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Kompostéry zdarma

Pozor na „šmejdy“

Tenisový Babolat tour

Základní kámen pod výstavbu kulturního příbytku byl položen 9. 9. 1969

Zlaté jubileum Společenského domu
Je impozantní a všichni v okolí nám ho mohou závidět. V pondělí
9. září to bude přesně
50 let od chvíle, kdy
byl položen základní
kámen pod výstavbu vratimovského Společenského domu.
Slavnostní událost měla tehdy obvyklý
program. „1. Projev předsedy MěstNV
s. L. Urbance. 2. Slavnostní poklep na základní kámen. 3. Projevy hostů. 4. Přátelská beseda s gestory výstavby,“ zapsal do
obecní kroniky tehdejší městský kronikář.
O výstavbě nového kulturního střediska
ve Vratimově se mluvilo od 60. let minulého století. Důvod byl nasnadě. Nedaleko
za obecními humny vyrostl nový mamutí
hutní kombinát a lidí ve městě začalo rychle přibývat. Proto, jak se dočteme v městské kronice, „30. června 1966 se sešli členové rady MěstNV, MěV KSČ, zástupci
organizací, vedení Vratimovských papíren
a JKS. Sjednotili se na tom, aby se poča-

Společenský dům a prostor před ním se stal středobodem kulturního života města. Na snímku mažoretky ZIK-ZAK a Dechový orchestr ZUŠ při vystoupení na Vratimovské pouti 2019.
Foto: KS

lo s přípravou investičního záměru a aby
Společenský dům byl postaven v prostoru
bývalé farmy ČSS. Byla ustavena komise,
jež měla připravit podklady pro zpracování investičního úkolu a zajistit projektovou

dokumentaci.“ Na své první schůzi dne
5. července 1966 si zmíněná komise stanovila základní úkoly.
pokračování na str. 4

Dárek s puncem Vratimova
Plánujete návštěvu a chtěli byste dát
dárek z našeho města? Připravili jsme
pro vás i návštěvníky Vratimova nabídku propagačních předmětů. Jde například
o deštníky, hrníčky, pera, nákupní a dárkové tašky různých velikostí, flash disky
či pohlednice s vratimovskými motivy
a moderním logem města.
Kompletní sortiment naleznete na
městském webu: https://www.vratimov.
cz/mesto/o-meste/reklamni-predmety/.

Propagační materiály s logem města. Foto: KS

Pokud máte své město rádi, určitě vás potěší i u vás doma.
Vratimovské propagační předměty budou k zakoupení od 2. září 2019 v pokladně Kulturního střediska Vratimov během
pokladních hodin (pondělí–čtvrtek od 8 do
17 hodin, pátek od 8 do 14 hodin) a ve Vratimovské galerii v její otevírací době (středa a čtvrtek od 16 do 19 hodin) a před jednotlivými pořady (kino, divadlo a další).
Bc. David Böhm, místostarosta

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

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

Ing. Mičulková, tajemnice
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Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitel

Michal Kocurek
(Nezávislí).
• Prosím o krátké představení. Kolik je
vám let, odkud pocházíte, jaké je vaše
vzdělání, kde pracujete, máte rodinu,
jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Jak rád přidávám k dobru, jsem „horal“.
Moje máma pochází ze Šumavy, táta byl
původem z Beskyd a já vyrostl v Mariánských Horách v Ostravě, kde jsem se před
42 lety narodil. Vystudoval jsem Střední
průmyslovou školu stavební v Ostravě. Po
vojně jsem nastoupil společnou cestu životem se ženou Radanou. Jsem hrdým otcem
dvou dětí, se kterými žijeme od roku 2008
ve Vratimově. Profesí jsem stavbyvedoucí
v oboru dopravních staveb. Mým koníčkem je má rodina a zvířena, rád se věnuji
střelbě a kynologii.
• Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Vnímal jsem, že se ve Vratimově neřešilo vše koncepčně a že obyčejný občan
neměl dostatečně silný hlas na to, aby
měl možnost přijít s jakýmkoliv podnětem a eventuálně navrhnout i jeho řešení.

komunálních služeb a dopravních staveb
jsem nejaktivnější převážně v těchto oblastech. Rád hledám technické a organizační
řešení problémů.
• Jak se vám líbí současná tvář Vratimova? Co hodnotíte kladně a co byste chtěl
změnit?
Vratimov je skvělé místo k životu s veřejnou infrastrukturou a občanskou vybaveností, výbornou dostupností veškeré
dopravy (pozn.: mimo letecké), s úžasnou
možností relaxace v blízkosti řeky Ostravice. Určitě je potřeba bojovat za zlepšení
prostředí, které nás obklopuje. A nemyslím
tím jen životní.

Proto jsem podpořil vratimovské sdružení
aktivních občanů Pro Vratimov a vstoupil
do jeho řad. Od roku 2016 jsem jeho předsedou a z toho pramení i má aktivní účast
v komunální politice.
• Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet
na jednání zastupitelstva?
Na základě dosavadní praxe v oboru

• Jaké je vaše politické motto a čeho byste chtěl v politice dosáhnout?
Mé profesní a taktéž životní motto, kterým se řídím je: Kdo chce, hledá způsob.
Kdo nechce, hledá důvod. Z tohoto hesla
pramení i můj cíl v komunální politice –
udělat z Vratimova ještě lepší místo k životu, než je nyní. Ale neznamená to, že by
se nám zde nežilo dobře. Protože ve Vratimově je FAJNĚ!
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Vratimovští mladí hasiči zabojovali!

Družstvo nejmladších vratimovských hasičů
s medailemi a pohárem za vítězství v okresním
kole soutěže Hry Plamen.

Po celoroční fyzicky náročné přípravě si
naši mladí hasiči sáhli na nejvyšší metu.
V okresním kole soutěže Hry Plamen,
konaném 17. a 18. května v areálu HZS
MSK v Ostravě Martinově, vybojovala vratimovská hasičská mládež mezi 15
týmy mladých hasičů zlatou medaili!
Soutěž Hra Plamen je rozdělena na pod-

zimní a jarní kolo, v jejichž rámci děti
Se zlatem na krku a slzami štěstí jsme
soutěží v šesti náročných disciplínách. Na se vesele přestěhovali do naší krásné nově
podzim si zaběhly Branný závod požární zrekonstruované hasičárny. Díky, bando,
všestrannosti a Štafetu požárních dvo- těšíme se na novou sezónu!
jic. Na jaře je pak čekaly Štafety 4x60 m
Bc. Kateřina Neuwirthová
a CTIF, Požární útok CTIF a nejoblíbenějHasiči Vratimov
ší disciplína dětí – Požární
útok. Makali jsme dvakrát,
někdy i třikrát týdně, o víkendech jsme taktéž nelenili.
Dřina se vyplatila a děti se
dočkaly kýženého úspěchu.
Touto cestou bych ráda
poděkovala všem mladým
hasičům za píli a nasazení,
celému našemu týmu vedoucích za obětavost a čas
věnovaný dětem. Nemohu
opomenout skvělý servisní
tým, který nám zajistil vždy
výborné jídlo na soustředěních. Taktéž velké díky patří
rodičům dětí za ohleduplnost
a pochopení, protože tréninky byly náročné a poměrně Družstvo starších hasičů se svými vedoucími.
Foto: SDH Vratimov
časté.
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„Energetičtí šmejdi“ ve Vratimově
Dostali jsme podněty od občanů, že se
ve městě opakovaně pohybují obchodníci,
tzv. energetičtí šmejdi. Máme informaci,
že oslovovali občany v ulici Okružní a na
sídlišti v ulici Na Příčnici (horní paneláky).
Tito lidé obcházejí byty, zpravidla ve
dvou, a nabízejí přechod k údajně levnějšímu dodavateli energií. Nová smlouva
ale v konečném důsledku není výhodnější
a lidé většinou za energie zaplatí více.
Obchodníci se prokazují kartičkou se
svým jménem, identifikačním číslem
a názvem společnosti Centrální výběrová
řízení. Při poměrně agresivní komunikaci
chtějí po lidech ukázat smlouvu se stáva-

jícími dodavateli energií, případně chtějí
ukázat SIPO.
Chceme upozornit občany a hlavně seniory, na které obchodníci cílí primárně,
aby byli obezřetní při podepisování nových
smluv, zvláště tímto zakázaným způsobem.
Město Vratimov vydalo nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád,
kde je v článku 4 zakázán pochůzkový
a podomní prodej s výjimkou charitativních akcí.
Pokud budete obtěžováni podomním
prodejem, a to nejen s energiemi, měli byste sdělit obchodníkům, že v našem městě
je podomní prodej zakázán. Pokud budou
stále naléhat, je možné volat Policii ČR –

oddělení Vratimov 974 728 711, 596 732
nebo 604 127 288.
Velmi dobré je si zapsat typ a SPZ auta,
kterým přijeli, zapamatovat si jména či
popis osob, které vás obtěžovaly. Jakákoli
informace pomůže Policii ČR při šetření.
V této souvislosti připravuje město na letošní podzim seminář zaměřený na bezpečí
seniorů s názvem Projekt Senior v bezpečí
aneb jak nenaletět nekalým praktikám obchodníků.
O termínu a možnosti přihlášení budeme
informovat v dalších číslech Vratimovských novin.
Mgr. Radek Nitka, radní města
Bc. David Böhm, místostarosta

