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Představujeme městský úřad

Velkoobjemové kontejnery

Kriminalita se drží v mezích

Architektonická studie řešení okolí Společenského domu překvapí a zaujme

Náměstí, více zeleně i parkovacích míst
Překvapivá, ale také nápaditá, komplexní a zajímavá.
Asi takto by se dalo charakterizovat vizi řešení okolí Společenského domu, kterou prezentovali 14. září v salóncích
Společenského domu v rámci
veřejného projednávání zástupci renomované ostravské
architektonické kanceláře Projektstudio EUCZ. Zúčastnili se
starosta Martin Čech, místostarosta David Böhm, odpovědní
pracovníci městského úřadu
a téměř tři desítky obyvatel lokality a dalších zájemců.
Návrh řešení lokality u Společenského domu vznikl v návaznosti na výsledky ankety
mezi občany. Asi tou nejpřekvapivější věcí na studii je navrhovaný vznik náměstí v prostoru spojujícím radnici se
Společenským domem. Prostor
za Společenským domem, který je nyní vyasfaltován a slouží jako parkoviště a technická
plocha, by zezelenal, získal
dřeviny a parkovou úpravu
s příjezdovými cestičkami
a chodníky k panelovým do-

Prezentaci studie řešení okolí Společenského domu zahájil starosta Martin Čech.
Foto: KS

byla travnatá plocha rozdělena
dlažbou.
Důraz kladou ostravští architekti na ekologickou stránku
projektu. Přestože pro větší pocit bezpečí navrhují odstranit
veškeré keře, které vadí ve výhledu, snahou bude zachovat
co nejvíc stávajících vzrostlých stromů. „Celý prostor by
měl být řešen pro lidi, kteří
tady žijí,“ prohlásil architekt
David Kotek, jeden z autorů
studie, s tím, že dopravní pro-

mům. Místo mezi těmito domy
by rozdělily aleje, které by přinesly do života jejich obyvatel
více soukromí a intimity.
Parkoviště by se přesunula
na boky Společenského domu.
Díky uklizení kontejnerů na
odpad pod zem, přesměrování
a úpravám parkovacích ploch
by počet parkovacích míst
vzrostl. Stání by byla zpravidla zatravněná se vsakováním
vody, pouze pro suchý a bezpečný příchod k vozidlům by

POZVÁNKA

voz bude v lokalitě sice zachován, ale bude výrazně zpomalen a uklidněn. K tomu ostatně
přispěje i výstavba kruhového
objezdu na křižovatce ulic Frýdecké a Datyňské.
„Když jsem viděl tuto studii
poprvé, přiznám se, že mi vyrazila dech. Ale je to vlastně
přesně to, co jsme chtěli. Lidé
chtějí parkovat, ale chtějí také
zeleň. A chtějí žít v hezkém
a klidném prostředí,“ glosoval vizi architektů v úvodním
slově starosta Martin Čech.
„A nápad na vznik náměstí?
Město by konečně mělo opravdové centrum, kde by se odehrával veřejný život, pořádaly
se akce,“ poznamenal starosta.
Konkrétní vizualizace navrhovaného uspřádání lokality
u Společenského domu ostravská architektonická kancelář zatím odmítla zveřejnit.
„Projekt ještě není odevzdaný
a budou se zapracovávat podněty občanů,“ zdůvodnila architektka Projektstudia EUCZ
Eva Pastorková.
(red)

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 státního svátku České
republiky – Dne vzniku samostatného československého státu,
které se uskuteční:

v úterý 27. října 2020 v 11 hodin
u Památníku obětí 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
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Představujeme Městský úřad Vratimov

Odbor investic a údržby obecního majetku
Odbor investic a údržby obecního majetku Městského úřadu ve Vratimově sídlí
v 1. patře vratimovské radnice a jeho chod
zajišťuje devět úředníků včetně asi dalších
čtyřiceti pracovníků na vedlejším pracovním poměru zajišťujících provoz jednotlivých budov, objektů či zařízení. Bližší
informace o jednotlivých pracovnících
a kontaktech najdete na webových stránkách města (www.vratimov.cz).
Samotný název odboru napovídá o jeho
hlavním poslání, tj. o údržbě majetku ve
vlastnictví města, který je také nutné rozšiřovat, upravovat, rozvíjet, kdy město na
základě zastupitelstvem schváleného rozpočtu také vyčleňuje finanční prostředky
na investiční akce – proto také odbor investic.
Pracovní náplň odboru investic a údržby obecního majetku se stejně jako u dalších odborů městského úřadu dělí na činnost samostatné působnosti (samosprávy)
a přenesené působnosti (výkon státní správy).
V oblasti samosprávy jde zejména
o tyto činnosti:
• Správa a údržba objektů ve vlastnictví
města: asi 100 bytových jednotek včetně
domů s pečovatelskou službou, školská
zařízení (ZŠ Datyňská 690 vč. alokovaného pracoviště v Horních Datyních; ZŠ
Vratimov, Masarykovo nám. 192; Mateřská škola vč. alokovaného pracoviště
v Horních Datyních; Dům dětí a mládeže), dvě hasičárny, nákupní středisko, hřbitov ve Vratimově a urnový háj
v Horních Datyních, dva kulturní domy,

dvě knihovny, prodejna Důlňák a další
drobné stavby či objekty.
• Správa a údržba sportovišť: fotbalové
hřiště vč. hřiště s umělým trávníkem 3.
generace, tělocvična v Horních Datyních, dětská hřiště a další sportoviště na
území města (celkem 10 dětských hřišť
a sportovišť).
• Provoz, správa a údržba městského koupaliště.
• Správa a údržba veřejných ploch: zpevněné plochy, odpočinková plocha vč.
fontány na Radničním náměstí.
• Správa a údržba pozemních komunikací:
chodníky, místní a účelové komunikace,
cyklostezky, zajištění zimní údržby. Vedení evidence pasportu místních komunikací a mostů.
• Správa inženýrských sítí: kanalizace
vč. čističky odpadních vod a čerpacích
stanic (část kanalizace je ve vlastnictví
SmVaK Ostrava, avšak kanalizace postavené v posledních letech z dotací jsou
ve vlastnictví města a správu zajišťuje
také dle smlouvy o provozování SmVaK
Ostrava), veřejné osvětlení, část vodovodů a plynovodů (provozuje SmVaK
a Innogy).
• V oblasti dopravy: zajištění dopravní obslužnosti na území města, tj. koordinace
s dopravci, resp. poskytovateli dopravní
obslužnosti, tj. statutární město Ostrava
a Moravskoslezský kraj.
• Administrace dotačních projektů a veřejných zakázek.
• Zajišťování agendy na úseku evidence
pozemků ve vlastnictví města Vratimova a jejich prodeje, nájmů, záborů.

• Součinnost a příprava podkladů pro stavební a dopravní komisi a bytovou komisi.
• Zajišťování přípravy investičních akcí
města od jejich záměru, studie, přes
zpracování projektové dokumentace po
samotnou realizaci.
• Vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví
města či dotčeným pozemkům.
• Příprava návrhu rozpočtu města v gesci
odboru.
V oblasti přenesené působnosti jde
zejména o tyto činnosti:
• Zajišťuje státní dozor nad místními
a účelovými komunikacemi. Vykonává
státní správu na úseku místních komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích (silniční
správní úřad).
• Zvláštní užívání komunikací.
• Uzavírky místních komunikací.
• Vykonává státní správu na úseku místních poplatků v souladu se zákonem
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
a státní správu na úseku daní v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Konkrétně zodpovídá
dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020
o místních poplatcích za správné stanovování poplatků, tj. poplatky za užívání
veřejného prostranství.
Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic
a údržby obecního majetku

Česká pošta mění otevírací dobu
V souvislosti s rozvojem nákazy covid-19 mění Česká pošta od 1. října otevírací dobu svých poboček.
Nová provozní doba pobočky Vratimov, Frýdecká 853/57:
pondělí

10:00–12:00

13:00–18:00

úterý

8:00–12:00

13:00–16:00

středa

10:00–12:00

13:00–18:00

čtvrtek

8:00–12:00

13:00–16:00

pátek

8:00–12:00

13:00–16:00

Více na https://www.ceskaposta.cz/oteviraci-doby-provozoven-2020.

MěÚ

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. října 2020.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367

říjen 2020

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro podzim 2020
Vratimov
5. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
12. 10.
13. 10.

Kalendáře
pro seniory
Vážení spoluobčané, vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci ve
společnosti (covid-19) jsme, ačkoliv velmi
neradi, nuceni zrušit naši společnou akci
s vámi, a to Setkání zástupců města se starší
generací, konané každoročně v listopadu.
Přestože se setkání neuskuteční, rádi bychom seniorům nad 70 let předali kalendáře, které již máme připravené k předání.
Budeme rádi, když si kalendáře na příští
rok vyzvednete v tyto dny:

u kostela
Radniční náměstí
křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
ulice Na Příčnici u kotelny
ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu Krahulčí
ulice Rakovecká u mostu
křižovatka ulic Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
14. 10.
15. 10.
16. 10.
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U Důlňáku u obchodu
U Důlňáku u obchodu
Kulturní dům Horní Datyně

• 3. listopadu v Kulturním domě
Horní Datyně v době od 9 do 16 h.,
• 4. a 5. listopadu v pokladně
Společenského domu Vratimov
od 8 do 17 h.

