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100. výročí vzniku ČR Nebezpečné kaly zmizí Ze schůze rady

Vážení občané,
dovolte, abychom Vás pozvali na oslavy 100. výročí 

vzniku Československé republiky a oslav státního svát-
ku, které se uskuteční ve středu 24. října v 10 hodin 
u Památníku 1. světové války Vratimov naproti Huso-
va sboru k uctění památky padlým vojákům a vzpome-
nutí vzniku Československé republiky.

Program pietního aktu:
 zahájení
 projev starostky města
  vystoupení žáků ZŠ Masarykovo náměstí,

ZŠ Datyňská a ZUŠ ve Vratimově
  položení květin zástupci spolků, společenských 

organizací a politických stran ve městě
  zakončení hymnou

Pozvánka k 100. výročí vzniku Pozvánka k 100. výročí vzniku 
Československé republikyČeskoslovenské republiky

Doprovodný program: 
  výstava obrázků žáků vratimovských základních 

škol v Husově sboru na téma 100. výročí vzniku 
republiky

  přednáška historika z Muzea Beskyd Frýdek-
Místek o historii vzniku republiky, pro žáky 
2. stupně vratimovských základních škol 
v 11 hodin v kinosále Společenského domu

  promítání dokumentu TGM Osvoboditel, pro 
veřejnost v 19 hodin v kinosále Společenského 
domu

  výstava 1918, 100. výročí vzniku Československé 
republiky ve Vratimovské galerii, zapůjčena 
z Muzea Beskyd Frýdek-Místek

DDo
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Poté, co se v dopoledních hodinách 
v pondělí 28. října 1918 veřejnost v Praze 
dozvěděla o nótě rakouského ministra za-
hraničí hraběte Gyuly Andrássyho, hovo-
řící o bezpodmínečném přijetí podmínek 
příměří, vyložila si ji jako konečnou kapi-
tulaci rakousko-uherské monarchie a v uli-
cích Prahy byl spontánně vyhlašován sa-
mostatný československý stát. Prohlášením 
Národního výboru, jehož zástupci se nepro-
dleně postavili do čela převratu, v podvečer 
téhož dne vstoupila v život Československá 
republika. Rychle se šířící zpráva vedla 
u českého obyvatelstva ke spontánním pro-
jevům nadšení doprovázeným na mnoha 
místech strháváním a ničením výsostných 
znaků a dalších symbolů staleté habsburské 
monarchie. Ve snaze zamezit násilnostem, 
rabování a případnému vyřizování účtů 
s dosavadními stoupenci mocnářství byl 
oficiálně podporován slavnostní ráz oslav 
těchto přelomových událostí novodobých 
dějin českého národa. Řada řečníků vysvě-
tlovala obyvatelstvu význam nové situace, 
vyhrávaly kapely a konaly se organizované 

pochody. Pořádkovou službu zajišťovali 
dobrovolníci především z řad sokolů, juná-
ků, členů matic a dalších vlastenecky ori-
entovaných českých spolků a organizací aj.

Ve slezském Vratimově, nesoucím teh-
dy ještě oficiální název Ratimov a leží-
cím v sousedním okrese Frýdek, byly tyto 
zprávy po čtyřletých útrapách Velké války 
rovněž přijaty s nemalým nadšením. Vždyť 

z mnoha zdejších mužů, kteří nastoupili 
za světové války vojenskou službu, se jich 
domů již nikdy nevrátilo 26. V sousední 
obci Horní Datyně pak oplakávali 23 pad-
lých či následkem zranění a onemocnění 
zesnulých manželů, otců, synů, bratrů…

Zpráva o vyhlášení republiky dorazila 
do Vratimova ještě 28. října v odpoledních 
hodinách. Před vratimovskou četnickou sta-
nicí, působící zde od roku 1891, se konala 
krátká spontánní manifestace. Podle poz-
dějších vzpomínek pamětníků se jí mělo 
účastnit na 500 osob, nejen z Vratimova. 
Zaznívala zde protirakouská hesla či píseň 
Hej, Slované. Četníci však z budovy nevyšli 
a shromáždění skončilo asi po 20 minutách.

Následujícího dne večer byl uspořádán 
společně s občany sousedních Kunčic po-
četný průvod oběma obcemi vypravený 
od kunčické školy. Účastníci za vyhrávání 
hudby, zpěvu národních písní a provolává-
ní oslavných hesel došli po okresní silnici 
do Vratimova. Čelo průvodu tvořily děti 
s lampióny, nechyběli čeští učitelé z Kunčic 
a Vratimova, členové Sokola a některých 
dalších spolků. Řada vratimovských oby-
vatel nejen německé národnosti, ale i před-
stavení obce, osoby spjaté s dosavadním 
režimem či někteří rolníci si od této akce i 
událostí zachovávali odstup a nepodpořili ji 
svou účastí. Dodejme, že podle posledního 
rakousko-uherského sčítání lidu provádě-
ného v roce 1910 z celkového počtu 2 335 
obyvatel Vratimova uvádělo německou ob-
covací řeč 112 a polskou dokonce 153 osob. 

Od roku 1908 zde působila kromě české 
také německá škola, jež se měla vedle čin-
nosti některých úřadů a německého úřed-
nictva továrny na celulózu stát převodovou 
pákou k urychlení germanizace obce. Vrať-
me se však k průvodu, který se ve Vrati-
mově zastavil u pošty a četnické stanice 
před vchodem do továrny na celulózu. Byly 
strženy rakouské státní symboly a následně 
vhozeny do blízké mlýnské strouhy. Jistý 
německý četnický strážmistr na přítomné 
volal z okna kanceláře: Ale ludkově, co to 
robitě, dyť budětě za to trestani! Avšak já-
sající průvod ubírající se dále již jeho varo-
vání nebral vážně.