Kompostéry
pro občany zdarma
Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí informuje o projektu Kompostéry pro občany zdarma.
V loňském roce ve Vratimovských novinách proběhla anketa zájmu občanů o kompostéry, které by byly zakoupeny
městem s finanční podporou Operačního programu Životní
prostředí. Z důvodu velkého zájmu občanů bylo rozhodnuto
projekt realizovat. V červenci minulého roku byla podána
žádost o poskytnutí dotace, a protože byly splněny podmínky pro získání podpory, byla žádost úspěšně schválena. Následně proběhl výběr dodavatele kompostérů a v dnešních
dnech by měly být kompostéry doručeny do areálu Vratimovských služeb.
Žádáme všechny občany, kteří měli o kompostér zájem,
vyplnili a odevzdali dotazník na Městský úřad ve Vratimově,
aby si kompostér typu JRK 900 premium osobně vyzvedli.
Hmotnost kompostéru je zhruba 25 kg a balení je ve dvou
částech o rozměrech 20 x 65 x 95 a 10 x 55 x 95 cm (výška-šířka-délka), proto doporučujeme odvoz vozidlem.
Kompostér bude vydán jen při předložení občanského
průkazu, který bude sloužit k zjištění totožnosti občana.
Výdej kompostérů bude probíhat na základě podepsané
smlouvy o výpůjčce na adrese J. Žemly 1083, Vratimov,
v areálu Vratimovských služeb, ve dnech:

úterý

Program:
Tělovýchovná jednota – 15:30–18:00 sportovní odpoledne
(hřiště TJ)

10. 9. 2019 od 7:00 do 16:00 hodin,

Klub českých turistů – 12:30–13:15 jízda auto veteránů
(hřiště TJ)

čtvrtek 12. 9. 2019 od 7:00 do 15:00 hodin,
pátek

Sbor dobrovolných hasičů – 15:30–18:00 Den otevřených
dveří (hasičská zbrojnice), 18:00–1:00 Loučení s létem
(s kapelou Jedeme dál a hostem Vláďou Kuchařem
s Datyňskými písněmi)

13. 9. 2019 od 7:00 do 15:00 hodin.

V případě, že vám nebude vyhovovat žádný termín výdeje,
můžete se obrátit na Mgr. Romana Barana, tel.: 595 705 926,
e-mail: baran.meu@vratimov.cz. Občané, kteří dotazník nevyplnili a neodevzdali, žádat o kompostér nemohou z důvodu omezeného množství kompostérů.
Mgr. Roman Baran
odbor výstavby a životního prostředí

Zahrádkáři – 9:00–18:00 hod. výstava zahrádkářů
(velký sál KD)
Srdečně zvou pořadatelé
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Základní kámen pod výstavbu kulturního příbytku byl položen 9. 9. 1969

Zlaté jubileum Společenského domu
pokračování ze str. 1
Dne 20. července 1966 projednala a schválila stavební
program, který 22. července
s menšími připomínkami
schválila rada Městského národního výboru a s objednávkou předala firmě Stavoprojekt
Ateliér A 1. Studie, kterou připravil Ing. Kupka, dorazila na
Městský národní výbor 21. září
1966. Na jejím základě pak
zpracoval prováděcí projekt
Stavoprojekt Ostrava Ateliér
A 4 Havířov. Plány, které podepsali ing. Valler, ing. Kučera a vedoucí ing. Špaček, byly
předány MěstNV 16. září 1968.
Náklady na výstavbu Společenského domu byly vyčísleny na téměř 10 milionů
tehdejších korun československých. Jelikož MěstNV nebyl
schopen tento náklad financovat z vlastních prostředků
a vzhledem k tomu, že na
podobné akce bylo možno
sdružovat prostředky i jiných
organizací, začal jednat se zástupci vyšších samosprávných
orgánů a okolních podniků.
Na financování stavby se tak
vedle města (1000 000 Kčs)
podíleli okresní a krajský národní výbor (5572 000 Kčs),
Nová huť Klementa Gottwalda (1500 000 Kčs), Beskydské
hotely Frýdek-Místek (1200
000 Kčs), Vratimovské papírny (500 000 Kčs), Komunální služby Vratimov (100 000

Společenský dům krátce po svém otevření.

Dnes je Společenský dům
Vratimov kulturním centrem
nejenom města Vratimova, ale
celého Mikroregionu Slezská
brána. Jeho multifunkční kinosál s kapacitou
228 míst, která se
dá ještě navýšit použitím přístavků,
je největším sálem
v okolí. Pořádají
se v něm divadelní
a kulturní představení pro děti i dospělé, při nichž zde vystupují
renomované divadelní scény
a umělci, které lidé znají z televizních obrazovek. Pro školy i širokou veřejnost promítá

Kčs) a Technoplyn Kunčice
(40 000 Kčs).
Samotnou výstavbu Společenského domu provedl národní podnik Báňské stavby
Ostrava. Slavnostní
otevření domu se
uskutečnilo v neděli
29. dubna 1973 v 10
hodin dopoledne.
Pro současníky bylo
významné, že šlo
o předvečer oslav
28. výročí osvobození města. Společenský dům
pak převzalo do užívání vratimovské Jednotné kulturní středisko v čele s ředitelem Jaromírem Drozdem.

Společenský dům byl oficiálně otevřen v dubnu 1973. A byla to tehdy velká sláva.
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ve Společenském domě Kino
Hvězda, které hrálo při svém
slavnostním otevření sovětský
velkofilm Osvobození k výročí znovuzískání svobody a pro
děti český snímek Práče.
V tanečním sále se konají
plesy a společenské akce. Cvičební sál je využíván k pohybovým kurzům, jež si oblíbila
zejména ženská část populace.
V lednu 2013 byla ve vestibulu kina otevřena Vratimovská
galerie, která seznamuje zájemce s dílem regionálních,
ale i celostátně uznávaných
výtvarných umělců. V kultivovaném prostředí galerie se
konají také tematické přednášky a besedy. K mání jsou
učebny, salónky a další prostory, které využívají zejména
společenské organizace.
Když dva lidé uzavřou manželství, slaví po 50 letech zlatou svatbu. Společenský dům
Vratimov oslaví své „zlaté“
jubileum malým dárkem pro
všechny generace. Ve výroční
den, v pondělí 9. září, se vydá
na cestu proti proudu času
s hrdiny legendárního českého
filmu Cesta do pravěku. Promítání digitálně restaurované
verze jednoho z nejlepších
chlapeckých dobrodružných
snímků světové kinematografie začíná v Kině Hvězda v 17
hodin, vstup je pro všechny
zdarma.
(red)

Foto: Archiv KS

informace
občanům
ze života
škol

„Turisté zajisté rozutíkají se po lese...“ (Ivan Mládek)
Letošní turistický kurz žáků 8. tříd ZŠ
Masarykovo náměstí se konal v horkém
týdnu od 10. do 14. června pod vedením učitelek Dany Dalihodové a Pavlíny
Kožušníkové a učitele Honzy Šebesty.
Přestože právě v této době padaly první
letošní teplotní rekordy, podařilo se účastníkům kurzu navštívit všechny plánované
turistické cíle. Jen podle textu známé písně
Ivana Mládka bylo na pedagogickém dozoru vymyslet vždy trasu tak, aby se děti
pohybovaly co nejvíce v bezpečném stínu
lesa.
A co vše objevili? První den absolvovali krásnou procházku kolem vodní nádrže
Horní Bečva, u které je hezké workoutové
hřiště, na jehož prvcích někteří žáci předvedli své dovednosti.
Druhý den je čekala nejdelší túra. Autobusem vyjeli na Pustevny, kde si dokázali
svou odvahu na stezce v oblacích jménem
Valaška. Pak se vydali na zpáteční cestu ke
svému ubytování v Rekreačním středisku
Vítkovice v Horní Bečvě. Ten den celkem
nachodili asi 20 km. Někteří byli upřímně
překvapení, že takovou trasu ušli, někteří
vypadali, že by klidně zvládli ještě jednou
tolik.
Po takovém výkonu si žáci zasloužili
relax v podobě středeční návštěvy biotopu Zavadilka. Nejprve byli překvapení,
že v tomto přírodním koupališti nepoužívají žádnou chemii, a tak zkoumali, jak
se vlastně biotop čistí, později se zcela
oddali nejrůznějším vodním radovánkám.
Odpoledne si po krásné procházce lesem
do hotelu Duo koupili ty nejlepší nanuky,
poháry a domácí limonády na světě.
Čtvrtý den se žáci vydali do Skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm. V první části

