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Rozšíření hřbitova Ze schůze rady Wendy senior

Dne 12. září v 15:30 hodin se koná ve velkém sále Kulturního 
domu ve Vratimově druhé veřejné projednání studie veřejného 
prostranství malého sídliště mezi ulicemi Frýdecká a Na Hermaně.

Na jednání bude přítomen zástupce města, Městského úřadu 
Vratimov a projektant Ing. Roman Kotas. Zveme především ty, 
kteří v této lokalitě bydlí nebo zde vlastní nemovitost. 

S upravenými studiemi dle požadavků vzešlých z prvního pro-
jednání se můžete seznámit v úřední hodiny na odboru investic 
a údržby obecního majetku u paní Bc. Venduly Páleníkové. Mimo 
úřední hodiny pak po dohodě s Bc. Páleníkovou na telefonním 
čísle 595 705 932.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Veřejné projednání úpravy lokality sídliště 
na ul. Frýdecká a Na Hermaně

foto: MěÚ Vratimov
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Je konec léta a stavební činnost v našem 
městě je v plném proudu, některé stavby 
jsou hotové, na jiných se pracuje a zahá-
jení té největší nás na podzim tohoto roku 
teprve čeká.

V katastru Vratimov jsme mimo jiné 
opravili nejvíce rozbitý úsek ulice Popi-
necké v okolí areálu společnosti KES - 
kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. 
Stavba v ceně 4 254 000 Kč včetně DPH 
je spolufinancována touto společností fi-
nančním darem ve výši 1 500 000 Kč.

Opravený je také chodník podél komu-
nikace Na Hermaně. Tady jsme operativně 
využili toho, že SmVaK prováděl opravu 
kanalizačního řádu, a když už byla cesta 
jednou rozkopaná, rychle jsme připravili 
a provedli také opravu chodníku v té části, 
která byla dotčena opravou kanalizace.

Stavba rozšíření hřbitova ve Vratimově 
finišuje právě v letních měsících. Ukonče-
ny jsou stavební práce, na které navazuje 
výsadba trávníku a další zeleně. Tuto stav-
bu, zdánlivě jednoduchou, jsme připra-
vovali zhruba od roku 2012, kdy jsme ze 
strany správce hřbitova, Vratimovských 
služeb, byli upozorněni na kritickou situa-
ci s místy pro pohřbívání a na to, že reálně 

může nastat situace, kdy na našem hřbito-
vě nebudeme moci zesnulé pohřbívat. Vy-
soká hladina spodní vody, přísné hygienic-
ké a vodoprávní podmínky a jílovitá půda 
se v průběhu prací na projektu a povolo-
vacího řízení zdály téměř nepřekonatelnou 
překážkou a přípravu stavby značně pro-
dlužovaly. Byly chvíle, kdy jsme měli váž-
né obavy, že hřbitov na tomto místě rozší-
řit nepůjde. Nakonec se podařilo všechny 
překážky úspěšně překonat a firma MRK, 
pozemní práce s.r.o., která ve výběrovém 
řízení zvítězila s cenou 9 011 000 Kč včet-
ně DPH, by měla stavbu, včetně zeleně, na 
podzim t.r. dokončit. Postavit nový hřbi-
tov není vůbec levná záležitost, proto jsme 
práce rozdělili na dvě fáze. V té první, 
kterou realizujeme nyní, se staví oplocení, 
odvodnění celé plochy a ty stavby, které 
nelze rozdělit a realizovat v odlišném čase. 
Konečné úpravy se vším nezbytným, aby 
mohl být hřbitov využíván, se týkají asi 
jen poloviny plánované plochy nového 
hřbitova. V současné době ušetříme znač-

né finanční prostředky, které potřebujeme 
jinde, a na mnoho dalších let bude kapacita 
takového rozšíření stačit.

Do konce roku by měla být dokonče-
na rekonstrukce hasičské zbrojnice ve 
Vratimově. Původní budova bude nejen 
opravena, ale také rozšířena a zmoderni-
zována tak, aby sloužila potřebám vrati-
movských hasičů. Stavbu realizuje firma 
Staviastav s.r.o., která nabídla nejnižší 
cenu 17 830 000 Kč včetně DPH. Stavba 
je spolufinancována z evropských fondů 
a po jejím dokončení bychom měli obdržet 
dotaci ve výši cca 15 000 000 Kč.

Menší, ale také důležitou investicí je 
úprava bytu školníka v Základní škole na 
ulici Datyňská na družinu.

V katastru Horní Datyně probíhá jedna 
z nejvýznamnějších a dlouho očekáva-
ných investičních akcí. Je to stavba nové-
ho chodníku v části od ul. Nad Točnou po 
ul. Na Hranici, včetně dešťové kanalizace. 
Stavbu realizuje firma AWT Rekultivace 
a.s., která zvítězila s nabídkovou cenou 
6 825 000 Kč včetně DPH. Stavba je čás-
tečně dotována z peněz Státního fondu do-
pravní infrastruktury. Výše dotace je cca 
2 200 000 Kč.

Na podzim tohoto roku by měla být 
zahájena stavba kanalizace II. etapy, na 
kterou pak navazuje zásadní rekonstrukce 
dvou páteřních místních komunikací, a to 
Rakovecké a K Hájence. Předpokládaná 
cena této stavby je cca 170 000 000 Kč 
a měla by být dokončena do konce roku 
2020. Jedná se o stavbu spolufinancova-
nou ze Státního fondu životního prostře-
dí. Jaká bude skutečná výše dotace, bude 
záviset na uznatelných nákladech. To jsou 
ty, které mohou být z dotačního programu 
financovány a komunikace do nich spada-
jí jen v malém rozsahu. Stavbu proto bu-
deme spolufinancovat také z výhodného 
úvěru, který státní fond v souvislosti se 
stavbou kanalizací obcím poskytuje, a čás-
tečně z vlastních prostředků. O konečné 
výši úvěru a době jeho splatnosti s fondem 
jednáme.

Nezapomínáme ani na přípravu budou-
cích staveb. Projektová příprava a povo-
lovací řízení staveb, ať už těch nových 
nebo oprav a úprav těch stávajících, je 

stejně důležitá a časově zpravidla trvá déle 
než jejich samotná realizace. Bez včasné 
a kvalitní přípravy staveb se město nebude 
rozvíjet.

Tady mimo jiné dokončujeme majetko-
právní a stavebně správní přípravu opravy 
chodníku v Horních Datyních podél ulice 
Frýdecká. Komplikované majetkové vzta-
hy a jejich zdlouhavá řešení zahájení této 
velmi důležité stavby stále oddalují. Jen 
pro vaši představu. Projektová a majetko-
právní příprava a povolovací řízení chod-
níku v Horních Datyních, který se právě 
staví, trvala pět let. Jeho stavba pět měsíců.

Probíhají také práce na projektové doku-
mentaci chodníku podél silnice Datyňská 
od ulice Velčovského po ulici Na Podlesí. 
Také zde mohou být překážkou realizace 
této stavby majetková práva soukromých 
vlastníků.

Máme kompletní projektovou dokumen-
taci i potřebná povolení na stavbu nových 
knihoven ve Vratimově a Horních Daty-
ních. Měli jsme představu, že jejich stavbu 
zahájíme ještě v tomto roce. Nedostatek 
pracovníků na investičním odboru spolu se 
skutečností, že se nám dlouhodobě neda-
ří tato místa obsadit, posunulo stavby do 
příštího roku.

Před dokončením jsou práce na projek-
tové dokumentaci nové stavby, která bude 
tvořit zázemí koupaliště a dnes již tří spor-
tovišť v tomto areálu a nahradí stávající, 
nevyhovující budovu. Původní plán bylo 
provést demolici na podzim tohoto roku 
a na jaře začít stavět. Bohužel, se to nepo-
dařilo, ale věřím, že v příštím roce budou 
práce zahájeny.

Před dokončením jsou projektové práce 
a probíhají povolovací řízení dle staveb-

ního zákona pro stavbu kanalizace „Za-
ryjská“. Budou-li v příštím období dotace 
na kanalizaci, budeme moci o ně požádat 
a také tuto kanalizaci postavit.

V tomto roce bude vypracována projek-
tová dokumentace pro územní rozhodnutí 
a stavební povolení domova pro seniory. 
V jednolůžkových pokojích by zde v bu-
doucnu mělo být umístěno 44 osob, které 
potřebují stálou péči.