K událostem těchto přelomových dnů 
můžeme zařadit ještě pokus o odstavení do-
savadního německého velení vratimovské 
četnické stanice provedený ve dnech 2. až 3. 
listopadu pod taktovkou místního občana, 
šikovatele Aloise Lipiny. Ten s doprovo-
dem 12 ozbrojených vojáků a poukazem na 
plnou moc udělenou jeho osobě Národním 
výborem v Moravské Ostravě zbavil veli-
telského místa a zároveň odzbrojil stráž-
mistra I. třídy Richarda Waschkeho a jeho 
zástupce místostrážmistra Rudolfa Wagne-
ra. Vedením stanice pak pověřil místostráž-
mistra Richarda Wolfa, jenž musel vykonat 
přísahu československému státu. Ačkoliv 
bylo přes Lipinův zákrok 3. listopadu 1918 
vráceno velitelství stanice úředně zpět do 
rukou Richarda Waschkeho, již následují-
cího dne ho pro nemoc předal Wagnerovi 
a o rok později odešel do výslužby.

Ludkově, co to robitě aneb události 28. října 1918 
ve Vratimově a okolí

Profesor Tomáš Garrigue Masaryk předčítá deklaraci Samostatného československého státu, Fila-
delfie, Spojené státy americké, 26. října 1918 (Muzeum Těšínska) 

Josef Klega (1866–1939), sedlák z č. p. 21, 
starosta Vratimova v letech 1901–1919 (Město 
Vratimov) 
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Obdobně probíhala oslava vzniku sa-
mostatné republiky v tehdy ještě samo-
statné obci Horní Datyně. Rovněž touto 
vesnicí prošel průvod občanů, děti v čele 
nesly lampióny. Slavnost zakončil pro-
slov správce hornodatyňské školy Josefa 
Pudloně v obecním hostinci, jenž nastínil 
přítomným význam této historické chvíle. 
Vystoupení několika dalších řečníků z řad 
místních občanů ukončil společný zpěv 
hymny Kde domov můj. Někteří hornoda-
tynští, stejně jako vratimovští občané, se 
pak zúčastnili dalších manifestačních akcí 
ve Frýdku a Ostravě. Hornodatyňský obec-
ní výbor v čele se starostou Josefem Sklá-
řem uspořádal u příležitosti příjezdu prezi-
denta Tomáše Garrigue Masaryka do vlasti 
dne 20. prosince 1918 slavnostní veřejnou 
schůzi za účasti žáků místní školy a široké 
veřejnosti. Jak později podotkl první obecní 
kronikář, řídící učitel Pudloň: 28. říjen při-
nesl sice českému národu svobodu, ale nám 
ve Slezsku bylo úzko. Poláci činili si náro-
ky na Těšínsko a rčení: „Ostravica granica“ 
neustále strašilo lid. Po dlouhém jednání 
mělo rozhodnouti hlasování lidu - plebiscit. 

Uskutečnění zmíněného lidového hlasování 
však znemožnil zákrok polské strany a slez-
ské Těšínsko, stejně jako slovenská pohra-
niční území Oravy a Spiše, bylo rozhodnu-
tím pařížské mírové konference rozděleno 

mezi Československo a Polsko 28. červen-
ce 1920. To už je ale jiná historie… 

PhDr. David Pindur, Ph.D.
Muzeum Těšínska

pokračování ze str. 2

Pohlednice obce Horní Datyně, kol. r. 1920 (Muzeum Těšínska) 

Dalším počinem u příležitosti stoletých 
oslav vzniku republiky je realizace oje-
dinělé putovní multimediální instalace, 
která propojuje překrásnou hudbu, vý-
tvarné umění, design a architekturu, Má 
vlast - zblízka a nahlas. Projekt vznikl 
ve spolupráci České filharmonie a České 
spořitelny.

V šesti krajských městech máte mož-
nost vstoupit do speciální zatemněné 
konstrukce a nechat se pohltit 25 minuto-
vou videosmyčkou na devíti velkoformá-
tových plochách v rozlišení K4, kterou 
doprovází dvě legendární skladby v mis-
trovském provedení České filharmonie.

První část v podobě Vltavy Bedřicha 
Smetany symbolizuje nevyčerpatelnou 
magii české přírody. Ponoříte se do řeky, 
která je tu vizuální metaforou plynutí 
času. Stanete se součástí nevyzpytatel-
ného živlu, neuhnete ani před gigantic-
kými betonovými stupni říční kaskády. 
Navždy změníte zažitou tvář Smetanovy 
romantické řeky.

Druhá část projekce před vámi odhalí 
velkolepý rozmach českého umění v ob-

dobí od první republiky. Jako ústřední 
hudební motiv zazní čtvrtá a pátá věta 
Janáčkovy Sinfonietty. Výročí Česko-
slovenska oslavíte za doprovodu řetězce 
asociací a fascinujících obrazů. Spatříte 
záblesky fenoménů abstraktního malíř-
ství, moderního sklářství, ale i detaily 
kubistické architektury a designu či funk-
cionalismu. Nahrávka Smetanovy Vltavy 
byla pořízena na zahajovacím koncertě 
Pražského jara v roce 2014. Orchestr 
vedl Jiří Bělohlávek. Provedení Sinfoni-
etty Leoše Janáčka pochází z února 2017, 
opět pod vedením Jiřího Bělohlávka. 
Obě nahrávky vyšly u společnosti Decca 
Classics.

Výstavu navrhla londýnská agentura 

59 Productions, která pravidelně spolu-
pracuje s BBC Proms a Edinburským 
hudebním festivalem. Mezi její nejvidi-
telnější práce patří vizuální řešení zaha-
jovacího ceremoniálu olympijských her 
v Londýně v roce 2012.

Audiovizuální instalace Má vlast zdolá 
od 8. června do 20. listopadu 1 200 km, 
setrvá v šesti krajských městech a veřej-
nosti bude volně přístupná 141 dní. V Os-
travě bude k vidění ve Dvojhalí Trojhalí 
Karolína ve dnech 25. října až 20. listo-
padu od 9 do 19 hodin.

Na závěr by vás ještě mohlo zajímat, 
že video pro instalaci vznikalo v Lon-
dýně a londýnským studiem navržená 
konstrukce putovního sálu se zase zrodi-
la v České republice. Ani samotní autoři 
tak před otevřením neviděli výstavu jako 
celek. Prostorové umístění a rozdělení 
projekce na jednotlivé plochy se připra-
vovalo výhradně ve virtuální realitě.