Sběr proběhne opět v době od 10 do 17 hodin. Upozorňujeme, že sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu neslouží k odkládání odpadu
vzniklého při podnikatelské činnosti!

RNDr. Ivana Hranická
odbor výstavby a životního prostředí

Budeme se těšit na setkání s vámi, jakmile to situace dovolí.
Bc. Martin Čech, starosta

Prvňáčky uvítali učitelé i představitelé města
Oči navrch hlavy a srdéčka naplněná hrdostí a očekáváním. Přes koronavirovou pandemii usedly děti 1. září opět do školních lavic. Mezi nimi i ty,
které překročily školní práh poprvé a v doprovodu rodičů se v novém prostředí
teprve rozkoukávaly. V „horní škole“ se jich letos začalo vzdělávat ve dvou
třídách 44, dalších 18 navštěvuje 1. třídu otevřenou v odloučeném pracovišti
školy v Horních Datyních. V „dolní škole“ se do první třídy zapsalo 19 dětí.
První školní den přišli spolu s třídními učitelkami a ředitelkami obou vratimovských základních škol Darjou Kuchařovou (ZŠ Datyňská) a Martinou Pelikánovou (ZŠ Masarykovo náměstí) uvítat prvňáčky čelní představitelé města
– starosta Martin Čech a místostarosta David Böhm. Padala hezká slova, nechyběly vzpomínky na vlastní školní léta a samozřejmě přání mnoha úspěchů
a samých jedniček.
Celkem se bude letos v obou vratimovských základních školách vzdělávat
750 dětí. Téměř 470 žáků bude navštěvovat Základní školu Datyňská, více než
280 Základní školu Masarykovo náměstí.
(red)

Na ZŠ Masarykovo náměstí nastoupilo do první třídy 19 dětí.

Oskarova prvouka, Matýskova matematika, Uvolňovací
cviky, Úkolníček... Náročné čtění pro prvňáčky. Foto: KS

V ZŠ Datyňská otevřeli letos hned tři první třídy pro celkem 62 dětí.
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Obce Slezské brány sjednotí rozvojové dokumenty
Dobrovolný svazek obcí (DSO) Region
Slezská brána získal z Operačního programu Zaměstnanost dotaci na projekt
Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřeby měst a obcí
Regionu Slezská brána. Základními pořizovanými výstupy této aktivity bude Strategický plán DSO Regionu Slezská brána
na období 2021–2025, Komunikační strategie Regionu Slezská brána a jeho obcí
pro období 2021–2025 a Komunitní plán
rozvoje.
V rámci měst a obcí sdružených v DSO
dojde konečně ke sjednocení úrovně
rozvojových dokumentů, které umožní

lépe plánovat společný rozvoj a správně
identifikovat aktuální potřeby nejen sociálních služeb v jednotlivých obcích. To
pak umožní účinně naplánovat spolupráci obcí DSO nejen při zavádění nových
služeb, ale také při účelném, efektivním
a zároveň hospodárném využívání těch
dosavadních.
Aktivitami projektu bude rovněž možnost pořízení pasportů majetku měst
a obcí: pasportů veřejného osvětlení, hřbitovů, veřejné zeleně a mobiliářů. Tyto
odborné dokumenty budou praktickými
podklady pro správu majetku obcí, umožní rychlý přehled i snadnější plánování

oprav a údržby. Obce a města si v rámci
projektu pořídí mobilní rozhlas a modernizují obecní webové stránky.
Projekt přinese rovněž nemalou úsporu
finančních prostředků městských a obecních rozpočtů, neboť pořízení těchto dokumentů je hrazeno z dotačních fondů EU.
Doba realizace projektu je od 1. července 2020 do 30. června 2022.
Petr Baďura
předseda DSO Region Slezská brána

Záchranný prostředek na jezu byl znehodnocen
Když jde o život, musí žerty stranou.
A jak svědčí statistiky hasičů v oblasti záchrany tonoucích, na jezu na Ostravici na
hranici s Hrabovou, který je hojně využíván k rekreačním účelům, o život opravdu
jde.
I proto správce toku, státní podnik Povodí Odry, vybavil loni v říjnu stojan
s informační tabulí na levém břehu u jezu
záchrannými házecími prostředky pro
laickou pomoc lidem, kteří se dostali do
úzkých. Bohužel, při namátkové kontrole
letos v lednu bylo zjištěno, že záchranná
podkova byla ze stojanu odcizena. Dlouho
nevydržel ani další záchranný prostředek
osazený na stejném místě. Při další kontrole 20. srpna bylo zjištěno, že byl znehodnocen odcizením plovoucího lana. Bez
toho je prakticky nepoužitelný a záchranu
tonoucího v podstatě neumožňuje.

UZAVÍRKA
železničního přejezdu
Informujeme občany, že od 1. října od
6.00 hodin do 15. října do 18 hodin bude
pro dopravu uzavřen železniční přejezd
v ulici Výletní z důvodu opravy kolejového svršku.
Objízdná trasa za uzavřený železniční
přejezd bude vedena po ulici Nádražní,
silnici II/477 ul. Buničitá, silnici II/477
ul. Frýdecká na ulici Výletní a zpět.
Přístup pro cyklisty a pěší zůstane po
celou dobu uzavírky zachován.
Investorem opravy je Správa železniční dopravní cesty, která poskytne
v případě potřeby bližší informace.
Mgr. Daniela Mročková
odbor investic a údržby obecního majetku

Informační tabule se záchrannou podkovou za
jezu Hrabová.
Foto: Povodí Odry

„Přestože jako správce vodního toku nemáme zákonnou povinnost vybavovat vodní díla záchrannými prostředky, přistoupili
jsme k jejich opětovné instalaci, neboť je
nadále považujeme za důležité k záchraně
tonoucích osob. Nicméně pokud bychom
se nadále setkávali s opakovaným odcizováním těchto prostředků, budeme nuceni
od jejich dalšího obnovování ustoupit,“
napsal v dopise zaslaném mj. Městskému
úřadu ve Vratimově vedoucí provozního
odboru Povodí Odry Tomáš Skokan.
V dopise žádá občany, aby jakýkoliv
pokus o znehodnocení nebo odcizení záchranného prostředku hlásili neprodleně městské policii a na dispečink Povodí
Odry. Současně se obrací na město, aby
v rámci svých možností zajistilo alespoň
namátkovou kontrolu záchranného systému na jezu.
(red)

Hledáme zaměstnance na koupaliště
pro letní sezónu 2021
V současné době probíhá výstavba nové budovy koupaliště – jedné z nejvýznamnějších staveb ve Vratimově za poslední desítky let, na kterou se jistě spousta obyvatel těší.
Předpokládáme, že brány vratimovského koupaliště se pro veřejnost otevřou až
v druhé polovině června 2021.
S dostatečným předstihem proto město Vratimov hledá na vedlejší pracovní poměr
(DPP, příp. DPČ) zaměstnance na koupaliště pro letní sezónu 2021.
Město Vratimov nabízí obsazení těchto pracovních pozic:

 Plavčík s platnou licencí, tj. kvalifikací plavčík
(Podmínkou pro získání kvalifikace PLAVČÍK je autorizovaná zkouška PLAVČÍK.)
Podrobnější informace o kurzu a zkoušce plavčíka naleznete na: www.svca.cz

 Sezónní pracovnice na úklid
Bližší informace k oběma pracovním pozicím poskytne Pavlína Fiedorová
(MěÚ Vratimov) tel. 737 875 4685.

MěÚ
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Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení osmé, říjnové
V naší minulé virtuální vycházce jsme se zastavili u nádherného liliovníku tulipánokvětého za městským úřadem.
Bylo by nespravedlivé nenavštívit a neseznámit se s dřevinou jemu příbuznou, protože
i ona je keřem či stromem velmi dekorativním.
Mnozí si možná pamatují na
vysoký rozložitý topol, který
svou výškou převyšoval budovu nákupního střediska v centru Vratimova. Topoly jsou
dřeviny rychle rostoucí, avšak
krátkověké, s měkkým dřevem
a snadno lámavými větvemi.
A tak s přibývajícími léty díky
svému stáří topol začal ohrožovat okolí. Ačkoliv představoval
nepřehlédnutelnou dominantu,
musel být z bezpečnostních
důvodů odstraněn. Místo něj
byla na trávník ke vchodu do
nákupního střediska vysazena
nová mladá dřevina, stejně jako
již zmiňovaný liliovník patřící
do čeledi Magnoliaceae, která
je poeticky nazývána „oslnivě
kvetoucí kráskou jarních dnů“.
Její správné české jméno je šácholan, latinské Magnolia, proto často bývá spíše používáno
počeštěné magnolie.
Nejimpozantnější bývá při
kvetení, čili na jaře, ale určitě
není na škodu si přicházející
občas ponuré a smutné podzimní dny zpříjemnit vidinou
toho, jaká krása nás očekává
po přehoupnutí roku do nového jara. Seznamte se, prosím…

Květ a listy šácholanu.