Rozšíření hřbitova a další stavby v roce 2018

pokračování na str. 2

foto: KS Vratimov



3

informace občanům

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 10. září 2018.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně 

(mimo srpen). Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz. Vratimovské noviny 
najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3 200 ks. Tisk: Tisk Agency, s.r.o., Gajdošova 3280/29A,  702 00 Moravská 

Ostrava a Přívoz. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Lenka Veliká. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová.  MK ČR E 12367

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

…pokračování příště

Komunikace, chodníky a veřejná pro-
stranství je to, co nás hodně trápí. I z to-
hoto důvodu byl zadán projekt pro opravu 
a úpravu místních komunikací Na Vyhlíd-
ce, U Mateřské školy a části ul. Okružní 
včetně vytvoření nových parkovacích 
ploch a opravy resp. úpravy chodníků ná-
ležejících k těmto komunikacím. Jedná se 
o důležité, frekventované páteřní komuni-
kace v centru města, které od doby jejich 
stavby zhruba v 60. letech minulého století 
neprošly větší opravou, či rekonstrukcí. Je 
logické, že jejich zásadní oprava, rekon-
strukce, včetně vzniku nových parkova-
cích míst, je zcela nezbytná.

Dokončen byl projekt úpravy odstav-
ných ploch a zeleně před bytovými domy 
na ulici Strmá. Zastupitelé souhlasili s tím, 
že úpravy budou bez finanční spoluúčasti 
majitelů bytů realizovány před těmi domy, 
které již mají opraveny venkovní fasády. 
Pro nedostatek pracovníků odboru investic 
však s největší pravděpodobností nestih-
neme práce provést v tomto kalendářním 
roce a noví zastupitelé rozhodnou, zda je 
do investic příštího roku zahrnou, či zvolí 
jiné priority.

Stav veřejného prostranství mezi obyt-
nými domy malého sídliště mezi ulicemi 
Na Hermaně a Frýdecká je velmi neutěše-
ný. Úzké příjezdové komunikace a málo 
odstavných ploch pro automobily jsou 

příčinou toho, že auta parkují téměř všu-
de, zelené plochy nevyjímaje a k některým 
domům se jen stěží dostanou hasiči nebo 
sanitka. Pracujeme na studii zásadní úpra-
vy této plochy, která by pak byla zapraco-
vána do projektové dokumentace a někdy 
v budoucnu doufejme i realizována. Ne-
překonatelnou překážkou úpravy asi polo-
viny této plochy mohou být majitelé těchto 
pozemků. Jen cca polovina pozemků této 
lokality je v majetku města, zbývající par-
cely vlastní desítky soukromých vlastníků, 
a nedojde-li k dohodě s nimi, nebudeme 
moci tuto část plochy do plánovaných 
úprav zahrnout.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

pokračování ze str. 1



4

informace občanům

Ze schůze Rady 
města Vratimova

Dne 26. června rada města 
mimo jiné:

•  schválila Objednávku na opravu so-
ciálního zařízení v pronajímaných ne-
bytových prostorách restaurace v ob-
jektu Datyňka

•  vzala na vědomí podání žádosti 
o podporu s názvem Nakládání s bi-
oodpady, textilním a oděvním odpa-
dem ve městě Vratimově

•  vzala na vědomí architektonickou stu-
dii Domov pro seniory ve Vratimově, 
zpracovanou společností CHVÁLEK 
ATELIÉR, spol. s r. o. v květnu 2018 
s tím, že bude následovat zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí 
a dokumentace pro stavební povolení 
dle této studie

•  schválila Kupní smlouvu k veřejné 
zakázce malého rozsahu Dodávka IT 
vybavení pro projekt Odborné učebny 
Základní školy Vratimov, Datyňská 
690

•  schválila Smlouvu o dílo na služby 
k veřejné zakázce malého rozsahu 
Projektové práce - Oprava fasády 
a střechy III. etapa, přístavba šaten 
ZŠ, Masarykovo náměstí 192, Vrati-
mov

•  schválila Smlouvu o dílo na služby 
k veřejné zakázce malého rozsahu 
Úprava ploch u nákupního střediska 
ve Vratimově

Dne 12. července rada města 
pak také:

•  schválila Kupní smlouvu k veřejné 
zakázce malého rozsahu Odborné 
učebny Základní školy Vratimov, 
Datyňská 690, environmentální po-
můcky

•  schválila úhradu správních poplat-
ků pro vydání územních souhlasů za 
vlastníky budoucích kanalizačních 
přípojek v Horních Datyních, kteří 
byli zahrnuti do Projektové doku-
mentace s názvem Odkanalizování 
Vratimova - Horních Datyň - II. etapa 
- kanalizační přípojky 

Bc. Martin Čech
místostarosta

Opakovaně upozorňujeme občany, že červené kontejnery společnosti Asekol slouží 
výhradně pro zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení, jako jsou např. fény, 
kulmy, fotoaparáty, mobilní telefony, apod. Velikost drobného elektrozařízení je li-
mitována otvorem pro vkládání do kontejneru, který má rozměr pouze 45 cm x 25 cm 
(viz obrázek 1). Vysloužilá elektrozařízení větších rozměrů nelze odkládat vedle kon-
tejneru (viz obrázek 2). Odložením mimo kontejner se občan dopouští dle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přestupku podle § 69 odst. 2 
„fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá 
odpady mimo vyhrazená místa“, za tento přestupek je možno uložit sankci až do výše 
50 000 Kč. Elektrozařízení větších rozměrů, než je velikost otvoru pro vkládání do 
červeného kontejneru, je nutno odevzdat v Logistickém centru odpadů (LCO) svozové 
firmy FCC na adrese Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová (za čerpací stanicí SHELL), 
provozní doba LCO je středa, čtvrtek a pátek od 7 do 18 hodin.

RNDr. Ivana Hranická
 odbor VaŽP

UPOZORNĚNÍ

S využitím prostor v přízemí Kulturního domu v Horních Datyních, který patří měs-
tu, to nikdy nebylo příliš jednoduché. Co si pamatuji, byla zde restaurace, někdy bylo 
v nabídce i teplé jídlo, jiný nájemce podával jenom nápoje. Když se ještě mohlo v re-
stauracích kouřit, první dojem při vstupu do vestibulu kulturního domu byl zápach 
kouře a takový ten typický pach restaurace čtvrté kategorie, který si my trochu dřív 
narození stále dobře pamatujeme z minulých let. Tak to fungovalo roky. Nový nájemce 
svůj přístup změnil a část pronajatých prostor upravil jako hernu pro děti. V hezkém 
prostředí si tady mohou rodiče, prarodiče, či kdokoliv jiný objednat nějaké občerstvení 
a děti si pohrát v přilehlé herně nebo na dětském hřišti ve sportovním areálu vedle bu-
dovy kulturního domu. Já jsem se byla v nové provozovně jen podívat, moc se mi líbila 
a určitě tam zajdu i se svými vnučkami. Také od svých známých jsem slyšela jenom 
chválu, ale i výtku, že jsme se ve Vratimovských novinách o nové restauraci ještě ne-

zmínili. Ti, kteří tam ještě nebyli, 
si ji mohou předtím, než se tam 
vydají, prohlédnout alespoň na 
fotografii. Díky za dobré podni-
katelské záměry, které slouží na-
šim občanům. Věříme, že restau-
race v tomto stylu vydrží a bude 
prosperovat. Bez nás hostů to ale 
nepůjde. 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Koutek pro děti jako součást restaurace

Nový trend, který funguje 
také v Horních Datyních

foto MěÚ Vratimov

foto MěÚ Vratimov
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Články v novinách, pořady na různých 
televizních kanálech, facebooková disku-
ze, dopis majitele a jednatele společnosti 
Wendy senior s.r.o. adresovaný zastupi-
telům města. To vše jsme mohli zaregis-
trovat v měsíci červnu. Předmětem tohoto 
zájmu byli tentokrát lidé, kteří využili, 
někteří možná i proti vlastní vůli, „sociál-
ních“ služeb, které byly a v době, kdy ten-
to článek v červenci tohoto roku vznikal, 
stále ještě jsou poskytovány v tzv. penzio-
nu Wendy senior společnosti Wendy seni-
or s.r.o. v bývalém hotelu na ul. Nádražní 
ve Vratimově, nedaleko řeky Ostravice.

Našim občanům dlužíme odpověď, 
proč takový zájem o tento penzion, a o co 
v tomto smutném příběhu jde. Úsloví „ Za 
vším hledej ženu!“ bych trochu pozměnila 
na „ Za vším hledej peníze!“. A jsou tací, 
kteří se nezastaví ani před tím vydělávat 
na těch nejbezmocnějších; těžce nemoc-
ných, převážně starších lidech, jimž zdra-
votní stav často neumožňuje ani běžnou 
komunikaci, natož jakoukoliv možnost se 
takové „podnikatelské péči“ nějak bránit.

