vratimov ve čtyřhrách. Zleva: 
Daniel Kašička, Markéta Rájecká, Roman Kupka, Hynek Daňa.
 Foto: TC Biocel Vratimov
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Akce Klubu českých turistů Slezská brána 
Horní Datyně v říjnu:
•  6. 10. – Pochod okolo Bezručovy vyhlídky. Trasy pěší i cyk-

lo, start individuální (tzn. i z domova), navíc pro rodinnou 
a kočárkovou turistiku start: Lískovec-Hájek v 10 hod. Cíl 
všech: Sedliště, Bezručova vyhlídka, 11 až 13 hodin.

•  19. 10. – Seniorské kafé. Setkání seniorů a vyznamenaných 
členů KČT z Moravskoslezské oblasti. V plánu je autobu-
sový okruh po větrných mlýncích Slezské brány (Řepiště, 
Václavovice, Horní Datyně, Šenov) s besedou a prohlídkou 
výstav v Šenovském muzeu.

•  26. 10. – Pochod Po zarostlém chodníčku – spadaným listím 
k připomínce hudebního skladatele Leoše Janáčka. Pěší turis-
tika, 15 km. Start Hukvaldy – koupaliště v 9.30, cíl tamtéž do 
14 hod. Dohovor ke společnému odjezdu: výbor KČT Horní 
Datyně, 8. 10. v 18 hodin.

Říjen – měsíc jako stvořený pro turistiku !
Jan Sládek, Jan Tlolka

KČT Slezská brána Horní Datyně

Turistické pozvánky

Větrný mlýnek v Řepištích – jedna ze zastávek Seniorského kafé (19. 
10.). Foto: KČT Horní Datyně

8. říjen se od letošního roku slaví jako 
významný den ČR. Není divu, jde o Pa-
mátný den sokolstva. V pár větách vás se-
známím, proč tomu tak je.

V roce 1941 byla Česká obec sokolská 
rozpuštěna z rozhodnutí zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha 
a její majetek úředně zabaven. Gestapo 
v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo více 
než 1500 sokolů, takřka naráz, všechny 
sokolské činovníky z ústředí, žup i větších 
jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli 

mučeni, vězněni, deportováni do koncent-
račních táborů a naprostá většina z nich se 
již na svá místa po skončení války nevrá-
tila. 

Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem 
proti členům Sokola v celé jeho historii 
a postihla především řadu jeho nejvyšších 
představitelů, a tím i významných osob-
ností celého národa, které, jak ukázal další 
vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších 
osudových chvílích nenahraditelně chybě-
ly. Cílem a smyslem této akce byla totální 

likvidace celého spolku. Říjnové události 
roku 1941 představují nejpočetnější zásah 
totalitní nacistické moci vedený proti sku-
pině občanů dobrovolně se organizujících 
v jedné zájmové organizaci. 

I letos si tento den sokolové připomína-
jí večerem sokolských světel a vypouštějí 
lodičky se svítící svíčkou po proudech řek 
a potoků.  Rovněž v tomto dni nosí připnu-
tou sokolskou kokardu na svém oblečení.

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Irena Heinichová 

Průvod ku kladení zákl. kamene ku stavbě Soko-
lovny 30.9.1928
Foto: https://sokolvratimov.webnode.cz/historie

Ohlédnutí za historií Sokola

Vratimovští sokoli. 
Foto: https://sokolvratimov.rajce.idnes.cz/Sokolovna_Vratimov_-_neco_z_historie/
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Kronika města Vratimova, část 92, rok 1946
Přesto, že se z obce vystěhovalo 37 rodin 

do Pohraničí, byla bytová nouze. V únoru 
byl proveden soupis bytů. Do obce Lesko-
vec nad Moravicí vystěhoval se značný po-
čet našich občanů, kteří tam zaujali místa 
Němců na statcích a v živnostech. Němci 
byli zase dopraveni k nám. Ve Vratimově 
byl pro ně zřízen tábor v bývalé tělocvičně 
DTJ (dělnické tělocvičné jednoty) na Po-
pinci. V lednu 1946 bylo v táboře 62 žen, 
7 mužů a 7 dětí, celkem 76 Němců. Praco-
vali v kovárně a na velkostatku.

V roce 1946 byla provedena elektrisace 
„Zadků“ a stála Kčs. 105.000,- Předsedou 
místní školní rady byl zvolen Emil Mlýnek. 

V důsledku nových cenových poměrů 
bylo zvýšeno vodné o 125 %. Platy a od-
měny zaměstnanců obce byly stanoveny 
na schůzi dne 15. března. Dle tohoto usne-
sení měl předseda MNV měsíčně Kčs. 
3.350,-

Obecní pokladník Emil Gellnar vybízel 
k šetrnosti, ježto obec má veliké potíže 
s opatřováním finančních prostředků. Na 
elektrisaci „Zadků“ byla uzavřena půjčka 
Kčs. 50.000,- u Všeobecné záložny v Os-
travě.

Oprava školy
Během prázdnin bylo opraveno průčelí 

školní budovy a zasklena okna, která byla 
válečnými událostmi rozbita. 