Magnolie neboli šácholan před nákupním střediskem.

se šácholanem neboli magnolií.
Jedná se totiž o dřevinu nejen
nádhernou, ale i historicky zajímavou. Předkové dnešních
šácholanů byli totiž současníky dinosaurů! Fosilní nálezy
naznačují, že první kvetoucí
rostliny příbuzné šácholanům
se vyvinuly někdy v raném období druhohorní křídy, zkameněliny těchto rostlin jsou 132
milionů let staré. Když v roce
1984 objevili archeologové
fosilii se zachovalými listy,
plody a květy, pojmenovali ji
Archaenthus – v překladu první
květina. Šácholany tedy patří
mezi nejstarší kvetoucí rostliny
na naší planetě! Kdo by si chtěl
za touto zkamenělou květinou
zajet, musel by se vydat do flo-

Foto: MěÚ

Foto: MěÚ

ridského muzea, v jehož sbírkách paleobotanické kolekce
se tyto fosilie nachází. O tom,
že se jedná o opravdu prastarý
rod, svědčí i to, že květy šácholanů jsou uzpůsobeny k opylování brouky, jejich pestíky
jsou na rozdíl od jiných rostlin
tuhé, aby je brouci nepoškodili.
V době dinosaurů totiž ještě neexistovaly včely, naši současní
pečliví opylovači. Tato památka na prehistorické opylování
zůstává šácholanům dodnes, na
druhé straně jsou tyto rostliny
vůči broukům jako škůdcům
velmi odolné. Zajímavostí je
také to, že opadavé šácholany
vytvářejí na holých větévkách
nejdříve květy a pak až listy.
U vývojově mladších dřevin je
to přesně naopak.
Ale vraťme se do současnosti.
Rod šácholan je rozsáhlý, čítá
asi 210 druhů rostlin. Odborné
latinské jméno dostal na počest
francouzského lékaře, botanika
a od roku 1696 také ředitele botanické zahrady v Montpellieru
– Pierra Magnola. Šácholany
jsou rozšířené v mírném až tropickém pásu Asie a Ameriky.
Vyskytují se od Číny a Himalájí po Japonsko a tropickou
jihovýchodní Asii, v Americe
ve východních oblastech USA,
v Mexiku, i v tropické Střední
a Jižní Americe. Avšak největší počet druhů jako divoké

rostliny roste v horských lesích
jihovýchodní a východní Asie.
Jako okrasné jsou pak s oblibou pěstovány po celém světě,
ve spoustě přenádherných vyšlechtěných kultivarů. Prvními
pěstiteli šácholanů byli zřejmě
Číňané, pro které je šácholan
symbolem ženské krásy, čistoty a sladkosti. Navíc znali
tajemství kůry šácholanů, které
jsou přisuzovány dezinfekční
účinky a po tisíce let je součástí tradiční čínské medicíny.
Moderní výzkumy se zabývají
i zkoumáním antibakteriálních a antivirových vlastností
šácholanů, využitelné hlavně v dentální hygieně proti
zubnímu kazu nebo při léčbě respiračních onemocnění.
Předmětem bádání jsou i v šácholanech objevené substance,
které dokáží způsobit destrukci
rakovinových buněk.
Největší ozdobou šácholanů
jsou bezesporu velké a výrazné květy, jednotlivě stavěné,
tulipánovitého tvaru, které
rozvinou svou krásu ještě před
vyrašením prvních listů. Jejich barva bývá bílá, růžová,
nachová, absence listů dodává
keři či stromu jemný pohádkový vzhled s orientálním nádechem. Po odkvětu přichází na
scénu typické kožovité oválné
lehce zašpičatělé listy, které
díky své velikosti a sytě zelené
barvě jsou také velmi zdobné.
Dozrávající semena šácholanů
jsou obalena jasně červeným,
oranžovým nebo růžovým míškem, po otevření plodů visí na
pružných vláknech a čekají na
šíření ptáky, případně drobnými hlodavci. Po opadu listů se
objevují pupeny, které atraktivní vzhled dostávají zejména zimním ojíněním a trpělivě
čekají na jaro, aby opět mohly
rozehrát symfonii nadpozemsky něžné krásy a úžasu nového zrození. Ať už tuto dřevinu
nazveme šácholanem nebo
magnolií, její květy patří jednoznačně k těm nejpůvabnějším.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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Střípky z Datyňského krmáše
V sobotu 29. srpna se konal tradiční Datyňský krmáš, který se
letos nesl v duchu vzpomínky na zakladatele této akce – Jendy
Sládka, jenž by se v tomto roce dožil 75 let.
Akci spolupořádaly datyňské spolky – Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz, Klub českých turistů a Tělovýchovná jednota.
Jak vše probíhalo, si můžeme připomenout na fotografiích.
Bc. Martin Čech

SDH – Den otevřených dveří hasičské zbrojnice.
KČT – Den otevřeného mlýnku.

TJ – Sportovní odpoledne pro děti na hřišti.

ČZS – Zahrádkářská výstava v kulturním domě.

Zahrádkáři vystavovali v rámci Datyňského krmáše
Byliny a léčivé rostliny – takové bylo hlavní téma tradiční
výstavy Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Horní Datyně, která se uskutečnila ve dnech 29. a 30. srpna
v Kulturním domě v Horních Datyních v rámci druhého ročníku Datyňského krmáše. Členové organizace tak zařadili mezi
obvyklé exponáty přes 300 zástupců z této kategorie, mezi nimi
například kolekce bazalek, máty, saturejek, šalvějí a dalších
šlechtěných druhů a odrůd bylinek vytvořených pro malopěstitele. K vidění byly i takzvané perspektivní rostliny v potravinářství, nechyběly dřeviny ceněné pro své léčivé účinky, volně
rostoucí druhy bylin byly k vidění v herbářové podobě. Výstavu
doplňovaly tradiční druhy květin, které pěstovaly naše babičky,

květinové vazby, zajímavá byla expozice babiččiny a dědečkovy zahrádky. K úspěchu výstavy přispěla přehlídka zeleninových výpěstků zahrádkářů ze Šenova, rukodělné práce členek
Svazu tělesně postižených z Vratimova, Jany a Petry Slívových
z Datyň, soukromá včelařská sbírka Mariána Grobaře či venkovní prodej zboží ze zahradnictví manželů Haškových.
Veškeré prostory byly v rámci koronavirové prevence desinfikovány místními dobrovolnými hasiči. Výbor ČZS děkuje
všem, kteří napomohli k zdárnému průběhu výstavy a přispěli
k hezkému zážitku pro veřejnost v rámci Datyňského krmáše.
Vladimíra Červová
předsedkyně ZO ČZS Horní Datyně

říjen 2020
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Z hlediska kriminality se Vratimov
neodlišuje od zbytku kraje
Bezpečnostní situace na území spadajícím pod obvodní oddělení Policie ČR
Vratimov se nijak nevymyká bezpečnostní situaci na území celého Moravskoslezského kraje. Elitní vyšetřovatelé a specialisté na vraždy z oblíbených televizních
seriálů by se tu sice ukousali nudou, neznamená to však, že by se člověk neměl
mít na pozoru.
„Stejně jako v celé Ostravě, potažmo
v Moravskoslezském kraji, také na území
spadajícím pod obvodní oddělení Policie
ČR Vratimov evidujeme určitou kriminalitu. Není však ničím výjimečná či neobvyklá,“ upřesňuje por. Mgr. Soňa Štětínská z oddělení tisku Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje, která
poskytla Vratimovským novinám statistiku vývoje kriminality v prvním pololetí 2020 na katastru Vratimova a Horních
Datyň, Václavovic, Šenova, Ostravy-Hrabové a Ostravy-Kunčic, tedy území, které
spadá pod vratimovské obvodní oddělení
Policie ČR.
„Za prvních šest měsíců letošního roku
zde policisté evidovali celkem 110 trestných činů, z nichž 62 objasnili. Nenalezneme však mezi nimi žádnou závažnou
trestnou činnost typu vražd či loupeží,
došlo pouze k pár případům ublížení na
zdraví. Polovinu, 54 skutků, tvořily majetkové delikty – například krádeže vloupáním do objektů, krádeže věcí z aut či
součástek vozidel, objevily se také krádeže v bytech. Spektrum další zaznamenané
trestné činnosti je pestré, vždy se ale jedná
o pár případů. Zmínit lze zanedbání povinné výživy, zpronevěry nebo podvody.

Sídlo vratimovského obvodního oddělení Policie ČR.

Počet skutků ani jejich početní zastoupení
není nijak odlišné ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku,“ informuje Soňa
Štětínská.
„Co se týká situace v silničním provozu, stejně jako celá Ostrava je i území
spadající pod obvodní oddělení Policie
ČR Vratimov spojené s určitou intenzitou
dopravy, a tedy i nehodovosti. Ani v této
oblasti ale nelze hovořit o žádné zásadní
odlišnosti nebo mimořádnosti. Za prvních
šest měsíců tohoto roku zaznamenali policisté na území obvodního oddělení Policie ČR Vratimov 52 dopravních nehod,
při kterých nikdo nezemřel ani nebyl těžce zraněn. Lehce zraněno bylo sedm osob.