Přijďte poslouchat a žasnout.
 Zdroj: https://www.ceskafilharmonie.cz/

mavlast/

Má vlast - zblízka a nahlas vám vezme dech
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Je tomu právě osm let, kdy na nás začal 
padat černý, smrdutý a na dotek mazlavý 
prach. K jeho původu se nikdo nehlásil. 
Jak se po nějaké době ukázalo, nezákonně 
byl na naše území navážen v rámci mi-
liardové státní zakázky na sanaci lagun 
Ostramo Ostrava nebezpečný odpad tvo-
řený sludgemi z kalových lagun, vápnem 
a trochou uhelného prachu. Dlouhých 
osm let jsme usilovali o od-
stranění tohoto nebezpečného 
odpadu z našeho území. Nikdo 
nechtěl za špatně nastavenou 
a nedostatečně kontrolovanou 
státní zakázku převzít odpověd-
nost a nebezpečný odpad byl vy-
dáván za neškodný výrobek. Již 
v prvních dopisech směřujících 
těm, kteří byli za státní zakázku 
odpovědni, jsme vyslovili obavy, 
že odpad u nás zůstane a náklady s od-
straněním navezeného nebezpečného od-
padu poneseme z vlastních peněz. Málem 
k tomu i došlo. Stát se pod nátlakem sice 
rozhodl, že na odstranění asi 7 tisíců tun 
sludgí z lagun z našeho území poskytne 
dotaci ve výši 20 mil. Kč, ale zbytek měl 
uhradit ze svého rozpočtu Vratimov. Ze 
strany vedení Moravskoslezského kraje 
a Magistrátu města Ostravy na nás byl vy-
víjen silný nátlak, abychom se o odvezení 
odpadu postarali a částečně ho také finan-
covali. Z našeho rozpočtu bychom tak 
museli zaplatit asi 20 mil. korun. Argu-
ment byl velmi zvláštní. Odpady jsou na 
vašem území a máte vůči vašim občanům 
povinnost se o jejich odstranění postarat. 
Je to asi stejné, jako by vám soused navezl 

plný dvorek odpadů a vám bylo uloženo 
je na vlastní náklad odstranit, protože to 
vlastně vadí vám. Dvacet milionů korun 
je pro město vysoká částka. Představuje 
kilometry nových chodníků, opravených 
cest, dětských hřišť apod. 

Nebezpečný odpad je uskladněn v are-
álu společnosti DATAFISH OSTRAVA 
s.r.o., která si na svůj pozemek nechala 

navézt odpad dobrovolně, zcela jistě za 
pronájem areálu dostala zaplaceno a z na-
šich prostředků bychom jim měli areál 
vyčistit. K zákonem stanovené povinnosti 
využívat veřejné prostředky jako řádný 
hospodář to má určitě hodně daleko. 

Nakonec stát dotaci na odvoz nebez-
pečného odpadu navýšil na 32 mil. Kč 
a odvoz odpadu zaštítil Moravskoslezský 
kraj, který také hradí zbývající náklady. 
Ve výběrovém řízení zvítězily společnos-
ti SUEZ Využití zdrojů a.s. a AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o. Za odstra-
nění cca 6 874 tun odpadů obdrží částku 
39 614 190 Kč včetně DPH.

Odvoz odpadů probíhá od srpna tohoto 
roku a má být ukončen v říjnu t.r. Odpad 
je odvážen po železnici v zabezpečených 

vagonech s označením nebezpečný odpad 
a bude postupně spalován ve spalovnách 
nebezpečného odpadu.

Dlouhých osm let jsme usilovně bojo-
vali za právo na čisté životní prostředí, 
požadovali odvoz nebezpečných odpadů 
po těch, kteří je k nám navezli, včetně za-
davateli této státní zakázky, České repub-
lice, státním podniku DIAMO a minister-

stvech odpovědných za stát za 
dodržování zákonů při realizaci 
státní zakázky. 

Protože naše zákony nerespek-
tovali, obraceli jsme se na ty, kte-
ří by je k tomu měli přimět. Ať 
už to byla policie, Česká inspek-
ce životního prostředí, Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje 
a další. Při čtení korespondence 
s některými odpovědnými státní-

mi orgány by člověk řekl, že mají v ruce 
kouzelný proutek a s hromadou odpadů 
provádějí kouzlo náhlé proměny. 

V letech 2011 jsme tady měli dle šet-
ření České inspekce životního prostředí 
tuny nebezpečného odpadu. Ty se v krát-
ké době zřejmě mávnutím kouzelného 
proutku v očích stejného orgánu promě-
nily ve zcela neškodný, certifikovaný vý-
robek. A po osmi letech je do hermeticky 
uzavřených vagónů nakládán nebezpečný 
odpad.

Trvalo to sice dlouho, ale nakonec jsme 
zvítězili. Tisíce tun nebezpečného odpa-
du uprostřed města už nebude naší noční 
můrou.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Nebezpečné kaly z katastru našeho města po osmi letech zmizí

Adaptační kurz 6. tříd ZŠ Vratimov, 
Masarykovo náměstí proběhl ve dnech 
7.- 8. září v hotelu Hamr na Ostravici. Žáci 
VI. A a VI. B se jeli seznamovat jednak 
mezi sebou navzájem, jednak se svými 
třídními učitelkami Lucií Glumbíkovou 
a Petrou Mrnuštíkovou. Celé této akci ve-
lela paní ředitelka a zároveň organizátorka 
kurzu Martina Pelikánová, která vyjednala 
ty nejlepší možné podmínky a slibovala 
hezké počasí.

Sraz všech účastníků byl v 8  hodin na 
vlakovém nádraží ve Vratimově. Po na-
máhavé cestě provázené jednou výlukou 
a jedním zpožděním se celá skupina do-
stavila kolem 10 hodiny dopolední k cílo-
vému místu, kde ještě dříve, než se stihla 
ubytovat, doplnila energii již přichystanou 
svačinkou. Poté následovalo rozdělení po-

kojů a hurá na spo-
lečenské aktivity.