Osmáci ze ZŠ Masarykovo náměstí si turistický výlet do okolí Rožnova pod Radhoštěm báječně
užili.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí, Mgr. Pavlína Kožušníková

areálu obdivovali nejrůznější stroje, které naši předkové dokázali rozpohybovat,
i když neznali elektřinu. Byly to např.
hamr, mandl, mlýn nebo lis na nejrůznější oleje. Ve druhé části si prohlédli nejrůznější typy domků ze starého Rožnova
a okolí. Nejvíce je zaujala rekonstruovaná
budova kostela sv. Anny a nedaleký valašský Slavín, na němž jsou pochovány
významné osobnosti severní Moravy.
Nejvíce žáků hledalo hrob běžecké legendy Emila Zátopka, kterého dobře znají ze
svého vystoupení na letošní školní akademii. Celkový krásný dojem z Rožnova pod
Radhoštěm podpořila i návštěva cukrárny
na náměstí, kde si děti pochutnaly na super
zmrzlině a ledové tříšti.
Každý večer po celý týden se osmáci
mohli v areálu RS Vítkovice zdokonalovat v bowlingu, ping-pongu, ve fotbale,
stolním fotbálku a v nejrůznějších stolních
hrách. Ve čtvrtek večer došlo na souboj
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tříd ve výše uvedených disciplínách. Žáci
8. A a 8. B se prali jako lvi a nakonec jejich
zápolení skončilo remízou. Díky výsledku
vyhráli vlastně všichni, a tak se s dobrou
náladou sešli u závěrečného opékání párků.
V pátek na zpáteční cestě autobusem
domů bylo veselo. Žáci zpívali a ozývala
se pochvalná hodnocení. Děti skandovaly
velké díky svým učitelům.
za účastníky kurzu
Tereza Sedláčková a Pavlína Kožušníková

informace
ze životaobčanům
škol

Osmáci vyhráli stavařský víceboj
Jak vyhrát stavařský víceboj? Na tuto
otázku hledali ve středu 26. června odpověď žáci 8. tříd ZŠ Masarykovo náměstí,
kteří se zúčastnili soutěže žáků základních
škol, jež pro ně připravili zaměstnanci
a žáci SPŠ stavební v Ostravě-Zábřehu.
Osmáci zápolili v osmi disciplínách, které nějak souvisely s výukou na střední stavební škole. Projeli se stavebními kolečky
naloženými cihlami slalom, luštili křížovku s pojmy ze stavebnictví, poznávali nejslavnější světové budovy, hádali pojmy
z architektury, rozpoznávali zašifrovaná
přísloví, počítali výměru místnosti, snažili se zapamatovat co nejvíce předmětů ze
stavby, podle obrázku skládali 3D puzzle.
Ani se nenadáli a bylo tu vyhlášení, které
pro naše děti přineslo radostné překvapení.
Žáci 8. A se umístili na jednom ze tří druhých míst, žáci 8. B dokonce v konkurenci
šesti škol vyhráli! Domů si odnášeli nejen
reklamní tašky, ale jako vítězové i celou
Marlenku!

Vratimovští osmáci, kteří se zúčastnili soutěže na SPŠ v Ostravě-Zábřehu.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí, Mgr. Pavlína Kožušníková

Kromě úspěchu v soutěži si s sebou děti
odvezly i mnoho příjemných zážitků a nových informací z dobře fungující střední
školy. A kdo ví, možná že právě toto pří-

jemné dopoledne rozhodlo o budoucím povolání některého z nich.
koučka vítězného týmu
Mgr. Pavlína Kožušníková

Předškoláci navštívili Vodní mlýn Wesselsky

Děti před vstupem do památkového vodního mlýna.

Součástí koncepce MŠ Vratimov je ekologická výchova, která zde prolíná veškerým děním. Cílem je rozvíjet v dětech díky
prvkům environmentální výchovy ekologické myšlení a chování.
Tématem pro školní rok 2018/2019 je
Voda, vodička a mottem slova spisovatele
Petera Swansona „Ne všichni a ne všude si
jí váží, teprve její velký nedostatek nebo
přebytek k ní obrací pozornost veřejností“.
Děti vedeme ve školce k tomu, aby poznaly význam vody a pochopily, proč je
důležité jí šetřit. Koncem školního roku
jsme se proto vydali na výlet do Vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder.
V úterý 18. června jej navštívily děti ze tří-

Foto: MŠ Vratimov

dy U pomněnky, U konvalinky, ve středu
19. června předškoláci ze třídy U slunečnice, U pampelišky.
Zachovalý komplex vodního mlýna
s mlecím zařízením a náhonem v areálu
zemědělské usedlosti je ojedinělý. První
zmínka o něm pochází z roku 1545. Od
druhé poloviny 18. století do svého vysídlení do Něměcka ho vlastnila rodina
Wesselsky, jejímž pokračovatelem se stal
v roce 1946 jejich příbuzný Hubert Pazdera. V současnosti je mlýn kulturní památkou a spravuje ho Pazderova dcera Věra
Králová s manželem.
Po příjezdu do mlýna nás jeho správci
pěkně přivítali a po malé svačině uvnitř
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dvora pozvali na exkurzi po areálu. Děti
pozorovaly pozoruhodné dřevěné mlýnské
kolo o průměru 3,6 metru ukotvené v kamenné lednici a funkční mlýnskou technologii s mlýnskými kameny, kterou hlídal
hastrman. Uvnitř mlýna si prohlédly strojovnu, zajímavé dobové artefakty a expozici pečení chleba. Společně s mlynářkou nás
provázel mlynářský rarášek, který dával
dětem rozmanité otázky.
Povídání o mlýnu a životě v něm bylo
poutavé a zajímavé. Děti se seznámily
s ukázkami využití přírodních materiálů ve
stavebnictví a vodní síly. V rozlehlé zahradě a sadu pak s chutí poobědvaly tzv. větší
svačinu, kterou jim připravili rodiče, zahrály si pohybové hry, proběhly se, postavily
domečky ze sena a pozorovaly přírodu.
Výlet umocněný krásným počasím se
dětem líbil. Navíc si obohatily vědomosti
o mlynářství, hospodaření a dřívějším životním stylu.
učitelka Pavla Čelinská
MŠ Vratimov

Jednou z netypických atrakcí byla zábava v seně.

informace občanům

Akce Domu dětí a mládeže
Křižovatka zájmů

Nabídka kroužků DDM pro školní rok 2019/2020

První školní den 2. září 2019 od 10 hodin bude Dům dětí
a mládeže otevřen všem zvídavým návštěvníkům, aby si mohli prohlédnout vzdělávací prostory. Plynule budeme pokračovat odpoledne od 15 do 18 hodin akcí Křižovatka zájmů. Na
této akci budeme provázet rodiče s dětmi po budově. Mohou
dostat informace od zaměstnanců DDM Vratimov o vhodnosti
zájmového kroužku pro své dítě. Nabídneme rovněž vizuální
ukázku některých kroužků (Mažoretky, Black and Brown, Robotika…), kde budou přítomni vedoucí kroužků a budou připraveny i ukázky z činnosti. Pro návštěvníky akce mladší 18 let
máme připravené menší upomínkové předměty. Akce je zdarma
a koná se za každého počasí.
Bližší informace: Marcela Grácová, tel. 739 201 077
m.gracova@ddmvratimov.cz.

Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM) je zařízením 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 16. září.
V týdnu od 23. září již bude probíhat ostrý provoz kroužků s přihlášením.
Nabídka a rozvrh kroužků, kurzů a dalších aktivit DDM pro
školní rok 2019/2020 bude zveřejněna od 2. září na webových
stránkách www.ddmvratimov.cz. Od tohoto data bude možné se
přihlásit 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
2. září od 10 do 18 hodin v prostorách Domu dětí a mládeže
Vratimov v ulici Frýdecké 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 mladší 18 let bude připraven dárek dle výběru. 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