Nejčastější trestné činy na území OOP Vratimov
v době od 1. 1. do 30. 6. 2020

Foto: KS

Řidiči motorových vozidel zavinili 28 nehod, nemotorových vozidel sedm nehod.
Nezaznamenali jsme střet s chodcem, ve
statistikách je však několik srážek s lesní zvěří,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
k dopravní situaci na území spadající pod
vratimovské obvodní oddělení Policie ČR.
Závěrem malá výzva. Ačkoliv město
Vratimov nepatří v rámci okresu Ostrava-město k oblastem postiženým kriminalitou, i tady je třeba mít se na pozoru. Platí
to zejména o starších občanech, kteří patří
k nejvíce ohroženým skupinám osob zejména v souvislosti s majetkovou trestnou
činností.
(red)

Podíl jednotlivých druhů kriminality na území OOP
Vratimov za 1. pololetí 2020
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Obhájili prvenství v bowlingovém turnaji seniorů
V Restauraci U Toma na
Olešné se uskutečnil 2. ročník
bowlingového turnaje O putovní pohár starosty Paskova,
v němž soutěžily osmičlenné
seniorské týmy z Vratimova,
Paskova, Oprechtic a Řepišť.
Celkovou organizaci zabezpečilo město Paskov, které opět
využilo ke krytí části nákladů
dotaci Moravskoslezského kraje. Ta pomohla částečně uhradit náklady na pronájem bowlingových drah, putovní pohár
pro vítězné družstvo a medaile
pro nejlepší jednotlivce. Další
odměny pro vítězné družstvo
a nejlepší hráče poskytly města Vratimov a Paskov a obec
Řepiště. Stejně jako loni tedy
každý soutěžící dostal za svou
snahu malou odměnu.
Po roce opět přesvědčivě
zvítězilo družstvo Vratimova (1796 bodů) před seniory
z Paskova (1355 bodů), Řepišť (1190 bodů) a Oprechtic
(923 bodů). Dominance vratimovských seniorů potvrzují
i výsledky soutěže jednotlivců. V kategorii mužů se všech

pět Vratimováků umístilo do
7. místa. Stupně vítězů kopírují minulý rok: 1. Mintěl (285
bodů), 2. Böhm (251 bodů),
3. Spáčil (245 bodů). V kategorii žen obsadily naše soutěžící tři z prvních 4 míst.
1. Huppertová (Vratimov,
205 bodů, 2. Valgová (Řepiště,
192 bodů), 3. Matušková (Vratimov, 190 bodů).
Gratuluji všem našim občanům za kvalitní sportovní
výkony a reprezentaci svého
města.
Dále bych chtěl poděkovat
Ing. Miroslavu Lyskovi za
uspořádání této, doufám již
tradiční akce. Další poděkování směřuje na Region Slezská brána, město Paskov, obec
Řepiště, Dům dětí a mládeže
Vratimov a Moravskoslezský
kraj za organizační a finanční
podporu turnaje.
Bc. David Böhm
místostarosta

Vítězné vratimovské družstvo.

Foto: Ing. Miroslav Lysek

Vzpomínka na Jana Sládka, turistu, kamaráda a dobrého člověka
Normálně bychom v těchto dnech slavili s Janem Sládkem, dlouholetým předsedou odboru Klubu českých turistů Slezská
brána v Horních Datyních, jeho kulaté 75.
narozeniny. Bohužel, osud tomu chtěl jinak. Po těžké nemoci, se kterou dlouho
bojoval, odešel letos v únoru na svoji poslední výpravu, z níž není návratu.
Kdo byl Jan Sládek? Narodil se 26.
září 1945 v Horních Datyních. Vyučil se
zámečníkem, ukončil strojní průmyslovku a následně vystudoval Filozofickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a získal magisterský titul, aby se mohl
věnovat své práci učitele a vychovatele na
odborném učilišti Nové huti. Už od mládí
jej lákalo dobrodružství poznávání a záhy
se stal nadšeným organizátorem pobytu
v přírodě v rámci různých forem turistiky,
od té pěší, vodácké, cyklo po zimní táboření. Po obnovení Klubu českých turistů
v roce 1990 se zapojil se sobě vlastní energií do jeho činnosti. Hornodatyňský odbor
turistiky se stal řádným členem KČT oblasti Beskydy, sám Jan Sládek byl zvolen
místopředsedou moravskoslezské oblasti
KČT a předsedou její programové rady,
pracoval v sekci historie, vytvořil oblastní

síň slávy a od roku 2013 se stal předsedou
celostátní Rady Síně slávy české turistiky.
Mimořádná byla jeho badatelská činnost při pátrání po kořenech moravskoslezské a především beskydské turistiky.
Spolupracoval s místními muzei, publikoval, podílel se na knižních publikacích

Jan Sládek (vpravo) se současným předsedou
KČT Horní Datyně Janem Tlolkou při vyhodnocování akce Novoroční čtyřlístek 2019.
Foto: KS

a spoluorganizoval řadu výstav. Na jeho
popud se začala pořádat turistická setkání
na historicky zajímavých místech, vznikly
a byly odhaleny pamětní desky činovníků,

kteří se zasloužili o výstavbu turistických
chat, rozvoj značení, řízení turistiky a její
popularizaci mezi mládeží. A byl také
jedním ze zakladatelů Novoročního čtyřlístku, dnes již tradiční charitativní akce
KČT, jejímž cílem je podpora výstavby
turistických tras a zázemí pro tělesně postižené.
Za svoji činnost byl Jan Sládek oceněn
vysokými klubovými vyznamenáními –
Čestným odznakem Vojty Náprstka a medailí Vratislava Pasovského.
„Odešel velký turista, beskydský vlastenec, nejlepší znalec historie turistiky
ve Slezských i Moravskoslezských Beskydech a ochránce tradic beskydských
turistických chat. Odešel v něm člověk
s velkou silou, vytrvalostí a vůlí dojít vždy
k cíli, které dal beze zbytku do služeb
ostatním turistům,“ zavzpomínal na Jana
Sládka jeho dlouholetý přítel, čestný předseda KČT Jan Havelka. My víme, že jsme
ztratili skvělého kamaráda, charismatického a obětavého lídra, významného občana
našeho města a především dobrého člověka, na kterého budeme navždy vzpomínat.
Aleš Šklář
odbor KČT Slezská brána Horní Datyně

říjen 2020

Zážitky pro seniory připravil
Dům dětí a mládeže
Za všechny členy vratimovského Spolku seniorů chci poděkovat
za práci, kterou pro nás, pro seniory, vykonává Dům dětí a mládeže
(DDM).
Dne 26. srpna uspořádal DDM na svém hřišti pro seniory zábavu
s názvem Mezigenerační piknik. Pohoštění bylo zajištěno a i my,
seniorky, jsme přinesly pár dobrot. Vyzkoušeli jsme si různé hry
a nakonec nám zahrála a zazpívala country kapela. Úžasné odpoledne!
Ve dnech 20. a 27. srpna uspořádal DDM pro seniory dva zájezdy na Lysou horu. Počasí bylo chladné, ale viditelnost nádherná!
V sobotu 29. srpna se uskutečnil jednodenní zájezd s názvem Hůl
je cool – ve zdravém těle zdravý duch. Instruktorka Mirka nám zapůjčila trekkingové hole, s nimiž jsme se vydali na šestikilometrový
pochod do Dolního Sklenova, části obce Hukvaldy.
Ve dnech 1. a 3. září začal nový Kurz severské chůze pro seniory.
Opět si můžeme půjčit hole a jít svižně do toho! Jsou to úžasné věci!
Ve čtvrtek 3. září jsme se zúčastnili 2. ročníku bowlingového
turnaje O putovní pohár starosty Paskova, který se koná v Olešné
a který pořádá Region Slezská brána za podpory mj. města Vratimova.
Díky DDM nás čekají ještě další akce.
Za Spolek seniorů Vratimov
Anna Huppertová, předsedkyně

Městská knihovna Vratimov
5.–9. října: Týden knihoven
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Výstavy a výstavky
• Výstava Miroslav Lysek – Voda Beskyd. Fotografie možno
zhlédnout do 15. října.
• Podzimní výstavka dětských knih
Čteme s nečtenáři (pro děti od 4 let)
• 6. října od 16.30 hodin
Setkání maminek – S knížkou do života
• 2. října od 10.00 hodin
Akce pro mateřskou školu
• 8. října Poledníček (podzimní čtení)
Akce pro základní školy
• setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou
Znáte pohádky Boženy Němcové?
Zábavná soutěž v knihovně k výročí Boženy Němcové. Po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna.
Upozorňujeme čtenáře, že Noc s Andersenem, která se měla
konat 9. října, se ruší.