Stočné bylo zvýšeno o 100 %. Dne 
8. září zavedena byla dávka z obytných 
místností a to Kčs. 30,- z obytné a 60,- 
z provozní. Též zavedena 10% nápojová 
dávka z prodejní ceny lihovin a vína. Tato 
byla zatím paušalována.

Úmrtí Viktorie Petrošové
17. února 1946 zemřela ve Vratimově ří-

dicí učitelka Viktorie Petrošová. Učila zde 
36 let. Byla pohřbena v Bruzovicích.

(pokračování příště)

Zářivý opěvovatel lidství a hudby, ma-
líř Karel Haruda, se narodil 31. července 
1925 v Pelhřimově, zemřel 31. července 
2015 v Ostravě, v den svých devadesá-
tých narozenin. Již v mládí se v rodném 
městě stýkal s budoucími velikány české 
kultury bratry Lipskými, Jiřím Lírem, 
Zbyňkem Vavřínem, Otmarem Krejčou. 
Ostravské veřejnosti je znám nejen díky 
intenzivní aktivitě kulturně společen-
ské, ale zejména jako malíř, do jehož 
tvůrčího rejstříku po léta neodmyslitel-
ně patřilo programové rozvíjení vztahu 
výtvarného umění a hudby. Mezi skla-
dateli a koncertními umělci měl Karel 
Haruda i bezpočet přátel a patřil k těm 
nejvytrvalejším návštěvníkům koncer-
tů vážné hudby. Umělec působící na 
Ostravsku měl tak pochopitelně po léta 
velice blízko k hudbě autorů tohoto regi-
onu, z nichž mnozí byli jeho nejbližšími 
přáteli. Mezi jeho časté inspirační zdro-
je patří tvorba Leoše Janáčka, Mirosla-
va Klegy, Jaromíra Podešvy, Edvarda 
Schiffauera, Jana Grossmanna, Eduarda 
Dřízgy či Milana Báchorka. Hudební 
tvar neslouží Karlu Harudovi jen k pro-
sté ilustraci. Častěji je pro něj inspirací 
k svébytným transkripcím a výtvarným 
úvahám, mnohdy monumentálního vy-
znění. Nesmíme zapomenout ani na ope-
ru a divadlo, v němž malíř určitou dobu 
pracoval jako jevištní výtvarník. Nejprve 
v pražském Národním divadle, poslé-
ze v divadle ostravském. Autorovo dílo 
tedy vychází z hudebně-dramatických 
inspirací a je rozvíjeno se záměrem pozi-
tivně ovlivnit náš vztah k základním lid-
ským hodnotám, k tématu ekologického 
kolapsu krajiny i lidského společenství – 
našeho života a vztahů mezi lidmi. Jeho 
blízký přítel a někdejší ředitel ostravské 

filharmonie dr. Ivo Stolařík mu jednou 
obdivně napsal: „Pokud je člověk scho-
pen dobrých úmyslů, leží před ním život 
jako veliká, nevyzkoušená a slibná mož-
nost“. Jistě tu měl na mysli nejen prostou 
existenci, ale především úděl tvorby jako 
nezadatelného práva umělce i jeho po-
vinnost upřímné a pravdivé reflexe. Tak 
je třeba pohlížet na malířské dílo Karla 
Harudy, spojené neodmyslitelně s hud-
bou i s Ostravou. Prošlo plynulým vývo-
jem, získalo významný rozměr duchovní 
a stalo se podstatnou součástí kvality re-
gionálního výtvarného života. Karel Ha-
ruda se vyhýbá ilustraci pojmů, nepracu-
je se slovy, nekomentuje. Jeho sdělení je 

mnohovrstevné jako sama hudba, pracu-
je se stejnými uměleckými prostředky, je 
schopno nás prostupovat a obohacovat.

Karel Haruda je sbírkově zastoupen 
nejen v ostravské galerii, ale i v řadě 
dalších veřejných kolekcí. Vystavo-
val v Ostravě, Frýdku-Místku, Opavě, 
Brně, Praze, Uherském Hradišti, Polič-
ce, v Českém Těšíně, Šumperku, Bechy-
ni, Kuksu, v Novém Městě na Moravě 
a v Jihlavě. Jeho díla mohli obdivovat 
i návštěvníci výstavních síní v zahrani-
čí – ve Volgogradu, v Ravensburgu či 
v Kostnici. Byl členem několika umělec-
kých skupin a spolků.

(ptb)

Studie k obrazu Ekolaps – na motivy 9. symfonie Jaromíra Podešvy, 1985, soukromá sbírka.