Putování za švestkovou vůní
V neděli 22. září 2019 vás zveme na obnovení tradiční akce
Putování za švestkovou vůní. Akci jsme pro vás a vaše děti připravili ve spolupráci s vratimovským Mysliveckým sdružením
Hubertka. Čeká vás procházka po trase s ovocnými úkoly. Cílem putování je myslivecká chata Hubertka. Přivede vás tam
vůně švestkových knedlíků, které si děti samy budou moci uvařit a sníst. Kolem myslivecké chaty pak budou připraveny další
hry. Start na okruh od DDM bude umožněn v době: 14–15 hodin, konec akce v 18 hodin.
Informace: Klára Pastorková, tel. 607 516 187
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Ohlédnutí za letními tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal
o letních prázdninách 20 táborů pro děti,
mládež i dospělé účastníky. Táborů se zúčastnilo okolo 600 účastníků. Z toho sedm
táborů bylo „příměstských“ – to znamená,
že rodiče ráno děti přivedli na „domeček“
a odpoledne si děti vyzvedli. Pro děti byl
připraven bohatý program včetně zajímavých výletů. Mezi tábory byla i odborná
soustředění například pro mažoretky, badminton, pobyt s bojovým uměním u moře
nebo CRAFTCamp.
Pobytové tábory probíhaly na různých
místech (Horní Žleb, Lukavec, Myšinec,
Horní Bečva, Krásná, Švarná Hanka…)
a v různých typech ubytování, od stanů po
ubytovny hotelového typu. Takže vybrat
si mohl opravdu každý. Všechny tábory
byly motivované celotáborovou hrou, která vytvářela atmosféru každého z táborů.
Tak například mohli účastníci táborů být
Badateli či Výtvarníky, poznat své limity s Avengers, vypravit se na Školu čar
a kouzel a podobně.
O děti se starala necelá stovka pedagogů, kuchařů, zdravotníků a dalších pracovníků táborů. Těmto lidem patří velký dík
za jejich práci, které obětovali převážně
část své vlastní dovolené nebo prázdnin.
Aby se mohli tábora zúčastnit, absolvo-

O pohodě na letních táborech svědčí i zprávy na Facebooku. U tohoto snímku jsme si například
přečetli: „To jsme my... Jsme oranžoví, růžoví, zelenkaví, žlutí... Jsme prostě ČAROVNÍ... Studenti
Školy čar a kouzel v Krásné.“
Foto: DDM

vali všichni celodenní vzdělávání v rámci
svého volného času. Za svou práci obdrželi velmi skromnou finanční odměnu. Pro
zachování nízkých cen našich táborů jsou
tito výjimeční lidé ochotni pracovat jen za
dětský úsměv. Proto mi dovolte poděko7

vat jim za jejich práci alespoň touto cestou. O tom, že se tábory povedly, svědčí
dopisy rodičů. Děkujeme za důvěru a už
nyní připravujeme tábory na léto 2020.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

informace občanům

Knihovna není jen půjčovnou knih. Nabízí také spoustu různých akcí a aktivit

Připomněli jsme si 100 let knihovního zákona
Dne 22. července jsme oslavili 100 let
od vydání prvního knihovního zákona –
Zákona o veřejných knihovnách obecních
č. 430/1919 Sb.
V řadě měst a obcí fungovala knihovna
již před rokem 1919. Byly to knihovny
především spolkové, které většinou působily jako knihovny veřejné ještě před
vydáním vlastního zákona. Tento zákon
zavedl povinnost zřídit knihovnu v každé
obci a menšinovou knihovnu tam, kde bylo
národnostně smíšené obyvatelstvo. Zákon
také stanovil povinnost zřizovat nezávislé
knihovní rady, které měly na starost provoz knihovny. Poprvé byl také formulován
zákonný požadavek na knihovnické vzdělání, což vedlo o rok později k založení
Státní knihovnické školy.
Na zákon navazovalo Nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 607 Sb., které definovalo, že
účelem veřejné knihovny „jest doplňovati
a prohlubovati vzdělání obyvatelstva četbou naučnou i zábavnou, mající skutečnou
hodnotu vnitřní.“
Pro čtenáře i nečtenáře
Během července jste mohli v knihovně
zhlédnout putovní výstavu k této tématice
s názvem Prvorepublikové knihovnictví.
V současné době už nejsou knihovny jen
půjčovnami knih a časopisů, ale nabízejí
Městská

knihovna
VRATIMOV

ků a informačních pracovníků (SKIP). Jde
o Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven,
Den pro dětskou knihu či Noc s Andersenem. O pestrosti pořádaných akcí vypovídají i jejich názvy: Poledníček, Setkání
maminek – s knížkou do života, Čteme
s nečtenáři, Pasování druháků na čtenáře,
Lovci perel, Knížka pro prvňáčka. Pořádáme zábavné soutěže s malými odměnami, hostili jsme také populární spisovatele
a ilustrátory, například Jiřího Fixla, Kláru
Smolíkovou, Petru Braunovou, Danielu
Krolupperovou, Zuzanu Pospíšilovou, Alenu Ježkovou, Cyrila Podolského a další.

Jeden z panelů výstavy Prvorepublikové knihovnictví, věnovaný knihovnictví na Frýdecko-Místecku.
Foto: MK

knihy z edice Kouzelné čtení a Albi tužky, audioknihy, tematické kufříky a tašky,
společenské hry a prostorové publikace.
Mají pestrou nabídku kulturních a vzdělávacích akcí. Připravují programy pro
děti a teenagery, besedy pro školy, setkání s autory, scénická čtení, soutěže a další
atraktivní akce.
Naše knihovna, jako jedna z mnoha, se
aktivně zapojuje do celostátních kampaní
a akcí organizovaných Svazem knihovní-

Ročně 7800 návštěvníků
Knihovna Vratimov úzce spolupracuje
se školami a mateřskými školami. Ročně
připravuje kolem 90 kulturních a vzdělávacích akcí pro žáky škol i širokou veřejnost. Každoročně do knihovny zavítá okolo 7800 návštěvníků!
Pro studium a vyhledávání informací
máme veřejně přístupný internet a díky
knihovnímu systému Clavius jsme k dispozici 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Bohužel, vzhledem k prostorovým možnostem nemůžeme být místem k odpočinku
pro seniory ani zázemím pro děti a mládež,
jak už tomu ve většině knihoven je.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Městská knihovna informuje

Připravujeme:

Výstavy a výstavky

Akce pro mateřskou školu

30. září – 6. října: Týden knihoven

• Výstava Pověsti ze Slezské brány – komiksové zpracování žáky ZŠ Masarykovo náměstí (10 let od vzniku).
• Podzimní výstavka dětských knih.

• Poledníček (3. října, podzimní čtení).

• Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí do
knihovny jako čtenář, promineme do
konce roku 2019 registrační poplatek.
• Vyhlašujeme amnestii dlužníkům knih,
v tomto týdnu nebudeme odesílat upomínky!
• Čtenáři, kteří si půjčují knihy na průkazy rodinných příslušníků, dostanou
průkaz s platností do konce roku 2019
zdarma.

Čteme s nečtenáři
(pro děti od 4 let)

• 1. října od 16.30 hodin (Co to šustí
v listí?).
Setkání maminek – s knížkou do života
(Podzim v přírodě)

• Pátek 4. října od 10.00 hodin.

Akce pro základní školy

• Pasování druháků na čtenáře.
• Besedy Co to šustí v listí?
• Setkání se spisovatelkou Markétou Harasimovou.
Zábavná soutěž v knihovně:
Znáte naše ilustrátory?

• Po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna.

Místní knihovna Horní Datyně informuje
Připravujeme
Pondělí 2. října: Týden knihoven

• Všem registrovaným čtenářům bude
prodloužena registrace o dobu uzavření knihovny přes letní prázdniny, tedy
o dva měsíce.
• Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí do
knihovny jako čtenář, promineme do
konce roku 2019 registrační poplatek.

• Vyhlašujeme amnestii dlužníkům knih,
v tomto týdnu nebudeme odesílat upomínky!
• Čtenáři, kteří si půjčují knihy na průkazy rodinných příslušníků, dostanou
průkaz s platností na 365 dní zdarma.
Výstava

• Výstava 60 let Kulturního domu v Horních Datyních v chodbičce knihovny.
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Akce pro základní školu
(ve vratimovské knihovně)

• Pasování druháků na čtenáře.
Zábavná soutěž v knihovně:
Znáte ilustrátory dětských knih?