Místní knihovna Horní Datyně
Pondělí 7. října: Týden knihoven
Výstava
• Výstava v chodbičce knihovny Konec války – 75 let od osvobození Horních Datyň
Znáte pohádky Boženy Němcové?
Zábavná soutěž v knihovně k výročí Boženy Němcové. Po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna.
Pokud vás zajímá, jak pokračuje výstavba nové knihovny, sledujte naši webovou stránku a facebook.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Akce Domu dětí a mládeže
Do Beskydského nebe
Projekt Bejvávalo, aneb putování za místy našeho mládí pokračuje další exkurzí Beskydské
nebe. Ve středu 7. října vás vezmeme do areálu skokanských
můstků Horečky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Průvodce vám
poví o životě v korunách stromů, můžete si projít naučnou
stezku Beskydské nebe. Na zpáteční cestě se uskuteční exkurze ve výrobně cukrovinek Marlenka spojená s ochutnávkou.
Na exkurzi je potřeba mít roušku.
Připomínáme, že uvítáme vaše podněty a staré fotografie
z navštívených míst do projektové kroniky.
Projekt pro seniory Bejvávalo finančně podpořil Moravskoslezský kraj z programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 a město Vratimov a je určen
věkové skupině 60+.

Pečení kváskového chleba
V sobotu 10. října připravujeme pro dospěláky akci Pečení kváskového chleba. Co se naučíte? Že kváskové pečení je
velmi snadné – žádné úmorné hnětení a ladění těsta. Péct budeme domácí celožitný a pšenično-žitný kváskový chleba (3x
prokvašený) a kváskové sladké snídaňové pečivo, vyzkoušíme
si jednoduché pečení v troubě a připravíme zdravou pomazánku k chlebu. Domů si odnesete vlastnoručně upečený kváskový chleba a sladké kváskové pečivo.
Akce je součástí projektu Šablony II. pro Dům dětí a mládeže Vratimov a je spolufinancována Evropskou unií.
Bližší informace: m.macurova@ddmvratimov.cz nebo v recepci DDM Vratimov, nejpozději však do 5. 10. 2020.

Bludičky
Na sobotu 17. října připravuje DDM Vratimov ve spolupráci s Mateřskou školou Vratimov pro děti již jedenáctý ročník
Bludiček. Start na zahradě MŠ Vratimov od 17:00 do 17:30
hodin. Děti budou plnit bludičkovské úkoly a po setmění se
společně lampionovým průvodem přesunou na zahradu Sokolovny, kde bude připraven táborák, na němž 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.

Příměstský tábor Podzimky
A máme tady opět prázdniny. Na 29.–30. října chystáme
příměstský tábor Podzimky. Společně navštívíme Hop Jump
v Ostravě. V Domečku bude připravena spousta her, zábavy
a výtvarné činnosti, jako např. dekorování penálu, povlaku na
polštář nebo tašky dle vlastní fantazie.
Příměstský tábor je částečně hrazen z operačního programu
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU.
Bližší informace: Věra Pacíková, tel. 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.
Renáta Böhmová
Dům dětí a mládeže Vratimov
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Prázdninové příměstské tábory v DDM Vratimov
Prázdninový provoz Domu
dětí a mládeže byl až do poslední chvíle nejistý. Povolí ministerstva zdravotnictví a školství
konání příměstských táborů?
Nakonec to klaplo a v Domečku proběhlo 11 příměstských
táborů, kterých se zúčastnilo
přes 200 dětí.
Aby se snížilo riziko přenosu nákazy nemocí covid-19,
vypustili jsme letos výlety
a exkurze a připravili pro děti
program zejména v prostorách
Domu dětí a mládeže a na přilehlém hřišti, které bylo v době
konání táborů pro veřejnost
uzavřeno. Děti tak měly šanci
naučit se mnoho nových her
a dosyta si užít hraček a vybavení. Hitem letošního léta bylo
zdobení triček speciální metodou Flying colours, vytváření obrázků z barevného písku
a foukání obřích bublin. Na
každý turnus za dětmi navíc přišel jeden host – animátor, který

dětem program zpestřil nějakou
nevšední činností. A tak se děti
na Prázdninovém táboře Basta
učily akrobacii a žonglování,
Zvířátkový prázdninový tábor
besedoval s kynologem a Předškoláky navštívil klaun Hopsalín.
Příměstské tábory v DDM
Vratimov jsou finančně podpořeny z operačního programu
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU.
Poděkování myslivcům
Rádi bychom poděkovali
Mysliveckému sdružení Hubert
Vratimov za skvělou spolupráci. Vždy nám ochotně pro naši
činnost poskytnou mysliveckou
chatu Hubertka nebo svůj čas
pro besedování s dětmi. Milí
myslivci, pod vaší novou střechou je nám vždy dobře.
Za tým DDM Vratimov
Mgr. Lenka Havrdová,
projektová manažerka

Na prázdninovém táboře Basta se děti učily základům akrobacie a vyzkoušely si různé hry.

Hitem letošního léta bylo zdobení triček speciální metodou Flying colours

Účastníci prázdninových táborů s myslivci na myslivecké chatě Hubertka.
Foto: DDM Vratimov
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Letní herecká škola rozvíjí dětské osobnosti
Základní škola Masarykovo náměstí zahájila v minulém školním roce spolupráci
s uměleckou agenturou Ambrozia, která
nabízí od roku 2003 mladým lidem výuku divadelního, filmového a muzikálového herectví, tance a moderování. V rámci
této spolupráce umožňuje škola Ambrozii
konání týdenních vzdělávacích kurzů pro
děti z Vratimova a okolí, které organizačně
zajišťují vysokoškolsky vzdělaní pedagogové, zdravotníci a certifikovaní vedoucí.
Po odborné stránce na nich působí mnoho
profesionálních herců, režisérů, filmařů,
moderátorů, zpěváků a tanečníků.
Smyslem výuky na kurzech Ambrozie
není pouhé předání informačního minima
o umění. Lektoři se snaží ukázat dětem cestu k umění, vzbuzovat u nich zájem o další
umělecký rozvoj a budovat celkový pozitivní přístup člověka ke kultuře a umění.
To je důležité nejenom pro jednotlivce, ale
pro kulturní vývoj celé společnosti. Pouze
generace lidí, která si bude vážit kultury
a umění minulosti a současnosti, může napomoci k budování kultury budoucnosti.
Agentura také motivuje účastníky kurzu
k přihlášení na základní uměleckou školu
či jinou uměleckou instituci v místě jejich
bydliště a pokračování v uměleckém vzdělávání celoročně.
V rámci samotných kurzů se Ambrozia
snaží nabídnout žákům alternativu ke způsobu učení, na který jsou zvyklí z běžné
školy. Klíčový význam zde má, kromě interaktivní práce na projektech, neformální
uvolněná atmosféra, princip vzájemné úcty
a spolupráce. Lektoři berou své svěřence
jako spolupracovníky, se kterými realizují společný projekt. Mezi lektory a dětmi
funguje tykání a dobré vztahy často přetrvávají i mimo probíhající kurzy.
Letos se Letní herecká škola konala na ZŠ Masarykovo náměstí od 16. do

Účastníci Letní herecké školy na památečním snímku.

22. srpna. Zúčastnilo se jí celkem 42 dětí
z Ostravy, Frýdku-Místku a Vratimova.
Uskutečnilo se hned několik základních
vzdělávacích kurzů – muzikálový, herecký a filmový. Jako vždy se akce zúčastnila
i významná osobnost z oblasti naší kultury.
Letos se jednalo o herce, producenta, scénáristu a režiséra Tomáše Magnuska, který
předával dětem zkušenosti hlavně z oblasti
režie.
Během celé Letní herecké školy děti ve
škole také spaly, stravovaly se, hrály hry
na školním hřišti, společně s lektory grilovaly a zažívaly chvíle, na které se nezapomíná. Vyvrcholením kurzu bylo představení pro rodiče, které se uskutečnilo
v sobotu 22. srpna v prostorách školní tělocvičny. V jeho průběhu děti ukázaly, co
vše se během týdne naučily a nacvičily. Ať
už se jednalo o divadelní představení, pěvecké a taneční vystoupení v rámci soutěže Tvoje tvář má známý hlas nebo o krátký
film na dané téma. Jelikož jsem se tohoto

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

představení zúčastnila, mohu říct, že jsem
byla stejně jako v minulém školním roce
příjemně překvapená, co vše děti dokázaly
zvládnout a jak rozvinuly své dovednosti
a schopnosti.
Touto cestou bych ráda poděkovala
starostce TJ Sokol Iloně Spratkové, která
nám stejně jako v minulém školním roce
vyšla vstříc a umožnila využití hygienického zařízení TJ Sokol pro účastníky kurzu.
Stejně tak děkuji Bc. Kateřině Hyršlové,
která měla Letní hereckou školu na starost.
Fotodokumentaci z akce lze najít na stránkách www.kronika.ambroziada.cz.
Jako ředitelka školy bych byla velmi
ráda, pokud by se tato akce konala na
naší škole také v průběhu příštích letních
prázdnin. Vidím v ní nejen smysluplné
trávení volného času žáků, ale především
rozvoj jejich potenciálu a kultivaci jejich
osobností.
Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