Na úvod byly 
vhodně zařazeny 
hry seznamovací, 
jelikož někteří žáci 
zatím ještě nezna-
li všechna jména 
svých budoucích 
kamarádů. Napří-
klad aktivita Pod-
pisovka, jejíž pod-
statou bylo sehnat 
autogram jednot-
livých žáků k ur-
čitým informacím 
a charakteristikám, děti zaujala, protože se 
o ostatních dozvěděly spoustu zajímavých 
skutečností. V pravé poledne pan Radim, 

majitel hotelu a také hostitel, svolával 
všechny k obědu. Po rajské polévce a ku-
řeti na paprice se jen zakouřilo. Následova-

Adaptační kurz 2018/2019

foto ZŠ Masarykovo náměstí
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Ze schůze Rady města Vratimova
Dne 21. července 2018 Rada města mimo jiné:
•  schválila Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Celková rekonstrukce přístřešku - za-

stávky MHD na Masarykově náměstí ve směru na Ostravu a demontáž původního 
zděného přístřešku“

•  projednala Strategický plán rozvoje sportu ve městě Vratimov na období 2018-2022
•  schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociál-

ních věcí na výkon sociální práce pro rok 2018
•  schválila Kupní smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu „Odborné učebny Zá-

kladní školy Vratimov, Datyňská 690, laboratorní pomůcky“

Dne 05. září 2018 Rada města pak také:
•  souhlasila s provedením ohňostroje ve smyslu § 32 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb., 

na pozemku města v souvislosti s pořádáním akce „Velká módní show s volbou 
Missis Models 2018“ ve Společenském domě ve Vratimově dne 22.09.2018

•  spolu s tajemníkem městského úřadu jmenovala s účinností od 01.10.2018 do funkce 
vedoucího odboru investic a údržby obecního majetku Městského úřadu Vratimov 
Bc. Daniela Filipa

•  schválila Smlouvu o dílo k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem 
„Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň, II. etapa, zhotovitel“

•  souhlasila se zajištěním správcovství skateparku/bikeparku umístěného ve sportov-
ním areálu města, vedle hřiště s umělým trávníkem 3. generace

Ze zasedání Zastupitelstva města
Dne 05. září Zastupitelstvo města mimo jiné
•  schválilo Rozbory hospodaření města za období 1. - 6. měsíc roku 2018
•  schválilo střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2022
•  schválilo přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pro akci „Vrati-

mov-Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou, po ul. Na Hranici“
•  schválilo Plán odpadového hospodářství města Vratimova na období let 2018-2023
•  schválilo vzorovou Budoucí kupní smlouvu na odkup pozemků pro realizaci stavby 

„Chodník od ul. Velčovského po ul. K Hájence“
•  schválilo Strategický plán rozvoje sportu ve městě Vratimov na období 2018-2022
•  schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vratimov v rámci projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ mezi městem Vratimov 
a Moravskoslezským krajem 

Bc. Martin Čech
místostarosta

V měsíci březnu t.r. bylo zahájeno za-
dávací řízení nadlimitní veřejné zakázky 
s názvem „Odkanalizování  Vratimova-
-Horních Datyň, II. etapa“ Rada města 
rozhodla na svém jednání dne 5. září 
2018 o výběru zhotovitele. Z deseti na-
bídek zvítězila společnost Skanska a.s. 
s nejnižší cenou 166 258 878,37 Kč bez 
DPH.

Při stavbě kanalizace chceme provést 
zásadní rekonstrukci některých páteř-
ních komunikací v lokalitě výstavby 
kanalizace. Jedná se především o ul. 
Rakoveckou a K Hájence. Oprava ul. 
K Hájence ještě nebyla do veřejné za-
kázky zahrnuta v celém svém rozsahu, 
protože ke dni zahájení veřejné soutěže 
jsme neměli dokončenou projektovou 
dokumentaci a vydána příslušná povole-
ní. Do veřejné zakázky je proto zahrnu-
ta jako obce a cena díla se ještě navýší 
o náklady za opravu, popřípadě rekon-
strukci této komunikace. Již nyní může-
me říct, že se jedná o největší investici 
v našem městě po roce 1989. Příprava 
trvala od roku 2011 a jako vždy bylo 
nejobtížnější dohodnout se s vlastníky 
dotčených nemovitostí.

V tomto roce jsme získali dotaci na 
její výstavbu ze SFŽP, která pokryje 
zhruba třetinu skutečně vynaložených 
nákladů. Zbytek budeme hradit z půjč-
ky poskytnuté za výhodných podmínek 
SFŽP a z vlastních prostředků.

Výstavba by měla být zahájena v říjnu 
t.r. a předpoklad jejího ukončení včetně 
opravy všech komunikací je koncem 
roku 2020.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Zahájení II. etapy 
odkanalizování 

Vratimova-
Horních Datyň

la chvíle klidu na trávení a pak už nezbý-
valo nic jiného, než se přesunout k velmi 
očekávanému lanovému centru Opičárna.

Žáci prošli řádným poučením o bez-
pečnosti a nakonec svěřili svůj holý život 
kousku lana a dvěma karabinám. I přes po-
čáteční obavy některých účastníků je nut-
no dodat, že mnozí překonali svůj strach 
a celou trasu prošli bez obtíží.

Když už se zdálo, že jsou aktivity vyčer-
pány, po návratu do areálu hotelu na žáky 
čekalo další překvapení v podobě večerní-
ho grilování. Pan Radim byl dokonale při-
praven. Zásoboval své hosty grilovaným 

kuřecím masem, sýry, špekáčky a nechy-
běly ani americké brambory. Odměnou mu 
byly prázdné talíře a děti, které se nemohly 
ani pohnout.

 Další hry musely být už pasivnější, pro-
to měli žáci za úkol přepsat testament nebo 
graficky ztvárnit pohádku, kterou měli 
ostatní uhodnout.

No a co by to byl za adapťák, kdyby ne-
proběhla tajná párty na pokoji? Samozřej-
mě že proběhla, ale o tom nemají učitelky 
ani tušení. Z nejmenovaných zdrojů unik-
lo, že po celém dni již stmeleni žáci obou 
tříd obsadili jeden prostorný apartmán, kde 
si pouštěli písničky a dojídali zbytky svých 
zásob.

Sobotní ráno pak bylo odstartováno sní-
daní formou švédských stolů. Následova-
ly činnosti k rozvoji důvěry mezi třídní 
učitelkou a její třídou a přesto, že nikdo 
nepochyboval o vynikajících kvalitách 
a dokonalých organizačních schopnostech 
naší paní ředitelky, při odchodu na vlakové 
nádraží začal pořádný liják.

Nikomu to ale nevadilo. Noví kamarádi, 
společné zážitky, vzpomínky, vzájemná 
podpora a překonání strachu, to vše za pár 
kapek deště stojí. 