• Po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

informace občanům

Rovnovážka přináší
vzdělávání ženám
Místní nezisková
organizace
Rovnovážka s finanční
podporou
města
Vratimov přináší vratimovským
ženám novinku – sérii podzimních vzdělávacích seminářů na
aktuální témata.
První z nich nese název Rizika internetu (21. 9. 2019) a poukazuje na to, že internet je sice
obrovským zdrojem informací,
prostředkem komunikace a výměny dat, ale přináší mnohá rizika pro dospělé i děti v podobě
kyberšikany, kybergroomingu,
sextingu, falešných zpráv a další. Tématem vás provede Lukáš
Látal
Druhé téma SMART žena
(26. 10. 2019) ukáže ženám,
jak si díky mobilním či PC aplikacím zjednodušit každodenní
život, např. systematizovat poznámky a úkoly, synchronizovat a sdílet kalendáře, využívat
pokročilé techniky vyhledávání

Senioři prožili
úžasný červen

informací. Lektorkou semináře
je Markéta Ubíková.
Třetím tématem je Rodič
leader (16. 11. 2019) a jak už
název napovídá, bude se zabývat moderním rodičovstvím
a dotkne se i tématu role ženy,
která v dnešní době vůbec není
jednoduchá. Seminář povede
Michaela Holišová.
Kapacita seminářů je omezená na 40 osob. Před každým
seminářem je proto potřeba
si závazně rezervovat místo u Kateřiny Žvakové na tel.
737 623 309 nebo na e-mailu
rovnovazka.kz@seznam.cz.
Semináře proběhnou v salonku Společenského domu ve
Vratimově vždy v sobotu od
9 do 12 hodin. Na místě bude
k dispozici drobné občerstvení.
Vstupné dobrovolné. Další informace na www.rovnovazka.
cz a na facebooku Rovnovážka.
Za organizační tým Rovnovážky
Klára Tidrichová

Červen se stal pro členky vratimovského Spolku seniorů
úžasným měsícem plným zážitků.
5. června uspořádal DDM divadelní festival, během nějž nám
dětské divadelní kroužky zahrály několik divadelních pohádek.
Bylo to báječné a herce jsme odměnily potleskem. Po představení jsme šly na hřiště, kde nám děti opékaly buřty. Ani my,
seniorky, jsme ale nepřišly s prázdnou, a tak byl stůl hned plný
dobrot. Přišly také seniorky z Paskova a Řepišť. Dobrá nálada
nechyběla, byl to opravdu krásný den.
7. června jsme jely do Klimkovic na výlet s názvem Hůl je
cool. Opět úžasná práce DDM. Výlet byl spojen s kurzem severské chůze (nordic walking), při které se využívá speciálních
trekkingových holí. Po nácviku chůze jsme se posilnily výborným obědem a absolvovaly ještě malou procházku. Ani jsme
netušily, jak krásný je v Klimkovicích lesopark.
14. června jsme byly pozvány do Společenského domu s restaurací U Máně v Řepištích na folklorní vystoupení. Jako první
se představil Paskovjanek, po něm se předvedl soubor Danse-voyage z ruského města Kostroma. Byla to nádhera! Nakonec
nám zahrála cimbálovka ZUŠ Vratimov.
22. června jsme byly pozvány opět do Řepišť na závěrečné
vystoupení Festivalu nejmenších houslistů. Představily se děti
z Havířova. Venku nám potom zahrála cimbálovka, počasí nám
přálo, dostaly jsme báječné pohoštění…
Prostě úžasný červen!

Sportovní klání seniorů
Hezké dojmy si odnesli vratimovští senioři a členové spolku
tělesně postižených ze Sportovního klání seniorů, jehož nultý
ročník uspořádala 20. července na hřišti TJ Sokol Hrabová
Kulturní komise Rady městského obvodu Ostrava-Hrabová.
Vratimovští, které doprovázeli
starosta města Martin Čech
a místostarosta David Böhm,
utvořili dvě osmičlenná družstva, Vratimov 1 – tělesně postižení a Vratimov 2 – senioři,
která se utkala se stejně počet-

nými týmy Oprechtic, Paskova,
Nové Bělé, Staré Bělé, Hrabové družební a Hrabové domácí. Soutěžilo se ve speciálních
konkurencích, které připravila
jednotlivá družstva. Po skončení soutěžní části her nabídli
pořadatelé účastníkům pohoštění a hudbu k poslechu i tanci.
Akce byla opravdu úžasná, se
skvělou atmosférou, navíc přálo počasí. Doufám, že taková
klání budou pokračovat.
Za vratimovské seniory
Anna Huppertová

Za členky Spolku seniorů děkuje
předsedkyně Anna Huppertová

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů
Slezská brána Horní Datyně v září

Vratimovské týmy na startu Sportovního klání seniorů. V roli jejich patronů se zúčastnili starosta a místostarosta města Martin Čech a David
Böhm.
Foto: manželé Hromádkovi, Hrabová

•

4.–8. 9. – Autobusový zájezd na 3. mezinárodní sraz turistů, který se koná v středisku Kismáros v Maďarsku, poblíž
vodního díla Gabčíkovo-Nagymáros.

•

8. 9. – 61. ročník Bezručova výplazu na Lysou horu – Hore
synku na Lysu! Účast individuální.

•

21.–22. 9. – 70. ročník Srazu turistických oddílů mládeže
(TOM) zabývajících se tábořením a turistikou v Údolí Seziny u Zbyslavic.

•

27. 9. – Křest knihy k 120 letům turistiky v Ostravě v areálu
hornického muzea Landek v Ostravě-Petřkovicích.

•

28. 9. – Hlavní akce měsíce. V Den české státnosti se v rámci seriálu jubilea beskydské turistiky uskuteční od
10 hodin setkání u chaty na Slavíči, jehož účastníci
vzpomenou 120 let turistiky v tomto místě a historii
Hadaščokovy a Kolářovy chaty. Místo je přístupné
z chaty TJ Horní Datyně na Morávce.
Za KČT Slezská brána Horní Datyně
Jan Sládek, Jan Tlolka
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Den pěstounství v Moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj vyvíjí neustálou
snahu k propagaci náhradní rodinné péče,
snahu ke zvýšení informovanosti mezi
občany a především k motivaci a získání dalších příznivců a žadatelů pro výkon
smysluplné a nelehké profese náhradních
rodičů. Moravskoslezský kraj si velmi váží
všech náhradních rodičů, kteří jsou schopni
a ochotni poskytnout domov dětem, které
by jinak vyrůstaly v ústavních zařízeních.
Uvědomuje si, že je žádoucí činit potřebné kroky ke zvýšení společenského statusu
těchto osob a rovněž považuje za nezbytné ocenit náhradní rodiče v jejich náročné
a nelehké roli. To je také jedním z důvodů,
proč se Moravskoslezský kraj intenzivně
věnuje propagační kampani náhradní rodinné péče a realizaci Dne pěstounství. Tuto
aktivitu vnímá nejen jako vhodnou formu
propagace, ale především jako symbol
poděkování a ocenění všem pečujícím náhradním rodičům, kterým nejsou lhostejné
osudy opuštěných či ohrožených dětí. Den
pěstounství se tak stává již tradičním místem vzájemného setkávání pěstounských
rodin a dalších osob angažovaných v procesu náhradní rodinné péče.
V roce 2017 a 2018 Moravskoslezský
kraj ve spolupráci s více než 15 organizacemi, které v oblasti náhradní rodinné péče
působí, uspořádal již dva ročníky Dne pěstounství, a to formou celodenních happeningů, na které přišlo v každém roce téměř
2000 návštěvníků z řad pěstounských rodin
a přibližně stejné množství osob z řad široké veřejnosti. V letošním roce byl taktéž

předložen radě kraje návrh na realizaci III.
ročníku Dne pěstounství, který rada kraje
podpořila a odsouhlasila. Společenská akce
se uskuteční dne 12. října od 10 do 18 hodin
v Dolní oblasti Vítkovice.

Během této společenské akce bude
umožněn pěstounským rodinám bezplatný
vstup do interaktivních expozic Velkého
a Malého světa techniky či vstup na Bolt
Tower (omezený na 100 vstupů dle provozních možností provozovatele). Pro všechny
účastníky bude navíc zajištěn po celý den
bezplatný zábavný program sportovního
a zážitkového charakteru. V letošním roce
bude doprovodný program zpestřen např.
o skákací hrady, deskové hry, interaktivní
zábavné taneční vystoupení, science show
či fotokoutek, kde se budou moci všichni
účastníci vyfotit a odnést si tak ze Dne pěstounství památku v podobě fotografie.
Rozšířena bude i nabídka produktů sociálních podniků s různými druhy občerstvení. V rámci Dne pěstounství nebudou
chybět zástupci doprovázejících organizací
s jejich edukačními a zábavnými programy
(např. malování na obličej, tetování henou,

tvůrčí vlasová dílna, soutěže, lukostřelba,
projížďky na koni) či registrační stánek
s nabídkou výhodných rodinných pasů.
Návštěvníci se budou moci zúčastnit
přednášky Mgr. Jana Špilara na téma významu rodiny v životě dítěte. Zajímavým
bonusem bude diskuze s mladými lidmi,
kteří prožili své dětství v dětských domovech a s pomocí organizace Mimo domov
se učí žít samostatný život.
Lákadlem pro návštěvníky se může stát
hudební vystoupení muzikálového zpěváka Tomáše Savky a jeho kolegyně Martiny Šnytové, děti a mládež přivítají hudební
a taneční číslo Patrika Ulmana nebo vystoupení parkouristů.
Moravskoslezský kraj ani letos nezapomněl obdarovat návštěvníky z řad široké
veřejnosti a pro ty, kteří v den konání akce
dorazí, zajistil 20% slevu na vstupném do
Malého a Velkého světa techniky. Návštěvníci z řad veřejnosti mohou stejně jako pěstounské rodiny využít zdarma celodenního
zábavného programu pro děti i dospělé.
Kraj si váží toho, že pěstouni patří k lidem, kteří jsou ochotni více dávat než dostávat, a má za to, že je potřebné motivovat
je vhodně k jejich významné a smysluplné
práci a především je za to také náležitě ocenit. I v letošním roce proto budou v rámci
Dne pěstounství v Moravskoslezském kraji
oceněni formou dárkového voucheru tři komisí vybraní pěstouni, kteří významně přispěli k rozvoji náhradní rodinné péče.
Bc. Alice Miková
odbor sociálně-správní

Svatý Václav, patron České země
Den české státnosti. Určitě hezký a důstojný název pro státní svátek. V roce 2000
ho vyhlásila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a slavíme ho 28. září. Odkazuje
na násilnou smrt svatého Václava, jednoho

ze symbolů české státnosti a patrona České
země. I proto měl podle původního návrhu
nést označení Den české státnosti – Svatý
Václav. Po sněmovní debatě byl ale schválen zkrácený název.