První školní den na ZŠ Datyňská
Prázdniny skončily a pro mnoho dětí a rodičů nastal přelomový okamžik –
zahájení povinné školní docházky. Pro všechny naše prvňáčky byl první školní
den dnem výjimečným a slavnostním. Na naši kmenovou školu ve Vratimově
v Datyňské ulici nastoupilo 1. 9. 2020 celkem 44 dětí do dvou prvních tříd.
Odloučené pracoviště v Horních Datyních začalo navštěvovat 18 dětí. Prvňáčci
poprvé usedli do školních lavic, dostali krásné nové učebnice a setkali se s novými kamarády. Děti ve vyzdobených třídách přivítaly jejich nové učitelky,
ředitelka Mgr. Darja Kuchařová, starosta Bc. Martin Čech a místostarosta Bc.
David Böhm. Všechny učitelky chtěly tento významný den dětem zpříjemnit
drobným doprovodným programem, dárečky a hlavně úsměvem na tváři. Malí
školáci si kromě jiného odnesli také upomínkový list a jistě i hezký a nezapomenutelný zážitek, na který budou vzpomínat celý život. Držíme všem prvňáčkům palce, ať na svůj první rok ve škole mají jen ty nejlepší vzpomínky.
Přejeme jim hodně štěstí a úspěšný školní rok 2020/2021.
Mgr. Darja Kuchařová
Prvňáčci v ZŠ Datyňská při slavnostním zahájení školního
ředitelka ZŠ Datyňská
roku 2020/2021.
Foto: KS
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„Horní“ škola pokračuje v modernizaci
V posledních letech na škole ZŠ Datyňská úspěšně pokračuje modernizace a inovace vnějších i vnitřních prostor. Vše je
koncipováno tak, aby se plnily požadavky
pro zkvalitnění služeb a podmínek života.
Naším dlouhodobým cílem je účelné naplňování moderních potřeb, které slouží
nejen k zajištění kvalitní výuky, ale i příjemnému pobytu ve školních prostorách.
Také letos probíhaly na ZŠ Datyňská
další stavební práce a vylepšující úpravy
realizovatelné i díky podpoře města Vratimova, které svými projekty přispívá ke
zvýšení kvality vzdělávání.
Došlo k rekonstrukci tělocvičny, ve které byla položena nová dřevěná podlaha
a instalováno nové sportovní vybavení.
V nově vybudovaném 4. patře je zavedena
klimatizace pro úpravu teploty vzduchu ve
třídách, v kabinetech, ve sborovně a v multifunkčním sále. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, budou vybaveny novou IT
a didaktickými pomůckami. Na odlouče-

Tělocvična s novou podlahou a novými prvky
vybavení zve k pohybu.

Opravená a modernizovaná bezbariérová toaleta v Horních Datyních. Foto: ZŠ Datyňská

V místnostech ve 4. patře školní budovy reguluje teplotu vzduchu klimatizace.

ném pracovišti v Horních Datyních jsou
opravena sociální zařízení s bezbariérovým WC. Bezbariérový je také nový vjezd
a vchod do školy.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří jsou
spjati s životem naší krásné školy. Děkuji
za pomoc při vytváření kvalitního provozního zázemí, za aktivní přístup při řešení
dalších prostor pro stále narůstající počet
žáků a za vstřícnou spolupráci.
Srdečně děkuji starostovi Bc. Martinu Čechovi, místostarostovi Bc. Davidu

Böhmovi, radním a zastupitelům města
Vratimova za spolufinancování a financování projektů, Městskému úřadu Vratimov, Mgr. Erice Herzové, Mgr. Ing.
Pavlovi Janků, Bc. Danielu Filipovi a Bc.
Beátě Petrové za perfektní vedení projektů
a organizaci výběrových řízení.
Těším se na další spolupráci s vedením
města a věřím, že i v budoucnu společně
navážeme na další projekty.
Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ Datyňská

Sokol se vrací do formy
Začal nový školní rok a vratimovský Sokol se také vrátil ke své na půl roku přerušené činnosti. Budou opět
cvičit ženy, rodiče s dětmi a trénovat malí basketbalisté.
Na hodinách s cvičitelkou Lenkou se potkáte v pondělí
a čtvrtky v Dance fitness a v neděli při Body form. S tetou Irenou
každou středu ve cvičení pro rodiče a děti a s trenérkou Kleinovou
rovněž ve středu v basketbalu pro děti od 1. do 4. třídy. Přesný
časový rozvrh najdete na nástěnkách, webu či facebooku Sokola.
Také všechny ženy Sokol srdečně zve na cvičící sobotu 24. října
od 15:30.
Nebojte se, přijďte mezi nás, vždyť je starou pravdou, že pohyb
uzdravuje, vyplavuje endorfiny, které způsobují dobrou náladu
a jsou nazývány hormony štěstí. A kdo je šťasten, nemůže být nemocen.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Mgr. Irena Heinichová

Úspěšná žena
Spolek Rovnovážka realizuje projekt Úspěšná žena, který
pomáhá ženám pracovně růst, na druhé straně pomáhá zaměstnavatelům překonávat následky koronavirové krize.
Ženám nabízí zdarma vzdělávací workshopy na rozvoj sebevědomí, sebeprezentace na sociálních sítích, digitálních dovedností, posílení ženské krásy a mentoringový a koučovací
program.
Zaměstnavatelům nabízí možnost získat motivované zaměstnankyně, dotace na mzdové příspěvky, propagaci firmy
podporující rovné příležitosti a pomoc při zavádění práce
z domova a flexibilních úvazků. Projekt je financován z OP
Zaměstnanost. Více na www.uspesna-zena.cz.
Bc. Klára Tidrichová
Rovnovážka

Těšínské divadlo bude hrát Šumaře na střeše
Těšínské divadlo zahraje pro vratimovské předplatitele 13. října v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově legendární muzikál o síle tradic, lásky, rodinných vztahů a potřebě tolerance Šumař na střeše. Jako předloha k muzikálu, jehož premiéra se konala
v New Yorku v roce 1964, posloužily povídky židovského spisovatele Šoloma Alejchema. Začátek v 19 hodin.
(TD)
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Skvělé umístění na Ostravských sportovních hrách
Ostravské sportovní hry pořádalo v minulém školním roce
2019/2020 město Ostrava ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky vůbec poprvé. Do akce, která
měla trvat od loňského září do letošního května, se přihlásilo 54
škol s 6000 žáky. Cílem bylo zvednout děti od počítačů, mobilů
a tabletů a motivovat je ke sportování a zdravému pohybu. Akce
se zúčastnila také ZŠ Datyňská Vratimov.

rozpočtu 1,05 milionu korun. Ambasadory projektu byli florbalistka Michaela Kubečková, třetí na MS juniorek 2018, a český
rekordman v běhu na 100 m Zdeněk Stromšík. Deset nejúspěšnějších škol mělo být vyhlášeno v červnu.
Kvůli epidemii covid-19 se konala pouze část soutěží a vyhlášení proběhlo až v pondělí 7. září v rámci Čokoládové tretry na
ostravském Městském stadionu. ZŠ Dataňská se umístila na skvělém 8. místě. Všem žáků, kteří se soutěží zúčastnili, děkuji za reprezentaci školy.
Pro první pololetí tohoto školního roku Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy nevyhlásilo žádné soutěže. O možnosti
vyhlášení soutěží pro II. pololetí se bude podle aktuálního vývoje
pandemie covid-19 jednat.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Datyňská
1 ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba

Zástupci vratimovských žáků při slavnostním vyhlašování výsledků Ostravských sportovních her. Vlevo Mgr. Jana Biolková. Foto: ZŠ Datyňská

Soutěžilo se v 15 disciplínách ve čtyřech věkových kategoriích.
Školy získávaly body za výsledky svých družstev i za pořádání
obvodních a okresních kol. Přihlášená školská zařízení obdržela
pro své sportovce sadu rozlišovacích dresů určených k prezentaci
školy, každý zapojený žák dostal láhev s logem projektu.
Město Ostrava uvolnilo na Ostravské sportovní hry ze svého

142 bodů

2 ZŠ Klegova 27, Ostrava-Hrabůvka

95,5

3 ZŠ Ostrava – Bělský les, B. Dvorského 1

94

4 ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2

83

5 ZŠ Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609

82

6 ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040

64

7 ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A

61

8 ZŠ Datyňská 690, Vratimov

49

9 ZŠ Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382
ZŠ generála Zdeňka Škarvady,
10
Ostrava-Poruba

41
40

Vrchol tenisové sezony – klubový turnaj
Jako každoročně se na konci srpna konal klubový turnaj členů
tenisového oddílu TC Biocel Vratimov ve čtyřhře, a to opět s velkou účastí 14 párů. Hrací systém byl stejný jako v předchozích
letech: jednotlivé páry byly rozlosovány do skupin, z nichž dva
nejlepší páry postupovaly do hlavní soutěže a zbývající bojovaly
v soutěži útěchy.
Turnajové vítězství si vybojoval pár Libor Botur – Lukáš Botur,
když ve finálovém souboji porazili pár Hynek Daňa – Daniel Ožana. Třetí místo si odnesli loňští vítězové Roman Kupka – Markéta
Rájecká. Soutěž útěchy vyhrál pár Macura – Vrajík.
Pro zpestření turnaje zapůjčil oddíl přístroj na měření rychlosti
podání. Tuto soutěž bezkonkurenčně vyhrál Lukáš Botur s rychlostí servisu 181 km/hod.