Děkujeme.
Mgr. Lucie Glumbíková

ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

pokračování ze str. 4
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Manuál na záchranu volně žijících živočichů
…pokračování Manuálu na záchranu volně žijících živočichů

…pokračování příště

Aktivity v DDM Vratimov pro všechny generace
Dům dětí a mládeže ve Vratimově se aktivně 
zapojuje do dotačních výzev. V tomto čísle 
zmíníme tři projekty, které získaly finanční 
podporu od Moravskoslezského kraje a jejich 
realizace vyvrcholí teď na podzim.

Pro děti od 10 do 14 let, které nebaví trávit víkendy u televi-
ze, připravujeme Soboty s netradičními pohybovými aktivita-
mi. Během šesti setkání dostanou děti šanci vyzkoušet si méně 
známé, ale o to zábavnější formy pohybu, které jejich generace 
označuje výrazem „cool.“ Přijedou k nám lektoři break-dance 
a parkouru, děti absolvují například kurz lezení na umělé ho-
rolezecké stěně, pod odborným vedením si vyzkouší akrobacii 
na trampolínách, otestují své soustředění na laserové střelnici, 
zlepší rovnováhu na slack-lině a naučí se třeba korfbal.

Radovat se mohou i frekventanti našich badatelských zá-
jmových útvarů. Pořídili jsme totiž nové vybavení pro výuku. 

V kroužcích, na soustředěních i na táborech jim od teď bude 
k dispozici například špičková stavebnice, ze které lze sestavit 
soběstačnou energetickou síť, solární stavebnice, laboratorní 
soupravy a mnoho dalšího.

Zkrátka nepřijdou ani senioři. V projektu Sdílíme svůj život 
se mohou s námi naučit pořizovat a zpracovávat fotografie a vi-
dea pořízená svým mobilním telefonem, foťákem nebo kamerou 
a následně je sdílet na internetu. Ale nebojte se, nezůstane jen 
u elektronického sdílení: při honbě za nejlepšími snímky navští-
víme i vrstevníky v dalších obcích Regionu Slezská brána.

Těšíte se? My tedy ano! Podrobnosti hledejte na webových 
stránkách www.ddmvratimov.cz. Tyto projekty vznikly s fi-
nanční podporou Moravskoslezského kraje.

 
Mgr. Lenka Havrdová

DDM Vratimov
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Akce v domečku
6., 13. a 27. října, sobota s netra-
dičními sportovními aktivitami

Tyto soboty v měsíci říjnu 
jsme rezervovali pro všech-
ny zájemce, kteří nechtějí 
doma jen lenošit, ale rádi 

by si vyzkoušeli různé netradiční spor-
tovní a pohybové aktivity. Díky finanční 
podpoře Moravskoslezského kraje mů-
žeme dětem a mládeži připravit bohatý 
program. Sledujte www.ddmvratimov.cz 
a z bohaté nabídky si jistě vyberete ak-
tivity, které se Vám budou líbit. V plánu 
máme horolezeckou stěnu, trampolíny, 
break dance, street dance, parkour a další. 
Bližší informace: Věra Pacíková, 
tel. 734 443 694, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

20. října Bludičky
Na sobotu 20. října Dům dětí a mládeže 
Vratimov ve spolupráci s Mateřskou ško-
lou a TJ Sokol Vratimov pořádá již devá-
tý ročník Bludiček. Start akce je v době 
od 17:00-17:30 hodin. Bludičkovné je 
pro děti stanoveno na 40 Kč a pro dospě-
láky 20 Kč. Po splnění úkolů v 18:00 ho-

din se seřadíme na prostranství před MŠ 
a lampionovým průvodem se přesuneme 
na zahradu TJ Sokol, kde bude připraven 
táborák a účastníci si mohou opéct vlast-
ní buřty. Občerstvení bude zajištěno pro-
střednictvím bufetu TJ Sokol. V případě 
deště se akce nekoná.  
Bližší informace: Věra Pacíková, 
tel. 734 443 694, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

21. října Minecraft
Všichni naši zájemci o Minecraft již 
vědí, že i v letošním školním roce po-
řádáme pro ně workshopy. Jsme si jis-
ti, že přihlášky už mají nyní vyplněné 
a vzorně odevzdané. Jelikož přihlášení 
na naše počítačové workshopy jsou ka-
pacitně omezené, doporučujeme kontak-
tovat kolegyni Marcelu Grácovou, která 
Vám ráda poradí, jak se přihlásit třeba na 
další Minecraft a to na e-mailové adrese 
m.gracova@ddmvratimov.cz.

28.-30. října Výlet do Prahy
Pro děti připravujeme tradiční výlet do 
Prahy na 3 dny během podzimních prázd-

nin v termínu neděle 28. října až úterý 
30.  října. Ubytováni budeme v prosto-
rách DDM Praha 2, kde si necháme spa-
cák, osobní věci a na toulky Prahou bude-
me vyrážet pouze s batůžkem na zádech. 
Během pobytu navštívíme zajímavá mís-
ta. Pro děti bude zajištěna strava, pitný 
režim. Akce je pouze pro přihlášené děti. 
Přihláška a platba je do pátku 19. října. 
Bližší info: r.mickova@ddmvratimov.cz.

29.-30. října Podzimky 
s Domečkem
A máme tady opět prázdniny, sice jen 
dvoudenní, ale pro nás plné zábavy, 
legrace, her a soutěží. Všichni zájemci se 
musí přihlásit v DDM Vratimov a uhradit 
částku 520 Kč. Během těchto prázdnin 
navštívíme společně trampolínový svět, 
zajistíme obědy a zahrajeme si hry a ur-
čitě se najde i čas na malé tvoření. Těší se 
na Vás Věrka a Klárka. 
Případné dotazy Vám zodpovíme 
na e-mailové adrese 
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Věra Pacíková
DDM Vratimov

Silniční závod Zlatý podzim, jehož již 26. ročník pořádá Bě-
žecký klub Vratimov spolu s Kulturním střediskem Vratimov, 
znají běžci v celé republice, ale i v zahraničí. Pravidelně se ho 
zúčastňují také vytrvalci z Polska, Slovenska a Anglie. 