ZAMYŠLENÍ
Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých a postavou, jejíž tradice sehrála důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie
v rámci křesťanské Evropy. Přesto o něm
víme velice málo a žádné spolehlivé historické doklady o jeho životě neexistují.
Měl se narodit okolo roku 907 jako syn
knížete Vratislava I. z rodu Přemyslovců.
Na trůn usedl možná v roce 925, o několik let později, 28. září v roce 935 nebo
929, byl zavražděn ve Staré Boleslavi
vlastním bratrem Boleslavem, či spíše
členy jeho družiny. Stará Boleslav je dnes
součástí města Brandýs nad Labem. Zda
10

šlo opravdu o úkladnou vraždu nebo bratrskou šarvátku, do které tragicky zasáhli
Boleslavovi muži, dnes nevíme. Objevují
se dokonce pochybnosti, zda svatý Václav
měl vůbec bratra Boleslava. Vždyť jména
Václav a Boleslav znamenají to stejné –
„více slav“.
Ať tak či onak, osoba svatého Václava
musela být ve své době skutečně významná a oblíbená. Jeho kult se totiž začíná
prosazovat už ve druhé polovině 11. století
a časem sílí. Vedle jeho velké zbožnosti, kterou vyzdvihuje církev, patřilo mezi
jeho zdůrazňované přednosti to, že pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným
a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv
děla křivda. Až budeme rozmrzelí z toho,
že svátek připadá zrovna na sobotu a navíc
při něm budou zavřené obchody s prodejní
plochou nad 200 metrů čtverečních, mohli
bychom se nad tím zamyslet.
(red)

informace sport
občanům

Tenisový turnaj Babolat tour 2019
Vratimovské tenisové kurty se staly
v neděli 11. srpna již tradičně místem konání jednoho ze sedmi turnajů Babolat tour
– 17. ročníku tenisového okruhu pro děti
od 8 do 9 let. Turnaje se zúčastnilo 36 malých tenistů z celého Moravskoslezského
kraje, ale také z Polska.
Hráči byli rozděleni do 12 skupin po
třech hráčích. Ve skupinách sehráli utkání
každý s každým do čtyř gamů a první dva
ze skupiny postoupili do hlavní soutěže,
která se pak již hrála klasickým „pavoukem“. Ostatní hráli v soutěži útěchy.
Děti, i přes velké horko, které ten den
panovalo, předvedly bojovné výkony
a i přes mladý věk hráčů byl k vidění tenis
na velmi dobré úrovni. Nás jako pořadatele potěšily pochvaly od rodičů za perfektní
organizaci a průběh turnaje, také se velmi
líbil areál našich kurtů.
Vítězem turnaje se stal Martin Slováček
(TJ Start Ostrava-Poruba), který ve finále
porazil Davida Smolíka (Beskydský tenisový klub), na 3. příčce se umístil Tomáš
Havel (TK Agrofert Prostějov). Našeho
turnaje se zúčastnilo devět vratimovských

Zleva: trenér Roman Kupka, vratimovští účastníci turnaje Barbora Janošová, Natálie Furmánková,
Nela Macura, Šimon Valkovič, Tomáš Cielecký, Vojta Vantuch, Filip Vrajík, Tobiáš Palupa a Daniel Parzyk, vpravo trenérka Jana Biolková.
Foto: TC Biocel Vratimov, Lenka Valkovičová

tenistů: 14. Barbora Janošová, 16. Natálie
Furmánková, 18. Nela Macura, 23. Vojta
Vantuch, 26. Tomáš Cielecký, 27. Šimon
Valkovič, 29. Filip Vrajík, 30. Tobiáš Palupa, 34. Daniel Parzyk.

Z vratimovských hráčů se nejvýše umístila Barbora Janošová. Z vratimovských
kluků se dostal nejvýš Vojta Vantuch.
Mgr. Jana Biolková
TC Biocel Vratimov

Hledají se nové tenisové naděje
Tenisový klub Biocel Vratimov pořádá nábor dětí do tenisové přípravky (pro děti narozené 2013,
2014, 2015) ve čtvrtek 12. září v 18 hodin v areálu tenisových kurtů. V případě nepříznivého počasí
proběhne nábor v klubovně tenisového oddílu.

trenéři TC Biocel Vratimov

Sokolské informace
A jsme znovu na počátku nového školního roku. Věřím, že jste si léto užili a teď
hledáte, jak vyplníte volný čas sobě nebo
svým dětem. Sokol vám nabízí řadu cvičení a akcí už od září. Cvičit můžete během
celého roku nebo třeba jen během tohoto
měsíce.
Jistě si vzpomenete na květnový SokolVrat – pěší putování po Beskydech. Již
druhým rokem na něj navazuje zářijový
KoloVrat, cykloputování na 95, 55 nebo
36 km, které se uskuteční v sobotu 14.
září. Účastníci nejdelší trasy mají sraz na
nádraží v 7:50 hodin, odkud se přesunou
vlakem do Beskyd a tam teprve budou šlapat na kole. Kratší trasy odstartujeme na
cyklostezce od Coolárny Vratimov, kde
si můžete zapůjčit tandemové či singlové
kolo. Výběr kol a zkušební jízdy od 9:30
hodin, odjezd v 10 hodin. Zapůjčení dohodněte předem v Coolárně. Propozice
s popisy tras najdete na našich webových
stránkách či facebooku. Na celou akci je
třeba se přihlásit do 12. září.

Vzpomínka na SokolVrat 2019. Foto: TJ Sokol

V pátek 20. září od
9:30 hodin pořádáme
za podpory městského
úřadu a kulturního střediska 12. ročník Běhu naděje. Svou účastí
a příspěvkem podpoříte správnou myšlenku – boj s rakovinou. Veškeré finanční
prostředky putují do výzkumných a léčebných ústavů zabývajících se touto problematikou. Loňského ročníku se zúčastnilo
942 účastníků a výše jejich příspěvků činila 16 658 korun, což byla nejvyšší částka,
kterou jsme odeslali z našeho Běhu nadě11

je za dobu jeho pořádání. Podpořte i letos
správnou věc! Děkujeme.
Vratimovský Sokol se letos potřetí zapojí do celorepublikové akce Noc sokoloven,
a to rovněž v pátek 20. září. Přijďte zažít
sokolovnu potmě na stezce odvahy pro
děti i dospělé od 19:30 hodin. Bude také
možnost posedět u táboráku, opéct si buřty
a sdílet čas společně.
Česká obec sokolská chce stejně jako
v minulosti zapojit do pohybových aktivit
co nejširší veřejnost, proto pořádá v týdnu
od 16. do 22. září akci Spolu v pohybu.
Ani naše jednota nezůstává stranou a přichází v tomto týdnu s nabídkou otevřených
cvičebních hodin. Můžete si přijít zdarma
zacvičit v pondělí, čtvrtek a neděli do cvičení pro ženy s Lenkou (dle rozpisu) a ve
středu 18. září od 16:30 hodin s dětmi do
cvičení pro rodiče a děti s tetou Irenou.
Bližší informace ke všem akcím najdete
na plakátech, webu či fb Sokola.
za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Irena Heinichová

informace občanům

Pobočka České spořitelny končí
Ke dni 25. září tohoto roku bude ukončen provoz
pobočky České spořitelny (ČS) v ulici Frýdecké
1094 ve Vratimově. Informovala o tom oblastní ředitelka retailového bankovnictví ČS pro okres Ostrava-město Silvia Tumidalská. Nejbližší pobočkou
ČS, jejichž služeb budou moci občané Vratimova
používat, bude pobočka v Nová Karolina Parku
v Ostravě (ul. 28. října 3348/6, tel. 956 760 000),
která je otevřena od pondělí do čtvrtka v době od 9
do 17 hodin a v pátky od 9 do 16 hodin.