Co se tedy stalo a předcházelo media-
lizaci tohoto problému. Pracovnice so-
ciálního úřadu Městského úřadu ve Vrati-
mově pouze náhodou takové lidi objevily 
v hotelu v katastru našeho města, který se 
však jako hotel jenom tvářil. Ve skuteč-
nosti  do něj byli např. přiváženi lidé, kteří 
byli propuštěni ze zdravotních zařízení, 
LDN apod. a neměli nikoho, kdo by se 
o ně postaral, a jejich zdravotní stav neu-
možňoval, aby žili sami, bez péče jiných.

Podle informací těch, kteří tam dříve 
pracovali, se např. o pacienty nestaral 
řádný lékař. Byli zde dopraveni z různých 
částí Moravskoslezského a Zlínského 
kraje a ošetřujícího lékaře měli, či stále 
mají, velmi daleko. Nebyl zde nikdo, kdo 
jim mohl odborně podávat léky. Nebyli 
schopni samostatně si provádět hygienu 
a omývání mělo být prováděno v květi-

náčích s kousky nastříhaných prostěra-
del, protože ani na lavory nebyly peníze. 
Řada z nich byla zcela imobilních, někteří 
psychicky zcela dezorientováni. Zařízení 
je otevřeno od dubna t.r. Od té doby, do 
poloviny července, zde zemřelo šest lidí.

Bohužel město nemá žádné pravomo-
ci, jak zakročit. Je prakticky v postavení 
běžného občana a jediné, co jsme mohli 
učinit, bylo věc oznámit příslušným or-
gánům. Těmi jsou Krajský úřad Morav-
skoslezského kraje a Policie České re-
publiky. To jsme bezprostředně po tom, 
kdy jsme vše zjistili, učinili. Ani já, ani 
pracovnice našeho sociálního odboru, ne-
máme zdravotní vzdělání. Přestože naše 
návštěvy v tomto zařízení byly jen velmi 
krátké a nejsme zdravotníky, to, co jsme 
zde viděly, nás šokovalo a všichni jsme 
měli, nyní se ukazuje, že naprosto opráv-
něně, obavy o zdraví a životy lidí, kteří 
se tam nacházeli. Na krajském úřadě nám 
řekli, že mohou maximálně uložit pokutu 
a může to trvat i několik let. Takovou čin-
nost údajně zakázat nemohou. To stejné 
policie. Tady však nešlo a nejde o ulože-
ní pokuty, ale o pomoc těm lidem, které 
jsme tu viděly. Možná i o jejich záchranu. 
Od naší návštěvy už tři jejich „hoteloví 
hosté“, za které jsou vydáváni, zemřeli. 
Celkem jich za krátkou dobu provozu za-
řízení, které o sobě tvrdí, že je hotel, ze-
mřelo šest. Pokuta nikomu z nich nemohla 
a nemůže pomoci. Proto jsme s tím, v ja-
kém stavu a za jakých podmínek zde lidé 
žijí, seznámili i média ve snaze dosáhnout 

toho, aby státní orgány byly v řešení této 
záležitosti mnohem důslednější a uvědo-
mily si vážnost celé věci. Nijak jinak jsme 
těm lidem pomoci nemohli a neuměli.

V první polovině července se v okolí 
penzionu Wendy senior konaly malé poli-
cejní manévry. Několik policejních vozi-
del, hasičské auto. Zaradovali jsme se, že 
stát přece jenom našel nějakou zákonnou 
možnost lidem ve Wendy senioru rychle 
a účinně pomoci. Brzy jsme poznali svůj 
omyl. Akce se konala na záchranu ztra-
ceného klokana. Byla úspěšná, klokana 
chytili a vrátili majitelce do bezpečí ohra-
zeného výběhu.

Ale věřím, že se ledy prolomily a věci 
pohnuly. Je to stát a k tomu zákonem ur-
čené státní orgány, které jsou povinny ta-
kové situace řešit a lidi ochránit. Poskyto-
vání sociálních služeb společností Wendy 
senior s.r.o. v našem městě je nezákonné. 
Máme to už stvrzeno i úředně od Krajské-
ho úřadu Moravskoslezského kraje. Pouhé 
uložení pokuty však podle mého názoru 
řešením není. Nedostatek jak mobilních 
sociálních služeb, tak těch pobytových, 
nemůže být důvodem pro to, že stát bude 
takovou „podnikatelskou činnost“ tolero-
vat a nechá lidi napospas těm, kteří chtějí 
na lidské bezmoci nezákonně vydělávat.

Lidé přece potřebují nejméně stejně 
rychlou a účinnou ochranu jako klokani. 
Nebo ne?

 JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

„Wendy senior“ a poskytování sociálních služeb, mýty a realita

V souvislosti s volbami do obecního zastupitelstva upozorňujeme politické strany, že v říjnu vyjdou i Volební noviny. Uzávěrka je 
10. září. Bližší informace na info@ksvratimov.cz, 595 700 751.

foto KS Vratimov
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Teplo Vratimov spol. s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovní pozice technik společnosti

Požadujeme:
  SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru
  řidičský průkaz skupiny B
  schopnost dobré komunikace
  orientace v oboru teplárenství výhodou

Datyňské Cross country 2018
TJ Horní Datyně pořádá 15. září 9. ročník dětského závodu 
na kolech a odrážedlech pro děti do 12 let. Prezentace je od 

9:00 hodin na hřišti v Horních Datyních, vlast-
ní závod začíná v 10:00 hodin. Podmínkou je 
cyklistická přilba, kolo a odrážedlo v dobrém 
technickém stavu. Prosím rodiče o vyzkoušení 
funkcí kola před závodem. Děti na odrážedlech 
budou závodit na asfaltovém hřišti, větší děti 

pak na travnatém hřišti a v jeho blízkém okolí. Pro všechny 
závodníky jsou připraveny ceny a zajištěno občerstvení.

Zdeňka Zemanová
předsedkyně TJ Horní DatyněSlavnostní otevření větrného mlýnku,u, ý ,

k příležitosti výročí 100 let od vzniku 
,

u  ý
Československé republikykyk  Radegast 2018

U příležitosti 100 let republiky 
pořádá v sobotu 15. září Klub 
českých turistů Slezská brána 
Horní Datyně 32. ročník cyk-
loturistické jízdy 
Radegast 2018. 
Akce se koná 
jako součást oslav  
otevření větrného 
mlýnku a parčíku v Horních 
Datyních. Sraz je v 9 hodin na 
hřišti TJ Horní Datyně. Bližší 
informace podá Aleš Toman 
(602 135 092) a Vlastimil Ku-
sák (724 122 356).

Klub českých turistů
Horní Datyně

Dne 15. a 16. září od 9:00 do 18:00 hodin se 
v Kulturním domě v Horních Datyních koná 
u příležitosti oslav 100 let vzniku Českoslo-
venské republiky a otevření větrného mlýnku 
výstava zahrádkářů, kterou pořádá Český za-
hrádkářský svaz ZO Horní Datyně.

Tradičně budou k vidění výpěstky ovoce 
a zeleniny. V prostorách sálu budou expozice 
archivních dokumentů a fotografií, zahradní-

ho nářadí, součástí bude i expozice včelařů, 
ukázky výroby doplňků z různých materiálů, 
květinové vazby a ukázky rukodělných vý-
robků Svazu tělesně postižených - organizace 
Vratimov.

Srdečně zveme!
Český zahrádkářský svaz 

ZO Horní Datyně

Nabízíme:
 finanční ohodnocení 18.000 až 22.000 Kč/měsíc 
 + osobní příplatky

Nástup je možný od 1. l istopadu 2018. Více na http://www.vratimov.cz.
Životopis s motivačním dopisem zasílejte na: hejdenec.teplovratimov@seznam.cz.

Výstava zahrádkářů Výstava zahrádkářů 
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Prázdniny nám skončily a Sokol začíná 
svůj další školní rok cvičení a akcí. Jistě si 
vzpomenete na červnový SokolVrat - pěší 
putování po Beskydech, na který naváže 
zářijový KoloVrat 100 km - cykloputová-
ní, a to v sobotu 15. září. Start od soko-
lovny v 8:00 hodin. Kratší trasu do 50 km 
odstartujeme na cyklostezce od Coolárny 
Vratimov, kde si můžete zapůjčit tande-
mové kolo a jet na něm. Výběr dvoukola 
a zkušební jízdy od 9:30 hodin. Zapůjčení 
dohodněte předem v Coolárně.

V pátek 21. září od 9:30 hodin pořádá-
me za podpory Městského úřadu Vratimov 

a Kulturního střediska Vratimov XI. roč-
ník Běhu naděje. Svou účastí a příspěv-
kem podpoříte správnou myšlenku - boj 
s rakovinou. Veškeré finanční prostředky 
putují do výzkumných a léčebných ústavů 
zabývajících se touto problematikou. Loň-
ského ročníku se zúčastnilo 816 účastníků 
a výše jejich příspěvků činila 12.852 Kč, 
což byla nejvyšší částka, kterou jsme ode-

slali z našeho Běhu naděje za dobu jeho 
pořádání. Podpořte i letos správnou věc!!! 
Děkujeme.