Na startu již stáli mnozí naši reprezentanti, muži i ženy, mistři 
republiky i olympionici. Závod dlouhý 10 km se letos poběží 
v sobotu 6. října na tradiční trati ulicemi a okolím Vratimova 
a patří k nejoblíbenějším v kraji. Určitě je dobrou reprezentací 
města. Není určen jen pro výkonnostní atlety, ale i všem kon-
dičním a rekreačním běžcům bez rozdílu věku, ženám i mužům. 

Potěšitelná zvyšující se účast sportujících občanů Vratimova 
a Horní Datyně, kteří si jak na dubnový Jakubův lesní běh Důl-
ňákem, letos v dubnu byl již 35. ročník, tak na Zlatý podzim, 
přišli porovnat svůj výkon s těmi nejlepšími, se svými kamarády, 
nebo se svým časem v předchozím ročníku. 

To může být i výzvou k účasti pro ty, kteří ještě neběželi. Není 
se čeho bát. Centrum závodu je v Kulturním domě a start bude 
v 10.30 hodin.

Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

Za krásného počasí se uskutečnil v pátek 24. srpna v příjemném prostředí areálu tenisových 
dvorců SC Ostrava turnaj babytenistů. Nominováno bylo 25 chlapců z různých tenisových 
klubů, kteří předvedli tenisové dovednosti a výkony a podpořilo je i počasí. Na kurtech vládla 
pohoda a radost z pohybu.

Do finále se probojoval Jakub Fedor z TK Biocel Vratimov a David Šipula z TK Deza Val. 
Mez. Za stavu 4:0 zvedl vítězně ruce nad hlavu Jakub Fedor a převzal z rukou hejtmana MSK 
vítězný pohár. 

Blahopřejeme a přejeme úspěch na Mistrovství ČR v Praze.
kamarádi z tenisu

Oblíbený běh Zlatý podzim je pro všechny

Turnaj babytenisu 
„O pohár hejtmana MSK“ v Ostravě

foto archiv SMK
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Informace Regionu 
Slezská brána 

občanům
Centrum společných služeb CSS je 

servisní organizace sloužící občanům 
regionu a starostům obcí v území Regio-
nu Slezská brána, která zahájila činnost 
1. července 2016 v rámci projektu Sva-
zu měst a obcí „Posilování administra-
tivní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“. 

Projekt bude probíhat do 31. června 
2019. Samotný Zpravodaj CSS je mož-
no stáhnout na stránkách DSO Region 
Slezská brána v sekci Centrum společ-
ných služeb.

Tomáš Řeha
Centrum společných služeb
 DSO Region Slezská brána

Zůstat doma až do konce není pro nevy-
léčitelně nemocné samozřejmost. Existují 
však organizace, které Vám v tom pomo-
hou. Ne vždy je možné, aby umírající člo-
věk v posledním stádiu nemoci zůstal doma 
a nemusel strávit toto období v nemocnici 
nebo jiných zařízeních. Můžete se ale ob-
rátit na mobilní hospice, které 
Vám pomohou. Mobilní hospic 
Ondrášek pečuje bezplatně o ne-
vyléčitelně nemocné děti a do-
spělé v jejich domovech, aby 
mohli závěr svého života strávit 
mezi svými blízkými. „Specializovanou 
paliativní péčí ulevujeme pacientům od fy-
zických i psychických obtíží, které nemoc 
přináší. Současně podporujeme rodiny, kte-
ré pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. 
Bronislava Husovská, DiS, ředitelka On-
drášku. Pracujeme v multidisciplinárním 
týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, 
fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psy-
chologové a duchovní. Všichni naši pacienti 
mají k dispozici pohotovostní číslo, na které 
mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 
„Naši lékaři i sestry vyjíždí každý den za 
pacienty domů. Našim cílem je udržet vy-
sokou kvalitu života až do úplného konce. 

Není to lehká práce, ale vždy nás povzbudí, 
že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou do-
pisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronisla-
va Husovská. Jedním z takovýchto dopisů 
je i vzkaz od paní pečující o svého muže: 
„Manžel se denně těšil na příchod sestřiček. 
Byly milé, veselé a komunikativní. Byla to 

jedna z nejhezčích chvilek naše-
ho utrápeného dne. Bez jejich po-
moci (morální i odborné) nevím, 
jak bychom celou situaci zvlád-
li. Nikdy nepřestanu být vděčná 
lékaři, který mě na tuto možnost 

upozornil. Kéž by tuto možnost měli všich-
ni umírající.“ Ondrášek působí i na území 
vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.

Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník 
kampaně DOMA., do kterého se zapojilo 
dalších 11 hospiců po celé ČR. Více infor-
mací se dozvíte na www.darujpapuce.cz 
nebo www.umiratdoma.cz.

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, 
o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, 
tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více infor-
mací naleznete také na www.mhondrasek.
cz. 

Ing. Jana Pastrňáková
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Doma až do konce

Městská knihovna informuje
 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

 DSO Region Slezská brán

V knihovnách se pořád něco děje 
- Kamarádka knihovna

Celostátní soutěž o nejlepší dětské od-
dělení knihovny v České republice probí-
há v knihovnách už po sedmé. Soutěž or-
ganizuje Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků pod záštitou Ministerstva kul-
tury ČR a Národní knihovny ČR.

Mezi hlavní soutěžní kritéria patří totiž 
spokojenost dětí s knihovnou. Děti hod-
notí knihovnu formou známek na vysvěd-
čení a dávají známky za rozsah půjčovní 
doby, počet počítačů přístupných dětem 
a připojených k internetu, jaké pro ně 
knihovna připravuje besedy a soutěže, 
jaký mají výběr knih, společenských her 
atd. Důležitým údajem je také procento 
registrovaných dětských čtenářů z cel-
kového počtu dětí v místě knihovny. Ve 
Vratimově je to 25,3 %. U knihoven, kte-
ré na základě těchto kritérií postoupí do 
užšího kola, se hodnotí ještě další para-
metry, např. webové stránky knihoven 
pro dětské čtenáře, spolupráce se školami 
a dalšími partnery a další. Toto hodnocení 
probíhá při návštěvě dané knihovny. Za 
každé kritérium knihovna dostává body, 
které se sčítají a vyhrává ta, která jich zís-
ká nejvíce. Hodnotitelská komise má pět 

až šest členů, je v ní zástupce za Národní 
knihovnu ČR, odborník na dětské webové 
stránky, zástupce SKIPu a další.