Bankomat pro výběr hotovosti nebo provádění úhrad, třeba zaplacení složenek, bude i nadále
k dispozici.
„Kompletní služby vám samozřejmě poskytneme i v kterékoli jiné pobočce. Své účty a finance
můžete pohodlně spravovat i ve svém internetovém bankovnictví. Pokud nevíte jak na to, volejte
na bezplatnou telefonní linku 800 207 207. Rádi
vám pomůžeme,“ slíbila občanům Vratimova Silvia Tumidalská.
(red)

Vítězstvím Vratimova 1:6 skončilo utkání starých gard TJ Sokol Hrabová – FC
Vratimov. Tým FC Vratimov tvořili hráči
Plaskura, Markovský, Adámek, Valenčín,
Žižka, Cudrák, Drozd, Molnár, Hrabec, Pikonský, Mikeska, Svatonský, Ler, Drastih,
trenér Milan Svatonský, vedoucí Svoboda,
Mareš a členové realizačního týmu Neborák, Tylšar, Hornák a Mačák.
Střelci branek: Pikonský 2, Hrabec 2,
Svatonský, Zižka.
Utkání se hrálo u příležitosti 90 let založení hrabovské kopané v sobotu 29. června
odpoledne na hřišti v Hrabové.
Za starou gardu FC Vratimov
Kamil Hrabec

Členové týmu staré gardy FC Vratimov.

Foto: FC Vratimov

Kdy na fotbal
Přehled domácích utkání FC Vratimov
Muži A
Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
(MSKFS), Krajský přebor, 1. A třída,
skupina B. Vždy v sobotu.
7. 9., 16:00 FC Vratimov – Smilovice
21. 9., 16:00 FC Vratimov – Stonava

Muži B
Městský fotbalový svaz (MěFS) Ostrava,

Přehled žákovských utkání hraných na stadionu ve Vratimově
7. 9., 10:00, mladší žáci: FC Vratimov – Řepiště.
20. 9., 16.30, přípravka U9: FC Vratimov – Hlubina.
Městská soutěž, skupina B
20. 9., 16:30, přípravka U11: FC Vratimov – Šenov.
Městská soutěž, skupina C
21. 9., 10:00, mladší žáci: FC Vratimov – Rychvald.

Městský přebor

27. 9., 16:30, přípravka U9: FC Vratimov – 1. FC Poruba.
Městská soutěž, sk. B

Městský přebor. Vždy v neděli.
8. 9., 10:30 FC Vratimov – Hošťálkovice

Městský přebor

27. 9., 16:30, přípravka U11: FC Vratimov – Markvartovice.
Městská soutěž, sk. C

22. 9., 10:30 FC Vratimov – Třebovice

David Huser
FC Vratimov
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Něžné umění Ivany Barazi
Svůj první obraz namalovala v pěti letech na čerstvě vymalovanou zeď. Její snaha byla odměněna něčím z jejího hlediska
neočekávaným a neadekvátním – výpraskem. Něco z toho ale
přece jen vytěžila. Maminka navštívila papírnictví a přinesla jí
hromadu čtvrtek, pastelky, voskovky a dala jí tím prostor.
Tak vzpomíná na své umělecké prvopočátky v rozhovoru pro
stránky sandras.cz přední brněnská malířka a výtvarnice Ivana
Barazi.
Vystudovala umění na
dnešní Masarykově univerzitě v Brně, v roce 1969
se provdala za Syřana, její
studentskou lásku, a osm
let žila v Damašku. Život
v arabské zemi s odlišnými
zvyky a kulturou, kde se nemohla kvůli zásadám islámu
ani seberealizovat v malování, ji však nenaplňoval.
V roce 1979 proto i s dcerou ze Sýrie utekla a vrátila
se zpět do vlasti. Se svojí
tvorbou prorazila po „sametové“ revoluci. První větší
výstavu měla v roce 1991.
Nyní můžeme vidět její obrazy v mnoha galeriích v ČR
i v zahraničí.
Ivana Barazi.
Ivana Barazi patří mezi
výtvarníky s velmi osobitým projevem. Její malby jsou nekonvenční, kosmopolitní, svobodomyslné a upoutávají otevřeností
a čistotou. S barvou nakládá sebejistě, odvážně a bez předsudků.
Obrazy Ivany Barazi oslavují krásu lidské bytosti, fyzickou krásu
ženy, imaginaci ženskosti. Používá květinový mysticismus, často
se vrací k secesi. Její obrazy jsou nabité energií, radostí ze života,
rozmarem, hravostí a zábavností.
„Smyslem mého života je seberealizace, a to především v tom,
co je mi nejbližší, tedy v malování. S představami obrazů se probouzím a usínám. V malování si nemohu dovolit pauzu, utíkají
mi nápady a odcizuji se svým obrazům. S obrazy je to koloběh.
Kolik energie do nich dám, tolik a někdy i víc se mi vrací, když
se na ně dívám,“ vyznala se ve zmíněném rozhovoru malířka,
jejíž tvorba bývá přes její výraznost označována jako něžné výtvarné umění.

Ivana Barazi: Slunečnicová.

Ivana Barazi: Kavárenská siesta.

Vernisáž výstavy obrazů Ivany Barazi ve Vratimovské galerii
se uskuteční 1. října od 17 hodin; výstava potrvá do 21. listopadu
2019. Vratimovská galerie je otevřena vždy ve středy a čtvrtky
od 16 do 19 hodin a během pořadů. Individuálně lze návštěvu
dohodnout na tel. č. 595 700 751.
(red)

Ivana Barazi: Sorelastre.
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Repr. Ivana Barazi

Ivana Barazi: Natálka.
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Ostravský klasik drobné grafiky
Jiří Neuwirt pochází z Ostravy a také
zde dodnes pracuje. V současnosti se
věnuje jak grafice, tak malbě. Je členem ostravské Skupiny 4 a výtvarného
spolku Nová věc. Přestože již překročil sedmdesátku, na tvůrčím zápalu mu
věk nic neubral. Donedávna působil
jako pedagog na oddělení grafiky SUŠ
v Ostravě. Sám získal výtvarné vzdělání v letech 1963–1967 na SUPŠ v Brně
u prof. Františka Schenka a Františka Navrátila. Studium bylo zaměřeno
na tvarování plastických hmot a práci
s hmotou odpovídaly i úkoly čerstvého
absolventa při vstupu do praxe. Nejprve
se totiž zabýval uměleckým kovářstvím
a medailérstvím. Brzy ho ale uchvátila
grafika, které se věnoval nakonec výlučně. Vysoké profesionální úrovně dosáhl jak v oblasti užité, tak i volné grafiky. Dnes patří zejména v oblasti drobné
a příležitostné grafiky a ex-libris k české špičce a jeho práce jsou oceňovány
i na mezinárodních soutěžích a sympoziích. Hluboký zájem o literaturu
přivedl Jiřího Neuwirta také ke knižní
ilustraci a grafickým úpravám knih.
Na počátku jeho suverénního grafického vyjadřování stojí poctivé zvládnutí výtvarného řemesla, které mu vštípila
brněnská škola. Umožnilo mu to zvládat grafiku novátorsky a přitom s citlivými ohledy k tradici grafických technik. Nebudeme jistě daleko od pravdy,
řekneme-li, že na Ostravsku nemáme
mnoho grafiků s tak špičkovým přístupem ke složitým hlubotiskovým technikám i k tisku z plochy, kterým se pro
jejich nesnadnost dnešní umělci spíše
vyhýbají. Vedle leptu jsou pozoruhodné
zejména Neuwirtovy mezzotinty, techniky, které z výtvarného rejstříku současných umělců už prakticky vymizely.
V roce 2004 jsme se s autorem mohli
setkat v populárním rozhlasovém pořadu Dagmar Misařové Apetýt. Jeho ex
libris (jak jsme se i v pořadu dozvěděli)
se dostala do stovky světově hodnocených děl tohoto odvětví drobné grafiky.
Pod přír. č. 3/2007 najdeme konvolut
Neuwirtových ilustrací i v Památníku
národního písemnictví. Jako kurátor působí v Galerii uprostřed města, kde organizuje výstavy současného ex libris.
V jeho uměleckých stopách jde i dcera
Lucie.
Své pozoruhodné dílo nám autor
představil na více jak čtyřech desítkách
výstav. Svou výstavní dráhu započal
v roce 1968 v Divadle hudby v Ostravě