Vratimovský Sokol se letos již podruhé 
zapojí do celorepublikové akce Noc soko-
loven, a to rovněž v pátek 21. září. Přijďte 
zažít sokolovnu po tmě na stezce odvahy 
pro děti i dospělé od 19:30 hodin. Bude 
také možnost posedět u táboráku, opéct si 
buřty a sdílet čas společně. Bližší informa-
ce ke všem akcím najdete na našich plaká-
tech, webu či fb.

Mgr. Irena Heinichová
Sokol Vratimov

Sokolské informace

Na co se těší děti do školy?
Tuto otázku si kladou učitelé už od dob 

Jana Ámose Komenského. Odpovědi jsou 
různé, např. na kamarády, na přestávky, na 
fotbal. V pátek 8. června se všechny děti 
v ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí těši-
ly především na scénické čtení. Právě tímto 
způsobem se žáci všech tříd připojují k ce-
lostátní akci Celé Česko čte dětem. Letos se 
navíc mohly předvést i svým stejně starým 
kamarádům. Díky vstřícnosti vedení ZUŠ, 
která pro tuto akci zapůjčilo žákům koncert-
ní sál, za což jim patří vřelé díky, se letošní 
ročník proměnil spíše v celoškolní přehlíd-
ku ve scénickém čtení.

A co všechno si děti pod režisérským ve-
dením svých paní učitelek připravily? Děti 
z první třídy nám předvedly jeden z ne-
smrtelných příběhů O pejskovi a kočičce. 
Třída 2. A si připravila moderní pohádku 
O koťátku, které zapomnělo mňoukat, 2. B 
nás překvapila hned dvěma příběhy: Jacíček 
má moc řečí a O Smolíčkovi. Žáci z 3. třídy 
předvedli krásné pásmo Otvírání studánek. 
Zatímco 4. A bravurně nacvičila klasickou 
pohádku Zlatovláska, 4. B nás pobavila 
moderním příběhem z knihy Aleny Vostré 
U nás ve Švandaluzii. Třída 5. A si s chutí 

zahrála akční scény z knihy Vojtěcha Stekla-
če Pekelná třída řádí a 5. B předvedla hned 
několik akčních scén z románu Bylo nás pět 
od Karla Poláčka. Obě 6. třídy se pochlu-
bily velice zdařilými parodiemi klasických 
pohádek; 6. A parodovala Otesánka, 6. B 
O perníkové chaloupce. Třída 7. A nás vza-
la na putování společně s Malým princem 
a 7. B předvedla dramatický příběh Bílého 
tesáka. Závěr patřil nejstarším žákům, kteří 
si vybrali ukázky z repertoáru Divadla Járy 
Cimrmana. Osmáci si vysloužili bouřlivý 
potlesk za scénku z dílka V chaloupky stínu 
a deváťáci zasloužené ovace za vymýšlení 
anekdot.

Celá akce proběhla ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Vratimov, jejíž paní kni-
hovnice vytvořily odbornou porotu, která 
měla za úkol vybrat a nakonec i ocenit mi-
mořádné herecké výkony žáků.

Ocenění získali: za roli kočičky Adéla 
Dražinová (2. A), za Jiříka Lukáš Cielecký 
(4. A), za roli krále Tomáš Frydryšek (4. A), 
za nezapomenutelného komentátora Honza 
Sedláček (5. A), za ztvárnění tatínka z Bylo 
nás pět Ondřej Píša (5. B) a za předvedení 
Petra Bajzy Jan Černý (5. B), za Otesánka 
Marek Kroviář (6. A), za kouzelného Ma-
lého prince Václav Mojžíšek. Ocenění také 
získalo 5 kluků Cimrmanů z 8. třídy: Dan 
Sysala, Matěj Janák, Vitoslav Španihel, 
Daniel Svrčina, Filip Neumann a David Fa-

rana z 9. třídy. Letošní novinkou byla cena 
diváků, kterou získali žáci, kteří byli svými 
spolužáky zvoleni v celoškolním hlasování. 
Z 1. - 3. tříd toto ocenění získala Vilma Špa-
nihelová z (2. B), ze 4. - 5. tříd Honza Sed-
láček (5. A). Ze 6. - 7. tříd Marek Kroviář 
(6. A) a z 7. - 8. tříd Daniel Sysala (8. třída). 

Hned po slavnostním vyhlášení a předání 
drobných cen, které si pro žáky připravily 

knihovnice Městské knihovny Vratimov, se 
děti pustily do diskuzí o tom, co by chtěly 
hrát příště. Školní chodby byly plné malých 
herců i kritiků, kteří diskutovali o tom, co do 
příště zlepší. Z atmosféry na školních chod-
bách bylo jasné, že scénické čtení je jednou 
z těch akcí, na které se žáci do školy oprav-
du těší.

Všem zúčastněným patří velké poděková-
ní.

Mgr. Pavlína Kožušníková
koordinátorka akce

ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

fota ZŠ, Masarykovo nám.
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Když žáci 7. tříd ZŠ Vratimov, Masary-
kovo náměstí, diskutovali, kam se vydají 
21. června na svůj školní výlet, rozhodlo 
prostě datum. Nejvíce si přece užijete letní 
slunovrat v planetáriu!

Počasí jim přálo, takže své putování 
mohli začít krásnou procházkou lesem od 
areálu VŠB až k Planetáriu Ostrava, kde 
pro ně byl připraven kosmický program. 
Nejprve v kinosálu zhlédli dokument pod 
názvem Vidím, vidíš, vidíme, ve kterém 
se dozvěděli, jak vlastně vidíme. Pak při-
šla na řadu prohlídka expozic planetária, 

které tady nazývají experimentárium. Jak 
už název napovídá, jde o řadu interaktiv-
ních exponátů, které slouží k poznávání 
přírodních zákonů a dějů vlastním expe-
rimentováním. V částech Ke hvězdám, 
Do hlubin Země, Za světlem, Na oběžnou 
dráhu, K planetám žáci získali mnoho ve-
lice nevšedních zážitků, např. se pokusili 
řídit kosmickou raketu, viděli sami sebe 
v infračerveném světle, pohybovali se jako 
kosmonauti na Měsíci nebo natočili krát-

ké vesmírné video, které pak poslali svým 
příbuzným nebo kamarádům e-mailem.

Druhou část dlouhého dne vyplnila 
návštěva koupaliště v Ostravě-Porubě. 
Příjemně unaveni z plavání, z tobogánů 
i dovádění ve vodě se spolužáky se vydali 
na cestu do svých domovů. Na tento letní 
slunovrat opravdu jen tak nezapomenou. 
Protože právě v tento den je den nejdelší 
a noc nejkratší, pořádně si ho všichni  užili.

Mgr. Dana Dalihodová
Mgr. Pavlína Kožušníková

ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Co můžete zažít v Dětském domově 
blahoslavené M. A. Kratochvílové v Řepištích?

Letní slunovrat v Planetáriu Ostrava

Je to již rok, kdy do Základní školy 
Vratimov na Masarykově náměstí začala 
chodit jedna nevšední dívka. Na rozdíl od 
svých spolužáků nebydlí totiž doma, ale 
v domově, konkrétně v Dětském domově 
blahoslavené M. A. Kratochvílové v Ře-
pištích. A protože v tomto domově bývá 
zvykem možnost připravit jeden den pro 
své spolužáky, dostala pozvání i 7. B,  do 
které Kristina chodí.

Kristina dostala možnost si celý den vy-
myslet i zorganizovat. Na začátku naší ná-
vštěvy jsme měli možnost pochutnat si na 

výborné buchtě i těstovinovém salátu, kte-
rý pro nás Kristina s pomocí spolužačky 
Karolíny připravila. Pak nás pozvala na za-
hradu. Žáci vyzkoušeli všechny hrací prv-
ky, které mají obyvatelé dětského domova 
k dispozici, např. houpací síť, skluzavky, 
trampolínu, nejrůznější houpačky. Dalším 
bodem programu byla vodní bitva. Žáci 
dostali balónky naplněné vodou a jejich 
úkolem bylo zasáhnout co nejvíce spolu-
žáků. Protože byl horký letní den, nemohla 
být aktivita lépe zvolená. Kromě zábavy se 
žáci v jejím průběhu příjemně osvěžili.