Tóny hudby a  barev
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 VRATIMOV
| Frýdecká 1000/48 | tel. 595 700 750-4 | 
| www.ksvratimov.cz | www.facebook.com/ksvratimov |

Nezbedné pohádky

Dumbo

-

akce kulturního střediska

 

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

 
pro svobodné 

UVÁDÍ
romantickou komedii
Liz Lochheadové

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

Léčivé byliny 
a jejich účinky 
v praxi

Radomír Wojnar ®

      

    

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

PodzimníDivadélko Smíšek

strašáci
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 obdr í dít  malé p ekvapení





va

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Malování pro seniory
7. 11. 2019 – 23. 01. 2020 

7. 11. 2019 – 23. 01. 2020 

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

PAVEL ŠPORCL

24. LISTOPADU | 17 HODIN

Ko
nc
er
t

DEBBIE ISITT

 

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
F 1000/48 | .: 595 700 750-4 | 

Nela
 B

ou
do

vá Ilona Svobodová
Otmar Otmar 
Brancuzský

                                                                                

 

1. prosince 
16.30 hodin

 

 
 

 

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
F

akce kulturního střediska

CESTY ZA  
JÓGOU

O svých 
zkušenostech  

ze studijních cest 
do kolébky jógy 

Indie vypráví

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

Monika 
Winklerová
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OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – ŘÍJEN

1. 10. Vernisáž výstavy Něžné umění 
Ivany Barazi 17:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů

2. 10. Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů

2. 10. Dumbo 17:00 Kino Hvězda, rodinný fantasy film

3. 10. Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů

4. 10. DoDivadlo Dobroslavice: Perfect Days 17:00 Dům kultury Horní Datyně, divadelní komedie

5. 10. Zlatý podzim 10:30 25. ročník běžeckého závodu, start u Společenského 
domu

5. 10. Fotbal: FC Vratimov – Václavovice 10:00 Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor

5. 10. Fotbal: FC Vratimov – Jistebník 15:00 Stadion FC Vratimov, muži A, krajský přebor

6. 10. Fotbal: FC Vratimov – Velká Polom 10:30 Stadion FC Vratimov, muži B, městský přebor

9. 10. Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů

9. 10. Diego Maradona 19:00 Kino Hvězda, dokument

10. 10. Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů

11. 10. Fotbal: FC Vratimov – Heřmanice 16:30 Stadion FC Vratimov, přípravka U9, městská soutěž, sk. B

11. 10. Fotbal: FC Vratimov – Baník, dívky 16:30 Stadion FC Vratimov, přípravka U11, městská soutěž, sk. C

12. 10. Nezbedné pohádky 10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší

16. 10. Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů

16. 10. V oblacích 17:00 Kino Hvězda, rodinný film

17. 10. Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů

19. 10. Fotbal: FC Vratimov – Šenov 10:00 Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor

19. 10. Bludičky 17:00 Dům dětí a mládeže Vratimov + MŠ Vratimov

19. 10. Vratimovské vinobraní 18:00 Společenský dům, Český zahrádkářský svaz

20. 10. Podzimní strašáci 10:00 Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti

23. 10. Jak nenaletět nekalým praktikám 
obchodníků 15:00 Společenský dům, přednáška v rámci projektu Senior 

v bezpečí
23. 10. Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů

23. 10. Ženy v běhu 19:00 Kino Hvězda, komedie

24. 10. Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů

25. 10. Fotbal: FC Vratimov – Lhotka 16:00 Stadion FC Vratimov, přípravka U9, městská soutěž, sk. B

25. 10. Fotbal: FC Vratimov – Koblov 16:00 Stadion FC Vratimov, přípravka U11, městská soutěž, sk. C

26. 10. Seminář pro ženy 9:00 Společenský dům, Rovnovážka, z. s.

26. 10. Fotbal: FC Vratimov – Orlová 14:00 Stadion FC Vratimov, muži A, krajský přebor

27. 10. Fotbal: FC Vratimov – Koblov 10:30 Stadion FC Vratimov, muži B, městský přebor

29. 10. Mefisto 18:00 Společenský dům, Těšínské divadlo

30. 10. Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů

30. 10. Mia a bílý lev 17:00 Kino Hvězda, rodinný film

1. 11. Halloween party 19:00 Dům kultury Horní Datyně, ZŠ Datyňská
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VZPOMÍNÁME

Dne 12. října vzpomeneme 10. výročí, 
kdy nás opustil 

pan

Zdeněk Vicherek,
a 14. září jsme vzpomněli jeho nedožité 

65. narozeniny. S láskou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami. 

Kytičkou květů a tichou vzpomínkou 
si dne 6. října 2019 připomeneme 

100. výročí narození 
pana

Václava Rašky.
Vzpomíná celá rodina.

Dne 28. října 2019 si připomeneme 
nedožité 71. narozeniny 

pana

Miroslava Borového.
Opustil nás 26. září 2004, ale v našich 
srdcích zůstane navždy. Hodně nám 
schází. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcery a syn s rodinami. 

společenská rubrikaolečens

BLAHOPŘEJEME
Dne 25. října se dožívá 90 let 

naše dlouholetá členka Spolku seniorů, 
paní 

Anička Biedroňová.
Hodně zdraví, neboť je vzácné, hodně 
štěstí, neboť je krásné, hodně lásky, 

neboť je jí málo, hodně všeho, 
co by za to stálo. 

Vše nejlepší přeje celý Spolek seniorů.

Dne 5. října 2019 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí 

paní

Jozefy Malíkové,

dne 8. února 2020 si připomeneme 
8. výročí úmrtí 

pana

Jána Malíka.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Jana, 

Milena a Marie s rodinami.