V posledním 6. ročníku se naše knihov-
na umístila na krásném 11. místě, a to dět-
ské oddělení nemáme, máme pouze kout 
v půjčovně.

Pěkné barevné vysvědčení naleznete 
na naší webové stránce, na facebooku 
a v knihovně.

Týden knihoven 1. až 7. října
•  tomu, kdo se v týdnu od 1. října přihlá-

sí do knihovny jako čtenář, promineme 
do konce kalendářního roku registrační 
poplatek

•  vyhlašujeme amnestii dlužníkům knih. 
V tomto týdnu nebudeme odesílat upo-
mínky!

•  všichni čtenáři, kteří si půjčují na prů-
kazy rodinných příslušníků, dostanou 
průkaz s platností do konce roku 2018 
zdarma

 Výstavy a výstavky
•  výstava v chodbičce knihovny Český 

ráj a Jičín - město pohádky 
- do 30. října

•  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 školy
•  pasování druháků na čtenáře
•  besedy „Co to šustí v listí?“
•  besedy s filmařem Cyrilem Podolským 

o animovaném filmu

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

žícího drobná odměna

UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM: 
ve čtvrtek 11. října bude knihovna 
otevřena až od 10 hodin z důvodu 

konání akce pro žáky ZŠ. 
Děkujeme za pochopení.
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Místní knihovna Horní Datyně informuje
Ve spolupráci s panem Vladimírem 

Kuchařem jsme připravili novou výstavu 
O mlýncích a kovářství, která potrvá do 
17. prosince v půjčovní době v pondělí od 
14 - 17 hodin.

Týden knihoven v pondělí 1. října 
•  všem registrovaným čtenářům bude 

prodloužena registrace o dobu
•  uzavření 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
Mgr. Hana Pščolková a Marika Zajíčková

Měk Vratimov

Horská krajina u Vyššího Brodu
Pokud by chtěl někdo charakterizovat 

ostravskou sbírku malířství 19. století, 
nemohl by se vyhnout klíčové osobnos-
ti tohoto období dějin českého malířství, 
Josefu Matěji Navrátilovi. Stejně tak by 
nemohl pominout význam přední osob-
nosti kulturního a společenského života 
Ostravy na počátku 20. století, Františka 
Jurečka. 

Filantrop a altruista, který výsledek své 
celoživotní sběratelské vášně odkázal pro 
vytvoření základu veřejné sbírkové insti-
tuce. Pokud jde o jeho podíl na zastoupe-
ní Josefa Navrátila v ostravské kolekci, 
pak z dvaceti obrazů a kreseb je jich šest 
z Jurečkova majetku. V čele s obrazem 
nejvýznamnějším, který vám dnes před-
stavujeme.

Námět Josefu Matěji Navrátilovi po-
skytla pro romantické malířství charakte-

ristická ideální (rozuměj vysněná) horská 
krajina s vodopádem a chatrčí. V pozadí 
v mlze horské velikány, vepředu u poto-
ka rozesety obrovské balvany. Krajina 
je podle dobového zvyku doplněna figu-
rální stafáží. A právě dynamický výraz 
monumentálních přírodních sil - větru, 
horských gigantů, dunícího vodopádu, 

v kontrastu s bezejmennou lidskou ha-
větí, jež se bezmocně plouží uprostřed 
zuřících živlů, poskytoval romantickým 
malířům ten pravý motiv k rozehrání dra-
matických scén. Zatímco romantikové 
francouzští se opírali převážně o drama-
tický účin figurálních scén, v srdci Ev-
ropy námětově vítězila hlavně krajina. 
Také proto je náš nevelký obraz vzácnou 
ukázkou středoevropského vývoje po-
stklasicistního malířství.

Vzhledem k tomu, že ostravská galerie 
pro nedostatek expozičních prostor stále 
ještě nemůže představit svou pozoruhod-
nou sbírku v její celistvosti a s veškerou 
pozorností k její vypovídací kulturně 
historické hodnotě, přijměte naši ukázku 
jako náhradní pohled do jedné z nejvý-
znamnějších českých sbírkových kolekcí.

-ptb-

foto archiv GVUO

kulturní okénko

Večer po osmé hodině probojovala se sta-
tečná ruská vojska do Vratimova a to z čás-
ti od Hrabové a hlavně tankový oddíl od 
Kunčic. Ve 20:10 hod. dopadly první rány 
z tanků na starou školu č. 60. Škola dosta-
la devět zásahů. (Byly tam byty učitelstva) 
Zápalnou střelou byla zapálena kůlna u sta-
ré školy. Po úplném setmění zahájili Ruso-
vé útok na Vratimov. Svedena byla prudká 
bitva u vstupu do obce u hřbitova a pak 
u křižovatky z Hrabové u náměstí před ob-
chodem Štep. Pavlického. Nebyla dlouhá 
a Němci byli v ní poraženi a dali se na útěk 
směrem k Řepištím, Datyním a na Podle-
sí. Hned poté vjely na náměstí před školou 
ruské tanky, obyvatelstvo vylezlo ze skle-
pů a nadšeně ruská vojska vítala a zdravila. 
Bylo to radostné uvítání slovanské armády, 
která naši obec osvobodila. O půl deváté ho-

dině dosáhly ruské tanky Orlovny (Katolic-
ký dům) na kopci a po krátké zastávce dojel 
první obrněný vůz do Adamusovy doliny (u 
usedlosti č. 77) kde se zastavil, protože byl 
ostřelován německými pancéřovými pěst-
mi. Mírně pršelo. Po příchodu Rusů začí-
nal v naší obci ruch-ruch mladých chlapců, 
kteří se k nim připojovali a pronásledovali 
prchající Němce. Hlídkovali a snažili se po-
máhati ruské armádě. V této činnosti vynikli 
zejména Josef Adamus, četař v záloze jako 
vedoucí bojové skupiny Rudolf Šodek, Josef 
Hrdý, Josef Fajkus, Jaroslav Bezruč, Gabriš 
a Zdeněk Klega. Také v části obce „Podlesí“ 
zabránil občan Vilém Košťál r ozstřílení této 
části obce. Němci po ústupu z centra obce 
ubytovali se 1. května v noci (kdy už ve vni-
tru obce a na náměstí byli Rusové) v jeho 
domě na Podlesí, kde umístili telefonní sta-