Zástupci vítězných párů s cenami za umístění. Foto: TC Biocel Vratimov

Na vratimovských kurtech zuřily tvrdé tenisové boje.

Tak, jak byl výkon jednotlivých účastníků během turnaje bojovný, byl pak ve společenské části turnaje jejich přístup uvolněný a veselý. Už tradičně se vzpomínalo na předchozí ročníky
klubového turnaje a veselé historky spojené s jejich pořádáním,
a to včetně vzpomínek tenisové legendy vratimovského klubu Ladislava Šrubaře.
Turnaj splnil očekávané – užít si tenisový den a dále rozvíjet
soudržnost členů klubu.
Markéta Rájecká
TC Biocel Vratimov
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Běhy Jakubák a Zlatý podzim
V náhradním termínu za kovidový
14. duben se již 37. ročník Jakubova lesního běhu Důlňákem konal v úterý 23. června
v podvečer. Závod se běhá bez přerušení od
roku 1984. Starším závodem v kraji, o pouhý jeden ročník, je jen Běh na Lysou horu,
žádný jiný. Závod patří v regionu k nejoblíbenějším a podle běžců svou tratí i k nejhezčím. Na startu se sešlo 145 natěšených
vytrvalců, mužů i žen, od nejmladších až
po veterány, jen o tři méně proti loňskému
účastnickému rekordu. Mezi nimi tradičně
reprezentanti a reprezentantky ČR, mistryně a mistři republiky, potěšitelně také opět
Vratimovští, byť letos v menším počtu.
Žel, kvůli evropským opatřením proti novému typu koronaviru nemohli přijet Poláci a Slováci, dorazil pouze jeden Angličan.
Tak snad příště, protože náš závod mají
rádi.
V novém traťovém rekordu zvítězila
skvělá 18letá Karolína Sasynová z klubu
1. běžecký Jablunkov, mezi muži Jan Fousek z Maraton klubu Seitl Ostrava. Z Vratimovských byli nejlepší Aleš a Tomáš Janotovi a Renata Čerbáková s Lucií Polkovou.
Zajímavostí je, že držitelem traťového
rekordu mužů je z roku 2016 bratr Karolíny René Sasyn, tehdy také pouze 17letý.
A pohledem do starších výsledkových listin jsem zjistil, že před pár lety se závodu
několikrát velmi úspěšně zúčastnili i oba
rodiče Sasynovi. Vzácná běžecká rodina.
Výsledky a fotky ze závodu jsou na mkseitl.cz.
Silniční běh Zlatý podzim, jeho již
28. ročník pořádaný naším Běžeckým klubem Vratimov ve spolupráci s Kulturním
střediskem, proběhne v sobotu 24. října.
Závod dlouhý 10 km, který se ve Vratimově běhá od roku 1990, je přímou náhradou

Silniční běh Zlatý podzim 2019 – odstartováno!

Foto: BK a KS Vratimov

kdysi jednoho ze dvou největších běhů Moravy a Slezska, závodu Důl Paskov – Důl
Staříč – Důl Paskov, který zanikl v důsledku listopadových událostí v roce 1989. Až
o několik roků později vznikla Hornická
„10“ ve Frýdku-Místku, pořádaná TJ Slezan FM, která se díky podpoře města Frýdku-Místku, OKD a sponzorů stala jedním
z nej-běhů České republiky a i ona je v podstatě následníkem tohoto běhu. Protože má
v programu všechny dětské i dorostenecké
kategorie a doprovodný program s bohatou
tombolou pro děti i dospělé, vřele účast, zejména dětí, doporučuji.
Náš Zlatý podzim je zařazen do seriálu
Frýdecko-místeckého běžeckého poháru
a přesto, že trať je poměrně těžká a kopcovitá, patří mezi nejoblíbenější závody
severní Moravy. Skvělé zázemí mu každoročně vytvářejí pracovnice Kulturního
střediska. Stejně jako jarního "Jakubáku"

v Důlňáku se ho pravidelně zúčastňují
reprezentantky a reprezentanti, mistryně
a mistři republiky a nejlepší vytrvalci regionu, hlavně ale kondiční a rekreační sportovci, pro které je závod výzvou. Potěšitelná je každý rok vzrůstající účast místních.
Žel, jako nejmenší sportovní klub republiky, pouze dvoučlenný, nemáme sílu zorganizovat i dětské kategorie.
Start běhu Zlatý podzim s centrem ve
Společenském domě je v sobotu 24. října
v 10:30 hodin. Desetikilometrový okruh
vede ulicemi Popinecká, Husova, Zahradní, U Stadionu, Na Podlesí, Rakovecká, Na
Zadkách, Okrajová, Frýdecká, Pod Kovárnou a Výletní, kde je cíl. Propozice jsou
k zhlédnutí v termínovkách na běžeckých
webech, např. mkseitl.cz, behej.com, ceskybeh.cz apod.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

Silniční běh Zlatý podzim –
28. ročník
Termín: 24. října 2020
Start: 10:30 hodin, ulice Popinecká
Prezentace: od 9:00 ve Společenském domě Vratimov
Délka trasy: 10 km
Kategorie:
ženy: do 39 let včetně, od 40 let
muži: do 39 let, do 49 let, do 59
let, do 69 let včetně, od 70 let
nejlepší Vratimováci
Z Jakubova běhu Důlňákem. Vpředu vítězka kategorie žen Karolína Sasynová.

říjen 2020
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Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra
GAS Vratimov, jakožto zástupce jediného
ligového sportu v našem městě, bojuje ve
3. lize v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).
Vratimovští stolní tenisté během prázdnin nezaháleli a mimo pravidelných tréninků v herně na stadionu ve Vratimově
se zúčastnili i několika turnajů u nás, ale
i na Slovensku a v Maďarsku. Např. náš
Oldřich Vrtal vyhrál dobře obsazený veteránský turnaj v Bratislavě a společně se
Slovákem Gallusem vyhráli překvapivě
čtyřhru na prestižním mezinárodním turnaji Visegrádské čtyřky v maďarském Nádudvaru.
Vratimovská mládež ve složení Filip Zajíc, Marek Konrád, Adam Pravda, Tomáš
Kolpak a Filip Tichý zahájila 5. září svou
sezonu turnajem dětí a mládeže v nově
postavené hale stolního tenisu v Havířově. Tato hala je v současné době největší a nejmodernější hernou stolního tenisu
v České republice, a tak tam budeme často
s mládeží na turnaje zajíždět.
Pravidelné dlouhodobé soutěže stolních
tenistů pro sezonu 2020/21 začaly v druhém týdnu září a končit by měly v dubnu
2021. Tedy samozřejmě pokud to dovolí
pandemická situace.

Osm nejlepších hráčů Městského přeboru 3. třídy se utkalo ve Vratimově na turnaji TOP 8. Mezi
nimi i náš Lukáš Hrubý (čtvrtý zleva), který nakonec skončil na 5. místě.

Oddíl stolního tenisu bude mít
v mistrovských soutěžích celkem
těchto pět družstev:
TTC MG Odra GAS Vratimov A – 3.
liga, TTC MG Odra GAS Vratimov B –
Divize, TTC MG Odra GAS Vratimov
C – Městský přebor 1. třídy, TTC MG
Odra GAS Vratimov D – Městský
přebor 2. třídy, TTC MG Odra GAS
Vratimov E – Městský přebor 3. třídy.

Oddíl stolního tenisu TTC
MG Odra GAS Vratimov

hledá do svých řad
děti narozené v roce
2008 a mladší z Vratimova
a okolí.
Tréninky se konají
každé úterý a čtvrtek
od 15 do 17 hodin.
Podrobnosti na čísle
603 283 558.

Medailisté dvouhry z Nádudvaru. Zleva: stříbro Péter Klucsár (Budapešť), zlato Milan Zadubenec
(Bratislava), bronz István Gonczol (Debrecen) a Oldřich Vrtal (Vratimov).
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Ligová soutěž pro sezonu 2020/21 bude mít tyto účastníky:
1. TJ Sokol Zlín-Šarovy, 2. TTC Frýdlant, 3. TTC Siko Orlová, 4. TTC Ostrava-Poruba, 5. TJ Ostrava KST, 6. DDM Valašské Meziříčí, 7. SK Přerov, 8. TTC
Bolatice, 9. SK Svinov, 10. TTC MG Odra GAS Vratimov, 11. TJ Sokol Náklo
Litovel, 12. KST Hluk – Dolní Němčí, 13. TJ Odry, 14. KST Vsetín.
Bohuslav Kaloč
oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov
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VZPOMÍNÁME
Dne 11. října 2020 vzpomeneme
100. výročí narození paní

Vítězslavy Radové
z Horních Datyň.
S láskou vzpomíná
dcera a syn s rodinami.