V průběhu dovádění žákům pěkně vy-
hládlo, a proto přišlo na řadu opékání klo-
bás. S plným břichem se všichni přesunuli 
do budovy dětského domova, kde je čekalo 
opravdové překvapení. Paní ředitelka do-
mova Renata Filatová je zavedla do spe-

ciálně vybavené místnosti k provozování 
terapeutické metody Snoezelen. Žáci žasli 
nad bublinkovými sloupy, optickými vlák-
ny, hvězdným nebem i nad speciálním po-
hodlným nábytkem. Děti rády vyzkoušely 
pohodlí místnosti a se zájmem si vyslechli 
krátké představení metody Snoezelen. Byl 
to opravdu kouzelný konec celého neob-
vyklého dopoledne.

Nezbývá než poděkovat Kristině i všem 
zaměstnancům Dětského domova blaho-
slavené M. A. Kratochvílové v Řepištích 
za krásné hravé letní dopoledne, které pro 
nás ve středu 20. června připravili. Teď už 
všichni víme, co se za zdmi domova skrý-
vá a co všechno se dá v jeho prostorách 
zažít.

Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

foto ZŠ, Masarykovo nám.

foto ZŠ, Masarykovo nám.
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Bylo nás šest
Přesně tolik žáků 9. třídy ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí,  se 

letos probojovalo do finále mezinárodní soutěže Lidice 21. Byli 
to: David Farana, Denisa Fitovská, Jakub a Natálie Irglovi, Adéla 
Patkolová a Petr Vaněk.

Většina z těchto žáků se pak ve středu 13. června zúčastnila 
slavnostního vyhlášení v Lidicích, na které organizátoři kromě 
sponzorů pozvali i přeživší lidické děti a známé osobnosti z oblas-
ti vědy, kultury i politiky. Došlo také k představení interaktivního 
projektu pro školy Československo 38-39, který se v průběhu ná-
sledujícího školního roku bude snažit přitáhnout náctileté k výuce 
dějepisu. Závěrečné hodnocení soutěže se ujal předseda poroty 
známý historik plk. Eduard Stehlík. Po ocenění finalistů si všichni 
přítomní v sále vyslechli i texty vítězných literárních prací, kte-
ré přečetly herečky Máša Málková a Dana Černá. Nejzábavnější 
částí slavnostního vyhlášení bylo bezesporu vystoupení skupiny 
Mirai.

Program vyvrcholil prohlídkou Památníku Lidice a pietního 
území s výkladem. Historii Lidic, o které žáci vyhledávali infor-
mace na internetu, viděli řadu dokumentů a psali i své literární 
práce v průběhu celé soutěže, mohli najednou zhlédnout na vlast-
ní oči, ocitnout se na území všech těch hrůzostrašných událostí. 
Z rozhovorů finalistů cestou domů vyplynulo, že se cítili hrdí, že 

se mohli tohoto slavnostního vyhlášení zúčastnit a že tento den 
pro ně znamenal jeden z nejvýznamnějších v jejich dosavadním 
životě.

za finalisty David Farana
Mgr. Pavlína Kožušníková

ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Ráda bych poděkovala paní ředitelce, 
která nám letos už potřetí umožnila rea-
lizovat jazykově ozdravný pobyt v Itálii, 
opět v Bibione. Děti měly možnost vy-
chutnat si „přímořskou atmosféru“, která 
byla zjevná už od počátku nástupu do au-
tobusu, kde se nemluvilo o ničem jiném 
než o moři, pizze, bazénu a večerce.

Jazykově ozdravný pobyt ZŠ Vratimov 
se uskutečnil 8. až 17. června v Bibione, 
v Itálii. Tohoto pobytu se zúčastnilo cel-
kem 28 dětí. Bydleli jsme v apartmáno-
vých bungalovech s plným vybavením 
a vlastním sociálním zázemím. V celém 
ohrazeném objektu bylo k dispozici ně-

kolik bazénů se sprchami, taktéž na pláži 
byl k dispozici plný plážový servis s le-
hátky, slunečníky a sprchami. Strava pro 
děti byla zajištěna 5 krát denně; probíha-
la formou bufetu, snídaně, svačina, teplý 
oběd, svačina a večeře.

Děti neměly nouzi o bohatý animační 
program, jak hudební, tak sportovní, na-
víc obohacený o výuku jazyka, pečlivě 
připravený učitelkami a pedagogickým 
dozorem. Jednotlivé aktivity plnily děti 
buď společně, nebo ve skupinkách, podle 
věku. Do všech aktivit se zapojovaly na-
plno, velké nadšení u dětí přinesla zejmé-
na celopobytová soutěž nazvaná Bibioná-

da, a také konverzační výuka angličtiny, 
která probíhala přímo v terénu. Děti měly 
možnost každý den komunikovat a po-
užívat cizí jazyk v praxi. Vyzkoušely si 
angličtinu i základní italské fráze.

Přímořská atmosféra a krásné slunečné 
počasí po celou dobu pobytu vše jen pod-
trhly a na dětech bylo znát nadšení. Kro-
mě inhalování, plavání v moři a dovádění 
v bazénu, procházek po pláži spojených 
se sběrem mušlí se všichni zúčastnili ve-
černího výletu plavby na lodi. Tentokrát 
jsme turistickou lodí vyjeli na poloostrov 
Marano. Děti měly možnost prohlédnout 
si toto historické město, nasát večerní at-
mosféru rybářské osady a spořádat kor-
nout zmrzliny. Při cestě zpět zahrál kapi-
tán na kytaru a děti roztančil i rozezpíval 
tak, že diskotéka pokračovala celou cestu 
až do přístavu.

My, organizátoři akce, jsme měli je-
diný cíl - a to, aby se děti bavily a byly 
spokojené, protože jejich smích a nadšení 
znamenaly naši spokojenost. Jsme šťast-
ní, že jsme vše zvládli bez jakýchkoli zá-
drhelů a ve zdraví a pohodě se vrátili zpět 
domů!

Velký dík patří všem rodičům za po-
skytnutou důvěru, dětem za jejich nadše-
ní a pedagogickému týmu - Pavlíně 
Koudelkové, Lucii Homolové, Simoně 
Deutschmannové -  za bezvadnou spolu-
práci. 

Grazie a arrivederci presto…
Mgr. Markéta Ögeerová
ZŠ Vratimov, Datyňská

Jazykově ozdravný pobyt v Itálii

foto ZŠ, Masarykovo nám.

foto ZŠ Datyňská
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V neděli 12. srpna se již tradičně konal 
na tenisových kurtech ve Vratimově turnaj 
v babytenisu, který je součástí již 16. roč-
níku tenisového okruhu Babolat Tour 2018 
pro děti od 8 - 9 let. Turnaje se zúčastnilo 
36 malých tenistů nejen z ČR, ale také ze 
Slovenska a Polska.

Hráči byli rozděleni do 12 skupin po 3 
hráčích. Ve skupinách sehráli utkání každý 
s každým do 4 gamů a první dva ze skupiny 
postoupili do hlavní soutěže, která se pak 
již hrála klasickým „pavoukem“, ostatní 
hráli soutěž útěchy. Děti předvedly bojov-
né výkony a i v tomto mladém věku byl 

vidět tenis na velmi dobré úrovni. Vítězem 
se stal Štěpán Robenek z TJ MSV Studén-
ka, který ve finále porazil Jakuba Fedora 
z TJ Biocel Vratimov, na 3. místě se umís-
til Adam Němec z TK Agrofert Prostějov. 
Zapojilo se i dalších šest vratimovských 
tenistů: 19. byla Natálie Furmánková, 
20. Rozálie Vrajíková, 23. Barbora Jano-
šová, 25. Jakub Samek, 27. David Spiller 
a 35. Nella Kupková. 

Všem děkuji za reprezentaci našeho od-
dílu.

Mgr. Jana Biolková
ZŠ Vratimov, Datyňská

Hledáme nové tenisové naděje
Tenisový klub Biocel Vratimov pořádá nábor dětí do tenisové přípravky (pro děti narozené v roce 2012, 2013, 
2014) ve čtvrtek 13. září v 18 hodin v areálu vratimovských tenisových kurtů. V případě nepříznivého počasí pro-
běhne nábor v klubovně tenisového oddílu.

Trenéři TK Biocel Vratimov

Jiný kraj, jiný mrav?
Realizace projektu Jiný kraj, jiný mrav? 

spolu s polským Strumieněm je v plném 
proudu.

V rámci tohoto projektu již byly pořádá-
ny třídenní fotograficko-filmové worksho-
py. Poslední květnový víkend mladí foto-
grafové a filmaři z DDM Vratimov vyrazili 
do Strumieně, aby se na městečko podívali 
nově, z úplně jiného úhlu pohledu. Při ob-
jevování potenciálu města jim pomáhali 
členové strumienské Fotografické skupi-
ny C-41. Výsledkem společně stráveného 
času jsou nejen paměťové karty plné foto-
grafií Strumieně, ale také nová přátelství.

Hned na začátku června na oplátku Stru-
mień přijel do Vratimova, aby namířil ob-
jektivy na krásná místa v naší obci.