nici. Velitel tohoto oddílu dělostřelců byl 
u této telefonní stanice. Vilém Košťál vyu-
živ kratičké nepřítomnosti velitele, vkradl 
se do místnosti k telefonnímu přístroji, vy-
šrouboval mikrofony ze sluchátek a velitel 
po návratu nemohl dostati spojení se svými 
oddíly, jimž velel a nemohl se jich dovola-
ti maje spojení ve sluchátkách přerušeno. 
Domníval se proto, že Rusové jsou již v po-
sicích a přerušili vedení a proto dal rozkaz 
k ústupu do Horních Datyň. Vilém Košťál, 
chtěje zabrániti jeho odchodu, ozbrojil se 
revolverem a důstojníka odzbrojil, zajistil 
a vydal se do Bartovic přes les k Rusům, 
aby je přivedl na Podlesí. Když s nimi přišel 
(s Rusy) odevzdal jim důstojníka do zaje-
tí. Tak byl znemožněn boj o Podlesí, které 
mohlo býti dělostřeleckou palbou postiženo.

pokračování příště

Kronika města Vratimova, část 81, 1945
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Příspěvky do listopadového čísla 
Vratimovských novin 

zasílejte do 17. října 2018.

společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

Dne 26. září 2018 si připomínáme 
nedožité 65. narozeniny 

pana 

Václava Kyšky. 
S láskou a úctou vzpomínají rodiny 

Čechova a Kyškova.

Dne 10. října 2018 vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás opustila naše 

maminka, babička a prababička 
paní 

Anna Knoppová. 
S láskou vzpomínají syn Jaroslav 

a dcera Anna s rodinami.

Dne 5. října 2018 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

paní

 Jozefy Malíkové. 

Dne 8. února 2019 si připomeneme 
7. výročí úmrtí 

pana 

Jána Malíka. 
Zavzpomínejte prosím s námi. Dcery 

Jana, Milena a Marie s rodinami.

Dne 9. října 2018 si vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí 

paní 

Radmily Gřundělové. 
S láskou vzpomínají manžel, dcery, 

maminka a sestra s rodinou.

Dne 15. října 2018 si připomeneme 
3. výročí úmrtí 

paní 

Věry Štůskové. 
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 4. října vzpomeneme 3. smutné 
výročí úmrtí 

paní 

Vlasty Šulcové. 
S láskou vzpomínají rodina Sidkova 

a rodina Šulcova.

Dne 6. října si připomeneme 
5. výročí úmrtí 

paní 

Marie Kašíkové. 
S láskou a úctou vzpomíná manžel Aleš 

a dcera Ivana s rodinou.

BLAHOPŘEJEME

V pátek 27. října 2018 oslaví 
zlatou svatbu manželé 

Lubomíra 
a Antonín Pecuchovi. 

Srdečně blahopřeje 
dcera Dáša s rodinou. Daruji koňský hnůj. Odběr celoročně. Vratimov. 

Tel: 605 306 048. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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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

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

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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akce ve městě

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

2. 1 + 1 = 3 18:00 Společenský dům Vratimov, Těšínské divadlo

3.

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

Chvilková slabost 19:00 Společenský dům Vratimov, divad. představení Divadla 
v Rytířské

4. 1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

5.

Volby do zastupitelstva města 
Vratimova 14:00 Společenský dům Vratimov, velký sál

Městská soutěž, mladší přípravka 16:30 Fotbalový stadion Vratimov
Městská soutěž, starší přípravka 16:30 Fotbalový stadion Vratimov

6.

Volby do zastupitelstva města 
Vratimova 8:00 Společenský dům Vratimov, velký sál

Sobota s netradičními 
sportovními aktivitami 8:00 DDM Vratimov

Městská soutěž, mladší žáci 10:00 Fotbalový stadion Vratimov
Běh Zlatý podzim 10:30 Společenský dům Vratimov, Běžecký klub Vratimov
Krajský přebor, muži 15:00 Fotbalový stadion Vratimov

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

10.
1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

Tátova volha 19:00 Kino Hvězda

11. 1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

13. Sobota s netradičními 
sportovními aktivitami 8:00 DDM Vratimov

14. Patt a Matt 4 10:00 Společenský dům Vratimov, divadelní pohádka pro děti

17.
1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

V husí kůži 17:00 Kino Hvězda

18.
Večírek Loučení s létem 15:00 Společenský dům Vratimov, velký sál, Spolek seniorů Vratimov
1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

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

20. Broučci 10:00 Kino Hvězda, pásmo pohádek pro nejmenší
Bludičky 17:00 DDM Vratimov ve spolupráci s MŠ a TJ Sokol Vratimov

21. Minecraft 9:00 DDM Vratimov

23. Hvězdy Emy Destinnové 18:00 Společenský dům Vratimov, kinosál, koncert k 100. výročí 
vzniku republiky

24.

Pietní akt k 100. výročí vzniku 
republiky 10:00 Památník 1. světové války Vratimov, k oslavám 100. výročí 

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

TGM Osvoboditel 19:00 Kino Hvězda

25.
1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

Screamers travesti show 19:00 Společenský dům Vratimov, kinosál

27.

Sobota s netradičními 
sportovními aktivitami 8:00 DDM Vratimov

Zavírání cest s motoklubem 9:00 Pakynostra, Hřbitovní 1171, Vratimov
Městská soutěž, mladší žáci 10:00 Fotbalový stadion Vratimov
Krajský přebor, muži 14:00 Fotbalový stadion Vratimov

28. Městský přebor, muži 10:30 Fotbalový stadion Vratimov
28. - 30. Výlet do Prahy 6:00 DDM Vratimov, sraz Ostrava Svinov vlakové nádraží
29. - 30. Podzimky s Domečkem 8:00 DDM Vratimov, dvoudenní příměstský tábor

31.
1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

Velká oříšková loupež 2 17:00 Kino Hvězda
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Divadelní agentura Křesadlo
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Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov      

ký dů V ti

14. října v 10 hodin
Patt a Matt 4

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



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



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

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

Tátova volha

Rodinný film

 
 

Rodinný film

 Sobotní promítání pro nejmenší

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

akce ve městě