Dne 5. října 2020 vzpomeneme
3. výročí úmrtí
paní

Jozefy Malíkové,

dne 8. února 2021 si připomeneme
9. výročí úmrtí pana

Jána Malíka.
S úctou vzpomínají dcery Jana,
Milena a Marie s rodinami.

Dne 30. října to bude rok, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka,
babička, paní

Libuše Harníková
a zároveň 2. listopadu vzpomeneme na
její nedožité 83. narozeniny.
S láskou vzpomíná celá rodina.

OZNAMUJEME
S bolestí v srdci oznamujeme všem
příbuzným a známým, že nás navždy
opustil náš drahý a milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček, tchán
a kamarád, pan

Ladislav Kolář
z Horních Datyň ve věku 92 let.
Jeho srdce dotlouklo 14. září 2020.
Zarmoucená rodina.

Dne 23. října 2020 vzpomeneme
nedožité 90. narozeniny naší maminky,
babičky a prababičky, paní

Radmily Ulmanové,
zároveň dne 18. prosince 2020 uctíme
5. smutné výročí jejího úmrtí.

Dne 16. září 2020 jsme vzpomněli
nedožité 94. narozeniny našeho tatínka,
dědečka a pradědečka, pana

Vojtěcha Ulmana,
zároveň dne 29. října 2020 vzpomeneme
smutné 51. výročí od jeho úmrtí.
Dcera Jana s celou rodinou.

Dne 15. října si připomeneme
5. výročí úmrtí
paní

Věry Štůskové.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 23. července 2020 uplynulo 5 let,
kdy nás opustila paní

Jindřiška Václavková
Zároveň 24. září 2020 jsme si
připomněli 85. výročí jejího narození.
S láskou a úctou vzpomínají rodiny
Čechova a Kyškova.

říjen 2020
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KAM VE MĚSTĚ – ŘÍJEN
Podmínky účasti na akcích se řídí aktuálními protiepidemiologickými opatřeními
DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1. 10. Jedu v jedu
1. 10. Vratimov mýma očima
2. 10. Fotbal, přípravka U9: Vratimov – Baník Ostrava
5. 10. Divadlo Bez zábradlí: Tři muži na špatné adrese
7. 10. Jedu v jedu
7. 10. Vratimov mýma očima
7. 10. Fotbal, přípravka U11: Vratimov – Slovan Ostrava
7. 10. Bourák
8. 10. Jedu v jedu
8. 10. Vratimov mýma očima
10. 10. Příběhy cvrčka a štěňátka
10. 10. Fotbal, mladší žáci U13: Vratimov – Vítkovice B
10. 10. Fotbal, muži A: Vratimov – Dolní Lutyně
14. 10. Jedu v jedu
14. 10. Vratimov mýma očima
14. 10. Havel
15. 10. Jedu v jedu
15. 10. Vratimov mýma očima
15. 10. Pár rad do začátku, jak si sestavit rodokmen
18. 10. Pohádka z Beskyd
20. 10. Drahé kameny – krásné i léčivé
21. 10. Jedu v jedu
21. 10. Vratimov mýma očima
21. 10. Ježek Sonic
22. 10. Jedu v jedu
22. 10. Vratimov mýma očima
23. 10. Fotbal, přípravka U9: Vratimov – Šenov
Fotbal, mladší žáci U13: Vratimov – MFK
24. 10.
Vítkovice

16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
16:30 Městský stadion, Městská soutěž, sk. A, FC Vratimov
19:00 Společenský dům, divadelní komedie, KS Vratimov
16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
16:30 Městský stadion, Městská soutěž, sk. B, FC Vratimov
19:00 Kino Hvězda, česká komedie, KS Vratimov
16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov
10:00 Městský stadion, Městský přebor, sk. B, FC Vratimov
Městský stadion, 1. A třída Moravskoslezského kraje, sk. B,
15:00
FC Vratimov
16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
19:00 Kino Hvězda, drama, KS Vratimov
16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
18:00 Salónek Společenského domu, přednáška, KS Vratimov
Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti,
10:00
KS Vratimov
18:00 Vratimovská galerie, přednáška, KS Vratimov
16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov
16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
16:30 Městský stadion, Městská soutěž, sk. A, FC Vratimov
10:00 Městský stadion, Městský přebor, sk. B, FC Vratimov

24. 10. Běžecký závod Zlatý podzim

10:30

24. 10. Fotbal, muži A: Vratimov – Hnojník

14:00

24. 10. Fitness sobota s Lenkou
25. 10. Fotbal, muži B: Vratimov – Lhotka
Pietní akt u příležitosti Dne vzniku samostatného
27. 10.
československého státu
28. 10. Fotbal, přípravka U11: Vratimov – Hlučín B
28. 10. Jedu v jedu

15:30
10:30

28. 10. Vratimov mýma očima

16:00

28. 10. Princezna zakletá v čase
29. 10. Jedu v jedu

17:00
16:00

29. 10. Vratimov mýma očima

16:00

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

11:00
16:30
16:00

Společenský dům, silniční běžecký závod, Běžecký klub
Vratimov
Městský stadion, 1. A třída Moravskoslezského kraje, sk. B,
FC Vratimov
Sokolovna, sportovní odpoledne, Sokol Vratimov
Městský stadion, Městský přebor, sk. B, FC Vratimov
Památník obětí I. světové války u Husova sboru, pietní akt,
město Vratimov
Městský stadion, Městská soutěž, sk. B, FC Vratimov
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
DDM Vratimov
Kino Hvězda, fantasy pohádka, KS Vratimov
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
DDM Vratimov
SPORT

KINO

OSTATNÍ
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VÝSTAVY
 Vratimovská galerie

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

Drahé kameny

3ġ('1Éä.$

– krásné i léčivé

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
FUêGHFNi1000/48 | WHO.: 595 700 750-4 | ZZZNVYUDWLPRYF]_IDFHERRNFRPNVYUDWLPRY

Gb
št R Rr Qt
Qi
PĢe
G

9SURGHMLYSRNODGQČ.XOWXUQtKRVWĜHGLVND_7HO

tQý
YR

SĜHGQiãHMtFt
%F3HWUD
1HYHOĘãRYi
YVWXSQp.þ

y JLĢt N
eQ
R

ĜtMQD_KRGLQ
VDOyQHN
6SROHþHQVNpKR
GRPX

GrDKp N
D

P

pár rad MDNVL
do VHVWDYLW
]DþiWNX URGRNPHQ

N

QD

~WHUìĢtMQD_KRGLQ
9UDWLPRYVNiJDOHULH_YVWXSQp.Ā
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov

říjen 2020

19

Vratimovské noviny

ås
o
B

'LYDGHOQtDJHQWXUD.ĜHVDGOR

Pohádka z Beskyd

ká

VRATIMOV

+251Ì'$7<1đ

þo

ko

a

Povídání
0DUFHO\.UþiORYp
s ochutnávkou
pravých jakostních
þRNROiG

lá d

3ě('1Èâ.$

úterý
úter
út
ú
te
erý
er
ý3
3.. llistopadu
isto
is
topa
topa
pad
du | 1
du
18
8h
hod
ho
hodin
od
odi
o
diin
din
d
Vratimovská galerie
YVWXSQp.þ_YSURGHMLRGĜtMQD

ĢtMQD_KRGLQ_6SROHĀHQVNôGĪP
9VWXSQpGtWČ.þGRVSČOê.þURGLQQp GRVSČOêGtWČ .þ
9VWXSHQN\YSURGHMLYSRNODGQČ.XOWXUQtKRVWĜHGLVND
ÒKUDGDPRåQiLSĜHYRGHP5H]HUYDFHDLQIRUPDFHQDWHO

1HGĒOQtGLYDGHOQtSRKiGNDSURGĒWL

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

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

va

.A.

nd a

:

.ä
.D

Ko

t

Trio Opera Divas:

Vánoční koncert
Gloria
$JHQWXUD$QGDQWHΖY\.OXVDORY«

á

š
má
To

pr j

ek

.V.A.S. K
K
a
lo

in
rv

Div
ad

$VWURNRPHGLHRMHGQRPYČGHFNpPH[SHULPHQWX
QDSR]DGtPLVHVRYČWVNêFKNRVPRQDXWĤQD0DUV

ċ
.
N.A.D

_OLVWRSDGX_KRGLQ_YVWXSQp.þ_
_.XOWXUQtGĤP+RUQt'DW\QČ_
9SURGHMLYSRNODGQČ.XOWXUQtKRVWĜHGLVND_Wel. 595 700 751

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

QHGěOH
SURVLQFH
KRGLQ
NRVWHO
VY-DQD
.őWLWHOH
9UDWLPRY
YVWXSQp
.Ā

ÎΖ1.8-Θb
Andrea Kalivodová – sólistka Národního divadla Praha
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