Výsledek těchto výprav bude k vidění 
7. září během zahájení výstavy a 14. září 
v rámci akce uzavírající celý projekt. Na 
akci bude zajištěna autobusová doprava 

do Strumieně. Více informací o projektu 
a podrobností k výjezdu Vám poskytne 
DDM Vratimov.

 Bc. Hana Nevrlá
DDM Vratimov 

„Návštěva ve Vratimově byla pro nás 
skvělým zážitkem. Díky vřelému přijetí 
od místostarosty Vratimova pana Marti-
na Čecha, ředitelky a zaměstnanců DDM 
Vratimov jsme získali velkou motivaci 
k intenzivní práci. Mladí fotografové ze 
Strumieně udělali stovky fotek, které za-
chycují možná obyčejná místa ve Vrati-
mově, okoukanou architekturu, ale pro nás 

toto byly opravdové perly,” uvedla inici-
átorka projektu, Agnieszka Korzeniewská 
ze Strumieně.

Agnieszka Korzeniewská 
Strumien 

Zleva Š. Robenek, J. Fedor, A. Němec, 
T. Kašpárek (4.místo), A. Jányš (6.místo)

Babolat Tour 2018

Ten
201
běh

foto ZŠ Datyňská

foto DDM
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Nabídka kroužků pro nový školní rok 
Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM) je zaří-
zením zájmového vzdělávání. Naším cílem je 
smysluplné naplnění volného času především 
dětí a mládeže, ale i dalších zájemců. Jednou 
z forem činnosti DDM jsou pravidelné kroužky. 

Zájemci si mohou přijít vyzkoušet kroužky, které je zaujmou, 
seznámit se s jejich plánem, náplní a vedoucím ve zkušebním 
týdnu od 17. září. V týdnu od 24. září již bude probíhat ostrý 
provoz kroužků s přihlášením.

Nabídka a rozvrh kroužků, kurzů a dalších aktivit DDM Vra-
timov pro školní rok 2018/2019 bude zveřejněna od 3. září na 
webových stránkách www.ddmvratimov.cz. Od tohoto data 
bude možno provést přihlášení buď on-line (pouze pro stávající 
účastníky zájmového vzdělávání) nebo telefonicky či mailem. 
 Všem zájemcům doporučujeme navštívit akce Den otevřených 
dveří a Křižovatka zájmů, které proběhnou v pondělí 3. září od 
10 hodin do 18 hodin v prostorách Domu dětí a mládeže Vra-

timov na ulici Frýdecká 377/61. Na děti a jejich rodiče budou 
čekat kromě zaměstnanců i vedoucí kroužků, kteří budou nabízet 
zajímavé možnosti trávení volného času v našem zařízení. Pro 
děti budou připraveny doplňkové hry a soutěže. Pro návštěvníky 
akce mladších 18 let bude připraven dárek dle výběru.

Mezi kroužky najdete i několik novinek. Jednou z nich je 
Kin-ball. Že nevíte, co si pod tím představit? Potom se přijďte 
v neděli 16. září od 15 do 17 hodin podívat na ukázku nového 
kroužku. Kin-ball je nová míčová hra, která nevyžaduje dlouhý 
trénink, aby si člověk užil zábavu. Při hře děti rozvíjejí týmové-
ho ducha. Pravidelným tréninkem Kin-ballu se odkrývají dal-
ší úrovně dovedností odpalu, orientace v prostoru a samozřej-
mě strategické uvažování. Bližší informace o všech aktivitách 
Domu dětí a mládeže Vratimov naleznete na ww.ddmvratimov.
cz, nebo na facebooku www.facebook.com/DDMVratimov.

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal 
o letních prázdninách 20 táborů pro děti, 
mládež i dospělé účastníky. Táborů se zú-
častnilo celkem 600 účastníků. Z toho 5 
táborů bylo „příměstských“ - to znamená, 

že rodiče ráno děti přivedli na domeček 
a odpoledne si děti opět vyzvedli. Pro děti 
byl připraven bohatý program, včetně zají-
mavých výletů. Mezi tábory byla i odbor-
ná soustředění například pro mažoretky, 
badminton, breake dance, pobyt s bojovým 
uměním u moře nebo CRAFTCamp.

Pobytové tábory probíhaly na různých 
místech (Horní Žleb, Lukavec, Myšinec, 
Horní Bečva, Ostravice…) a v různých 
typech ubytování, od stanů až po ubytov-
ny hotelového typu. Takže vybrat si mohl 
opravdu každý. Všechny tábory byly moti-
vované celotáborovou hrou, která vytvářela 
atmosféru každého z táborů. Tak například 
mohli účastníci táborů být Badateli či Vý-
tvarníky, poznat své limity s Avengers, vy-

pravit se na Veselou zimní olympiádu apod.
O děti se starala necelá stovka pedagogů, 

kuchařů, zdravotníků a dalších pracovníků 
táborů. Těmto lidem patří velký dík za je-
jich práci, které obětovali převážně část své 
vlastní dovolené nebo prázdnin. Za svou 
práci obdrželi všichni velmi skromnou fi-
nanční odměnu. Pro zachování nízkých 
cen našich táborů jsou tito výjimeční lidé 
ochotni pracovat jen za dětský úsměv. Pro-
to mi dovolte poděkovat jim za jejich práci 
alespoň touto cestou.

O tom, že se tábory povedly, svědčí do-
pisy rodičů. Děkujeme za důvěru a už nyní 
pro vás připravujeme tábory na léto 2019.

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Ve dnech 18. - 21. června Malopolská WK 
OHP v Krakově hostila delegaci Domu dětí 
a mládeže Vratimov. Návštěva se konala 
na pozvání zemského velitele Christophera 
Świerczka a byla zaměřená na posílení stá-
vající spolupráce mezi organizacemi. Hlav-
ním bodem programu návštěvy byl podpis 
dohody o podmínkách další spolupráce. 
Návštěvy se za DDM Vratimov zúčastnily 
ředitelka Hana Nevrlá, zástupkyně ředi-
telky Monika Panková a pracovnice, které 
mají na starosti mezinárodní výměny mlá-
deže, Renáta Böhmová a Věra Pacíková.

OHP = Dobrovolný sbor práce, jde 
o útvar státního rozpočtu pod dohledem 
ministerstva práce. OHP je institucí trhu 
práce, která plní úkoly uvedené v zákoně 
o institucích trhu práce a podpoře zaměst-
nanosti, které se specializují na činnosti ve 
prospěch mladých lidí, zejména mládeže 
ohrožené sociálním vyloučením, a neza-
městnaných do 25 let věku.

První den návštěvy jsme 
navštívili sídlo Malopol-
ského vedení OHP. Proběh-
ly rozhovory o očekávání 
obou stran v souvislosti 
s dalšími společnými akti-
vitami. V centru pro škole-
ní a vzdělávání v  Lancko-
roně jsme se seznámili s činností jednotky 
a procesem vzdělávání a socializace účast-
níků pobývajících v objektu. 19. června na 
zasedání v Malopolském Zemském úřadu 
jsme v přítomnosti zástupce ředitele úřadu 
Moniky Kolasa podepsali dohodu o spolu-
práci. Hlavním cílem je poznávání kultury, 
tradic a historie obou zemí, budování přá-
telských vztahů mezi národy obou zemí, 
posílení mezikulturního a mezinárodní-
ho dialogu. Měli jsme možnost obdivovat 
krásy staré části Krakova. Ve večerních ho-
dinách jsme se zúčastnili setkání s náměst-
kem velitele OHP Piotra Modzelewského.

Byli jsme pozvá-
ni na závěrečnou gala 
XVIII. Národní papež-
ské soutěže, která se 
konala 20. června ve 
Wadowicích. Celá ná-
vštěva pro nás byla pří-
ležitostí seznámit se se 

vzdělávacími aktivitami OHP, s formami 
jejich práce, s možnostmi další spolupráce. 
Podařilo se nám navázat osobní kontakty 
s milými lidmi, kteří mají podobné zájmy 
a především mají zájem o vzájemnou spo-
lupráci.

Na fotografii podpis dohody o spolupráci 
mezi OHP zastoupenou zemským velitelem 
VLC Christopherem Świerczka a DDM 
Vratimov zastoupeným ředitelkou Hanou 
Nevrlou za přítomnosti náměstkyně ředitele 
úřadu guvernérky Moniky Kolasa.

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Z Vratimova do Krakova

Ohlédnutí za letními tábory

foto DDM

foto DDM
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Německé vojsko ve školní budově zle 
řádilo, vykradlo skříně, odcizilo tlampače 
rozhlasu a jiné věci, které ve škole byly. Ve 
školní nemocnici zemřelo za 4 dny, co tu 
nemocnice byla, 29 vojínů a jsou pohřbeni 
na zdejším hřbitově v místě poněkud níže 
od hrobu Arnošta Rzehy v řadě vedle sebe. 
Jejich jména se nepodařilo zjistit, ježto ve-
lící důstojník při pohřbívání faráře Raino-
cha ze hřbitova vyhnal a odepřel mu dáti 
jakékoliv informace o mrtvých.