Reprodukce: Strážci času, 2006, malba

(dnes Stará aréna). Následně se opakovaně prezentoval v menších výstavních
sálech v Moravskoslezském kraji (v
galeriích Chagall v Ostravě, Brušperku
a Karviné, v Delle, Galerii na chodbě, ve
Spirále i v Kulturním domě L. Janáčka
Havířov, v Mánesově síni Karviná, ve
Frenštátu, Hradci nad Moravicí a Třinci). V říjnu 2014 jste se s jeho pracemi
mohli potěšit i ve Vratimovské galerii.
Od roku 1996 se datuje významná
etapa společných aktivit uměleckého
spolku Nová věc, spojená neodmyslitelně s ateliérem předčasně zesnulého
sochaře Jana Gajdy v Nové Vsi. Spolek,
jehož členy byli vedle Neuwirta a Gajdy
i malíř Martin Pawera a sochař Pavel
Vácha, vystavoval mimo jiné i v dnes
již neexistující Nové síni Galerie výtvarného umění v Ostravě-Porubě. S
malíři Karlem Harudou a Jiřím Holíkem a s grafikem Josefem Odráškou se
spojili ve Skupině 4, a to zejména za
účelem efektivnější možnosti prosadit
společné výstavní projekty. Shodných
uměleckých východisek však mnoho
nebylo. Harudu nejvíce lákaly průniky
výtvarného umění a hudby, Holíka sepětí člověka a krajiny a Odrášku náměty civilní a etické. Jiřího Neuwirta poutá humor, ironie a sarkasmus, je dětsky
hravý, rád odbíhá do světa fantazie a jinotajů. Jeho díla mají zpravidla satirické poslání, nevyznívají však jako prvo14

plánově mravoučné. Naopak. Silou své
sofistikované symboliky a perfektním
zpracováním výtvarného detailu nacházejí u sběratelů umění dobrou odezvu.
-ptb-

Jiří Neuwirt
Účast na periodických
výstavách (bienale, trienale)
Hradec Králové – od roku
1984 každoroční účast na
Žních českého a slovenského
ex libris
Sint Niklaas Belgie – od
roku 1985 účast na všech
bienále ex libris (Vijftien de
bienaale van de kleingrafik)
Internationale ex libris
wedstrid
Chrudim – od roku 1986 účast
na všech trienále (přehlídkách
současného českého ex
libris)
Praha – Staroměstská radnice
(od roku 1996) – Grafika roku

informace občanům

Kronika města Vratimova, část 91, rok 1945
S nevšední ochotou tak učinil a přes
vlastní nebezpečí dopravil raněné osoby
do Řepišť do vojenské nemocnice (byla
ve škole), kde vojenští lékaři odstranili
střepiny granátu z těl raněných, a tak jim
byly životy zachráněny. Pak nastalo peklo
průchodu fronty až do 3. května. Nebylo
proto možno mrtvé dítě pohřbíti. Po celou dobu střelby očekávali zdrcení rodiče
ukryti v kůlně, zatím co v síni domku ležela mrtvolka ubohého poupátka a další dvě
dcerušky sténaly raněné. Věru, neradostné
chvíle pro rodiče.
Teprve v sobotu 5. května až po projití
válečné vichřice mohla býti Anička Kubicová uložená k spánku na hřbitově ve Vratimově, kde sní svůj věčný sen. Šumění
stromů a šepot květin ukolébává ji v tiché
snění.
Ve schůzi místního národního výboru dne 27. května konané bylo obnoveno

čestné občanství našeho městyse presidentu Dr. Edvardu Benešovi. O významu
a činnosti presidenta promluvil prof. Karel
Karlíček z Ostravy.
V roce 1945 a to dne 3. května sestává
místní národní výbor ze 16 komunistů,
6 sociálních demokratů, 4 národních socialistů a 3 lidovců. Předsedou byl od 3. května Miloš Hrdý, 29letý dělník. Po svém
příchodu z koncentračního tábora byl dne
3. června 1945 zvolen předsedou Lukáš
Mazáč, 43letý (komun.) elektrikář. V této
volbě byl zvolen I. místopředsedou Miloš
Hrdý, dělník, soc. dem., II. místopředsedou Albrecht Mojžíšek, řídicí učitel v. v.
(národní socialista) a III. místopředsedou
Jan Slíva (lidovec).
Dne 27. listopadu 1945 zvolena
byla obecní rada:

Josef Adamus, horník,
Dr. Vlastimil Pouchlý, úředník
za stranu komunistickou,
Albrecht Mojžíšek, říd. učitel v. v.,
Emil Gellnar, pošmistr
za stranu národně socialistickou,
Miloš Hrdý, dělník
Josef Vavrečka, mistr hutní,
Emil Mlýnek, bank. úředník,
za stranu sociálně demokratickou
a Josef Jureček, hostinský,
Antonín Adamus, rolník, za stranu lidovou.
Pomocí českých úředníků a dělníků byla
dána do chodu továrna na celulosu. Zatímním správcem továrny byl Rudolf Borovec
ml. a předsedou závodní rady Leopold Šodek.

Lukáš Mazáč, elektrikář,

(pokračování příště)

Volné kurzy od září 2019
ANGLIČTINA

LATINA A TANEC S LENKOU

Pondělí 23.09.2019 – 08.06.2020, 2.900 Kč/33 lekcí
časy budou upřesněny, učebna č. 11
lektorka: Mgr. Hana Kolmášová
V pondělí 16. 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.

Středa 18.09.2019 – 22.01.2020, 1.020 Kč/17 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Kombinace latinskoamerických tanců a posilovacích
prvků vycházejících z aerobicu a pilates.

BODYSTYLING
Čtvrtek 19.09.2019 – 23.01.2020, 930 Kč/17 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení břišních svalů a svalů spodní části zad.

Poslední volná místa:
AEROBIC MIX
Pondělí 16.09.2019 – 27.01.2020, 985 Kč/17 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky,
břicho a zadek.

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

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek www.ksvratimov.cz/kurzy/
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.

Uzávěrka říjnového čísla
Vratimovských novin je

13. září 2019

Vychází 1. října 2019

Najdete nás
na Facebooku
facebook.com/ksvratimov
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kam ve městě
informace
občanům

KAM VE MĚSTĚ – ZÁŘÍ
NÁZEV AKCE

ČAS

2. 9.

Čtyřlístek ve službách krále

17:00 Kino Hvězda, promítání zdarma

4. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

4. 9.

LOVEní

19:00 Kino Hvězda, komedie

5. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

7. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Řepiště

10:00 Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor

7. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Smilovice

16:00 Stadion FC Vratimov, muži A, krajský přebor

8. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Hošťálkovice

10:30 Stadion FC Vratimov, muži B, městský přebor Ostrava

9. 9.

Cesta do pravěku

17:00 Kino Hvězda, promítání zdarma

11. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

11. 9.

Skleněný pokoj

19:00 Kino Hvězda, milostné drama

12. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

14. 9.

Pojďte pane, budeme si hrát

10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší

17. 9.

Láska mezi nebem a zemí

18:00 Společenský dům, Těšínské divadlo

18. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

18. 9.

Jak vycvičit draka 3

17:00 Kino Hvězda, rodinný film

19. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

20. 9.

Běh naděje

20. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Hlubina

16:30 Stadion FC Vratimov, přípravka U9, městská soutěž, sk. B

20. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Šenov

16:30 Stadion FC Vratimov, přípravka U11, městská soutěž, sk. C

20. 9.

Noc sokoloven

19:30 Sokolovna, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

21. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Rychvald

10:00 Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor

21. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Stonava

16:00 Stadion FC Vratimov, muži A, krajský přebor

22. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Třebovice

10:30 Stadion FC Vratimov, muži B, městský přebor Ostrava

22. 9.

Šamšula a Bambula ve škole

10:00 Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti

25. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

25. 9.

Teroristka

19:00 Kino Hvězda, komedie

26. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

27. 9.

Fotbal: FC Vratimov – 1. FC Poruba

16:30 Stadion FC Vratimov, přípravka U9, městská soutěž, sk. B

27. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Markvartovice

16:30 Stadion FC Vratimov, přípravka U11, městská soutěž, sk. C

DATUM

VÝSTAVY

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

9:30 Start u Kina Hvězda, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

SPORT

KINO

OSTATNÍ

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. září 2019.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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společenská
polečenská
rubrika
informace
občanům

BLAHOPŘEJEME
Dne 13. srpna oslavila naše drahá
maminka, babička a prababička,
paní

Marie Vylegalová

90. narozeniny.
Pevné zdraví a rodinnou pohodu přejí
dcera s manželem,
vnoučata a pravnoučata.

VZPOMÍNÁME
Dne 12. srpna 2019 jsme vzpomněli 100.
výročí narození
paní

Dne 16. srpna jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí
paní

Marty Kašíkové,

Mgr. Jiřiny Kičmerové.

rozené Táborské z Bartovic.
S úctou a láskou dcera Květa
a synové Mojmír a Aleš s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají rodiny
Kičmerova a Svobodova.

Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich
srdcích však zůstáváš dál.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 18. srpna tomu byl jeden rok,
kdy nás opustil pan

Dne 23. září vzpomeneme
50. smutné výročí úmrtí mého tatínka
pana

Vzpomíná sestra Jana s manželem Jiřím
a celou rodinou i přátelé.

S láskou vzpomíná dcera Marta
s rodinou.

Jiří Slíva.

Rudolfa Borovce.

inzerce

KURZY SPOLE ČENSKÝCH TANC Ů
PRO DOSP

ĚLÉ OD 7. 10. 2019

restaurace HORAK

Ů VKA v Šenov ě

tel: 732 349 087

www.tanecvsenove.cz
info@tanecvsenove.cz
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