29. dubna přiblížila se fronta do Ostra-
vy a tím se posunula německá vojska i do 
Vratimova, kde se ubytovala. Usadili se 
v domech a přespali na jednu noc. V noci 
z 30. dubna na 1. května narychlo ustou-
pili a Vratimov opustili. To byly zálohy. 
Fronta přešla přes obec tentýž den a násle-
dujícího dne. Před těmito událostmi byla 

ve Vratimově dvakrát vyhozena trať ostr.-
-frýdlantské dráhy do povětří partyzány. 
Mimo poškození trati nebyla způsobena 
škoda. Pachatelé nebyli vypátráni a zatčen 
nebyl v této souvislosti nikdo.

Nejtěžší chvíle obci nastala dne 1. květ-
na (v úterý) odpoledne a večer. Již od rána 
blížila se ruská vojska k naší obci směrem 
od Hrabové ze západu a od Kunčic ze se-
veru. Odpoledne ustupovala již německá 
frontová vojska Vratimovem. Zmocnila se 
jich nervosita a panika. Fronta stála již na 
řece Ostravici a v Kunčicích. Po 2. hodině 
odpoledne byl Němci vyhozen do povětří 
most, spojující Hrabovou s Vratimovem. 
Občanstvo v úzkostném očekávání uchýli-
lo se do sklepů a krytů a život úplně ustal.

 Na bojovém úseku podél trati na půdě 
naší obce (v továrně) padl v boji s Němci 

civilista dobrovolník Miroslav Gajdošek 
z Hrabové. Podrobnosti o tom jsou v kni-
ze Albína Dobeše: „Žalujeme!“, která je 
této kronice připojena. A tak nastal večer 
1. května 1945, kdy obec naše byla po 
šestiletém ujařmení od německých tyranů 
osvobozena. Zdejší Němci odstěhovali již 
dříve své rodiny do západních Čech a oni 
sami musili nastoupiti vojenskou službu 
koncem dubna u „Volkssturmu“. Až na 
několik málo jedinců se ztratili všichni. 
Němečtí frontoví vojáci ustupovali kol zdí 
domů směrem k Řepištím. Kolem 3. ho-
diny odpoledne přešli první Rusové Ostra-
vici v místech na kamenci u hotelu „Os-
travica“ na vratimovský břeh z Hrabové 
za pomocí našich občanů, zejména Karla 
Mandoka.

pokračování příště         

Kronika města Vratimova, část 80, 1945

Výstavu k 150. výročí narození význam-
ného architekta Dušana Samo Jurkoviče 
můžete zhlédnout v půjčovní době do 10. 
září. Od 13. září bude připravena výstava 
s názvem Český ráj a Jičín - město pohád-
ky, která potrvá do 30. října.

Připravujeme: 
Týden knihoven 1. až 7. října
•  tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí do 

knihovny jako čtenář, promineme do 
konce kalendářního roku registrační 
poplatek

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

•  čtenáři, kteří si půjčují knihy na prů-
kazy rodinných příslušníků, dostanou 

průkaz s platností do konce roku 2018 
zdarma

•  dospělí čtenáři dostanou nový zalami-
novaný průkaz

Výstavy a výstavky
•   Český ráj a Jičín - město pohádky
•  podzimní výstavka knih

S knížkou do života - setkání maminek
•  3. října od 10:00 hodin

Čteme s nečtenáři (pro děti od 4 let)
•  2. října od 16:30 hodin (Za zvířátky do 

ZOO)

Akce pro mateřskou školu 
•  4. října Poledníček (podzimní čtení)

Akce pro základní školu 
•  pasování druháků na čtenáře 
•  besedy Co to šustí v listí?

Zábavná soutěž v knihovně Za tajem-
stvím Ježka v kleci 
•  po vyplnění malého testíku čeká soutě-

žícího drobná odměna

V říjnu ještě připravujeme pro školy 
besedy o animovaném filmu s filmařem 
Cyrilem Podolským.

Pokud Vás během návštěvy knihovny 
zastihne déšť, můžete si zdarma vypůjčit 
deštník a při výběru knihy ke čtení Vám 
pomohou naše dioptrické brýle. Zdarma 
si můžete knihy odnést v naší knihovnic-
ké tašce, kterou půjčujeme.

Městská knihovna informuje
 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Místní knihovna Horní Datyně informuje
Vážení čtenáři, po dvouměsíční přestáv-
ce začínáme provoz v pondělí 3. září od 
14:00 hodin. Jsme rádi, že jste někteří 
z vás využili možnosti půjčování knih bě-
hem letních prázdnin v Městské knihov-
ně Vratimov. Ve spolupráci s panem 
Vladimírem Kuchařem jsme připravili 
novou výstavu O mlýncích a kovářství, 
která potrvá od 3. září do 17. prosince.

Připravujeme:
Týden knihoven v pondělí 1. 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 registrační 
poplatek

•  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 na 365 dní zdarma

•  výstavu O mlýncích a kovářství

Akce pro základní školu 
(ve vratimovské knihovně)
•  pasování druháků na čtenáře
•  besedy Co to šustí v listí?

Zábavná soutěž v knihovně 
Za tajemstvím Ježka v kleci
•  po vyplnění malého testíku čeká soutě-

žícího drobná odměna
Marika Zajíčková

Měk Vratimov
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Mezi Moskvou, Paříží a Ostravou
Chloubou každé galerie je 

schopnost vytvořit vedle sbír-
ky českého umění také kolekci 
zahraniční. Ostravské galerii se 
to podařilo v mnoha ohledech. 
Jednou z nověji založených je 
i sbírka ruského umění, která 
dnes čítá téměř stovku obrazů 
a více než sto grafik a kreseb. 
Práce Konstantina Korovina pa-
tří mezi nimi k nejpřednějším. 
Současník peredvižniků Izáka 
Levitana a Valentina Serova 
studoval v letech 1875-1886 na 
Moskevské škole malířství, so-
chařství a architektury. Na rok 
si „odskočil“ na Petersburskou 
akademii, ale vrátil se ke svým 
učitelům Polenovovi  a Perovo-
vi do Moskvy.

Nevelký obraz, Paříž v noci – Rue de Rivoli, zachycující 
expresivním malířským rukopisem noční ulici se stromy a roz-
svícenými výklady, koupil v Paříži Eduard Šebela začátkem 
třicátých let. Věnoval ho Domu umění jako dílo, původně re-
prezentující umění Francie, protože Korovin v Paříži na přelo-

mu století pobýval. Získal zde 
i stužku Čestné legie. Po návra-
tu do Ruska se stal profesorem 
a akademikem. V roce 1923 od-
jíždí do Paříže znovu, aby zde 
uvedl svou velkou výstavu. Díla 
byla ale ukradena a malíř se jen 
těžce protloukal. Dnes se jeho 
obrazy cení na miliony.

Nesmírně zajímavá je ale 
i postava samotného mecenáše, 
ředitele Vítkovických dolů dr. 
Ing. Eduarda Šebely. Vzdělaný 
filantrop byl k našemu regionu 
velmi štědrý. Byl to právě on, 
kdo koupil a do Kunčic pod On-
dřejníkem převezl karpatoukra-
jinský dřevěný kostel, zasadil 
se o výstavbu Jurkovičových 
útulen na Pustevnách, včetně 

jejich malířské výzdoby od Alše a Liebschera. Podporoval re-
gionální umělce a byl vůdčí osobností Kuratoria Domu umění. 
Představovaný Korovinův obraz zdaleka nebyl jediným darem, 
kterým Šebela a jeho rodina obohatili nejvýznamnější veřejnou 
ostravskou sbírku.  -ptb-

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

23. října 2018 

v 18 hodin
Koncert v dobových 
kostýmech

Účinkuje 
Trio Harmonia

Koncert ke 100. výročí založení republiky

Emy DestinnovéEmy DestinnovéHv zdyHv zdy  
140. výročí narození 
Emy Destinnové

Vstupenky v předprodeji od 3. září v pokladně kulturního 
střediska. Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a info na tel. čísle 595 700 751.

Vstupné 180 Kč

Společenský dům Vratimov

kulturní okénko

foto archiv GVUO

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

100. výročí vzniku 
Československé 

republiky

Vratimovská galerie bude otev ena každou st edu a tvrtek od 16 do 19 hodin 
a b hem po ad , nebo po domluv  na tel.: 595 700 751

www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek a Kulturní st edisko Vratimov
vás zvou na výstavu

V letošním roce si p ipomínáme sto let od rozpadu 
Rakousko-Uherské monarchie a vzniku eskoslovenské 
republiky. Výstava p iblíží okolnosti vzniku nového státu 

a dobu následující, nahlédneme také do života, 
jaký v této dob  vedli lidé na Frýdecku a Místecku.

1918
6. 9. - 8. 11. 2018
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Ohlédnutí za Vratimovskou poutí Ohlédnutí za Vratimovskou poutí 



15

informace občanům

Příspěvky do říjnového čísla 

Vratimovských novin 

zasílejte do 10. září 2018.

společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

V srpnu jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Ľudovíta Mateáše. 
S láskou vzpomínají manželka Justina, 

dcera Alena s rodinou, syn Pavel 
a dcera Olga.

Dne 29. září 2018 vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás opustila 

naše maminka, babička a prababička 
paní 

Jarmila Pončíková. 
Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi. 

Dcera Marie a syn Jan s rodinami.

Dne 2. září 2018 uplyne 15 let od chvíle, 
kdy nás opustila naše maminka, babička 

a prababička 

Věra Urbancová.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou 

vzpomínku. Syn Petr s rodinou.

Dne 16. srpna 2018 jsme si připomněli 
9. výročí úmrtí 

paní 

Mgr. Jiřiny Kičmerové. 
S láskou a úctou vzpomínají rodiny 

Kičmerova a Svobodova.

BLAHOPŘEJEME

Dne 24. srpna 2018 oslavila 
předsedkyně spolku seniorů paní 

Anna Huppertová 
životní jubileum. Rádi bychom jí touto 
cestou popřáli hodně zdraví a zároveň 
poděkovali za obětavou činnost pro 
Spolek seniorů města Vratimova. 

Srdečně přejí členové spolku.

provozní doba kulturního střediska:
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin 
úhrada vstupenek možná i převodem, 

rezervace a informace na tel.: 595 700 751

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

Nabídka kurzů kulturního střediska od záříNabídka kurzů kulturního střediska od září

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek nebo osobně v pokladně kulturního střediska. 
Po naplnění kurzu budete vyzvání k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést v pokladně nebo převodem 

na účet, více informací na tel. 595 700 751. 

Angličtina 
Pond ělí 17.09.2018 - 28.01.2019, 2.520 Kč/18 lekcí
časy budou upřesněny, učebna č. 11
lektorka: Mgr. Hana Kolmášová
V pondělí 10. září v 16 hodin – informační schůzka pro 
zájemce o kurz (není zahrnuta do počtu lekcí) v učebně 
č. 11 ve Společenském domě ve Vratimově. Na této 
schůzce budou kurzisté rozděleni do skupin dle úrovně 
znalosti anglického jazyka.

Aerobic mix 
Pondělí 10.09.2018 - 21.01.2019, 1.025 Kč/18 lekcí
18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky, 
břicho a zadek.

Power fitness - NOVINKA!
Úterý 18.09.2018 - 15.01.2019, 900 Kč/16 lekcí 
19:00-20:00, cvičební sál
lektorka: Mgr. Alisa Tykhonova, absolventka Fitness 
akademie ve Lvově.
Posilovací cvičení pro ženy i muže, zaměřené na 
všechny partie těla a pomáhající zpevnit problémové 
oblasti. Lekce jsou vždy zakončeny strečingem 
a poradenstvím lektorky ohledně zdravé výživy.

Bodystyling 
Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 860 Kč/16 lekcí 
17:00-18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků 
formou nenáročného aerobního cvičení.

SM Systém (Aby záda nebolela) 
Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 940 Kč/16 lekcí 
19:00-20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže 
s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto 
problémům předejít.

Power fitness - NOVINKA!
Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 680 Kč/12 lekcí 
19:00-20:00, salónek
lektorka: Mgr. Alisa Tykhonova, absolventka Fitness 
akademie ve Lvově.
Posilovací cvičení pro ženy i muže, zaměřené na 
všechny partie těla a pomáhající zpevnit problémové 
oblasti. Lekce jsou vždy zakončeny strečingem 
a poradenstvím lektorky ohledně zdravé výživy.

Divadélko Šamšula
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Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48
739 32 Vratimov      

23. září v 10 hodin

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

Vstupné dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč, 
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč

O kohoutkovi 

a slepičce

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



EDISKO VRATIMOV
ww.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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TRÉNUJEME 
PAMĚŤ

                 VRATIMOVSKÁ GALERIE 
                                          Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www v

úterý 13. listopadu v 18 hodin

Předprodej vstupenek od 3. září v pokladně 
Kulturního střediska Vratimov.

Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Přednáška se koná ve velkém sále Společenského domu.

vstupné 70 Kč

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

Kostel sv. Jana K titele ve VratimovKostel sv. Jana K titele ve Vratimov
Nejznám jší kytarové skladby sv tových autor  

vúprav  samotného virtuóza.
Doprovází vokální soubor Ozv ny 

ze Základní um lecké školy ve Vratimov . 

KONCERT

Vstupné 200 K

25. listopadu v17 hodin

LUBOMÍR 
BRABEC 5555

P edprodej vstupenek od 3. zá í v pokladn  Kulturního st ediska Vratimov.
Rezervace a informace na tel.: 595 700 751.

akce ve městě

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

3. íjna v 19 hodin

Spole enský d m Vratimov, Frýdecká 1000/48
P edprodej vstupenek od 13. srpna v pokladn  Kulturního st ediska Vratimov. 

Rezervace a informace na tel.: 595 700 751. 
Úhrada vstupenek možná i p evodem.

Vstupné 350 K

Režie: Petr Hruška
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OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

3.
Den otevřených dveří 10:00 DDM Vratimov

Křižovatka zájmů 15:00 DDM Vratimov

Mach a Šebestová k tabuli 17:00 Kino Hvězda, kino na začátek školního roku zdarma

5. Dvě nevěsty a jedna svatba 19:00 Kino Hvězda

6. 1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

7. Městská soutěž, starší přípravka 16:30 Fotbalový stadion Vratimov

8.
Městská soutěž, mladší žáci 10:00 Fotbalový stadion Vratimov

Krajský přebor, muži 16:00 Fotbalový stadion Vratimov

8. - 9. 60. ročník Bezručova výplazu na 
Lysou horu individuálně KČT Horní Datyně

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

10. Informační schůzka pro zájemce 
o kurz AJ 16:00 Společenský dům Vratimov, učebna č. 11

12.

2. schůzka s občany - veřejné 
projednání úpravy lokality 15:30 Společenský dům Vratimov, velký sál

1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

Limonádový Joe aneb koňská 
opera 19:00 Kino Hvězda

13. 1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

14. Městská soutěž, mladší 
přípravka 16:30 Fotbalový stadion Vratimov

15.

KoloVrat 100km - cykloputování 8:00 Sokolovna, TJ Sokol Vratimov
Datyňské Cross Country - 
cyklistické závody pro děti 9:00 Hřiště TJ Horní Datyně

O statečné princezně 10:00 Kino Hvězda, pásmo pohádek pro nejmenší
32. ročník cykloturistické jízdy 
RADEGAST 2018 10:00 Hřiště TJ Horní Datyně, KČT

KoloVrat 50km - cykloputování 10:30 Cyklostezka Coolárny Vratimov, TJ Sokol Vratimov
Otevření parčíku a větrného 
mlýnku v HD 15:00 MěÚ Vratimov, TJ, KČT, SDH a ČZS Horní Datyně

15. - 16. Výstava výpěstků ovoce a 
zeleniny 9:00 KDHD, Český zahrádkářský svaz ZO Horní Datyně

16. Kin-ball 15:00 DDM Vratimov

19.
1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

Králíček Petr 17:00 Kino Hvězda

20. 1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

21.
XI. ročník Běh naděje 9:30 Start od kina, TJ Sokol Vratimov
II. ročník Noc sokoloven - se 
stezkou odvahy 19:30 Sokolovna, TJ Sokol Vratimov

22.

Městská soutěž, mladší žáci 10:00 Fotbalový stadion Vratimov

Krajský přebor, muži 16:00 Fotbalový stadion Vratimov
Missis Models 2018, módní 
přehlídka 18:00 Společenský dům Vratimov, kinosál

23.
O kohoutkovi a slepičce 10:00 Společenský dům Vratimov, divadelní pohádka pro děti

Městský přebor, muži 10:30 Fotbalový stadion Vratimov

26.
1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

Planeta Česko 17:00 Kino Hvězda

27. 1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

28. Městská soutěž, starší přípravka 16:30 Fotbalový stadion Vratimov
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Mach a Šebestová k tabuli!
3.   

 

 
 

Filmový klub

Rodinný film

 Sobotní promítání pro nejmenší

;
KINO HV ZDA VR

Rodinný film

Rodinný film


