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Představujeme městský úřad Informace ke kanalizaci Hasiči zachránili jezevce

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Zajímá vás, jak se bude vyvíjet do budoucna centrum Vratimova?  Přijďte 
14. září v 16 hodin do salónku Společenského domu (vchod zezadu z par-
koviště u panelových domů) na veřejné projednávání urbanisticko-archi-
tektonického řešení lokality U Společenského domu. Zástupci ostravské ar-
chitektonické kanceláře Projektstudio EUCZ vás seznámí s novými trendy 
v utváření podobných území u nás i v zahraničí a načrtnou své představy, 
jak by chtěli přetvořit toto místo, aby sloužilo co nejlépe potřebám občanů. 
Současně budete mít jedinečnou možnost zapojit se do diskuze na téma bu-
doucího využití této důležité lokality.

Ing. arch. Zuzana Sýkorová
Projektstudio EUCZ

Okolí Společenského domu z ptačí perspektivy. Jak bude 
vypadat do budoucna? 

Vizualizace Projektstudio EUCZ 

Hlasování do krajského zastupitelstva 
se uskuteční ve dnech:

2. října 2020 od 14:00 h do 22:00 hodin,
3. října 2020 od 08:00 h do 14:00 hodin.

Místem konání voleb do zastupitelstev krajů jsou 
ve Vratimově tyto okrsky:

Volební okrsek č. 1 –  Dům dětí a mládeže, Frýdecká 
377/61, Vratimov

Volební okrsek č. 2 –  Mateřská škola, Na Vyhlídce 25, 
Vratimov 

Volební okrsek č. 3 –  Kulturní středisko, Frýdecká 
1000/48, Vratimov

Volební okrsek č. 4 –  Základní škola, Datyňská 690, 
Vratimov

Volební okrsek č. 5 –  Kulturní dům, Vratimovská 224, 
Horní Datyně

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou to-
tožnost a státní občanství (platným občanským průkazem nebo 
pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti platným dokladem, 
nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány tři dny přede dnem konání voleb hla-
sovací lístky.

V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

Marie Obstová
odbor sociálně-správní

Ve dnech 2. a 3. října 2020 
se uskuteční volby do zastu-
pitelstev krajů.

Voličům budou doručeny 
obálky s hlasovacími lístky na 
adresu trvalého pobytu. V sou-
vislosti s roznáškou těchto 
obálek upozorňujeme občany 
na vznik možných ojedinělých 
nesrovnalostí se skutečným 
stavem obyvatel. Seznamy 
pro roznášku jsou zpracovány 
s jistým časovým předstihem 
počítačovým programem tak, 
aby městský úřad mohl včas 
zorganizovat distribuci obálek. 
Proto je možné, že se v sezna-
mu vyskytne osoba, která již na 
uvedené adrese nebydlí (odstě-
hovaný, zemřelý). Snažíme se 
těmto nesrovnalostem před-

cházet, ale zároveň žádáme ob-
čany, aby nás omluvili ve výše 
uvedeném případě a případné 
nesrovnalosti nahlásili příleži-
tostně na ohlašovně Městského 
úřadu Vratimov.

Každý volič si může v úřed-
ních hodinách na městském 
úřadě dle trvalého pobytu ově-
řit, zda je zapsán ve stálém se-
znamu voličů, může požadovat 
doplnění údajů nebo provedení 
oprav. 

Zároveň bychom chtěli 
požádat občany Vratimova 
a Horních Datyň, aby si své 
domy řádně označili čísly po-
pisnými, popř. orientačními, 
čímž by velmi usnadnili do-
ručování hlasovacích lístků 
i ostatní pošty. 

VOLBY 2020

Pozvánka
Diskuse o řešení okolí 
Společenského domu
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Finanční odbor Městského úřadu ve 
Vratimově sídlí v 1. patře vratimovské 
radnice a jeho chod zajišťuje pět úředníků.

Finanční odbor zajišťuje činnosti jak 
v oblasti samostatné působnosti, tj. samo-
správné činnosti města, tak v oblasti tzv. 
přenesené působnosti, tj. výkonu pravo-
mocí daných státem jako správce daně.

V oblasti samostatné působnosti 
jde o činnosti:
  sestavení návrhu rozpočtu a sledování 

a vyhodnocování příjmů a výdajů roz-
počtu,

   příprava podkladů pro kontrolu hospo-
daření a sestavení návrhu závěrečného 
účtu,

  příprava podkladů pro podávání daňo-

vých přiznání (DPH, daně z příjmů),
  příprava návrhů rozpočtových opatře-

ní, 
  zabezpečení pojištění majetku,
  vedení účetnictví o hospodaření měs-

ta,
  zabezpečení styku s peněžními ústavy 

a vedení pokladních operací,
  vedení finanční agendy bytového 

a nebytového fondu a vyúčtování slu-
žeb spojených s nájmem bytů a neby-
tových prostor,

  sledování plnění pohledávek a jejich 
vymáhání.

Finanční odbor vede dále kompletní 
mzdovou a personální agendu zaměstnan-
ců městského úřadu, kontroluje hospo-

daření městem zřízených příspěvkových 
organizací (těch je celkem šest – mateř-
ská škola, dvě základní školy, základní 
umělecká škola, městská knihovna a dům 
dětí a mládeže) a také kontroluje účelnost 
a účelovost dotací poskytnutých z rozpočtu 
města spolkům a zájmovým organizacím. 

V oblasti přenesené působnosti jde 
o výkon státní správy na úseku místních 
poplatků (ze psů, za užívání veřejného 
prostranství a ze vstupného), tedy jejich 
evidence, správu a vymáhání nedoplatků. 
V tomto případě má finanční odbor posta-
vení správce daně a postupuje podle daňo-
vého řádu, který procesně upravuje správu 
daní.

Mgr. Ing. Pavel Janků
vedoucí finančního odboru

Představujeme Městský úřad Vratimov

Finanční odbor
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Rada města dne 25. června 2020 
na své schůzi mimo jiné:
•  souhlasila, aby prostory sloužící 

k podnikání nacházející se v objektu 
občanské vybavenosti č. p. 40 byly 
využity k činnosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Horní Datyně,

•  schválila aktualizovaný Ceník proná-
jmu hřiště UT3G a travnatého fotbalo-
vého hřiště ve Vratimově,

•  schválila přijetí účelové dotace z roz-
počtu Moravskoslezského kraje na 
poskytování sociálních služeb (pečo-
vatelské služby) pro rok 2020,

•  souhlasila s podáním projektu v rámci 
připravované výzvy Integrované teri-
toriální investice ostravské aglome-
race pro zájmové vzdělávání Moder-
nizace infrastruktury pro vzdělávání 
v DDM Vratimov.

Rada města dne 30. července 2020 
na své schůzi pak také:
•  schválila smlouvu o dílo na zhotovení 

drobných staveb, instalaci mobiliáře, 
odstranění stávajícího mobiliáře a ma-
lých zpevněných ploch dle projektové 
dokumentace Rekonstrukce sídelní 
zeleně v ulici Strmá ve Vratimově,

•  schválila smlouvu o dílo k veřejné 
zakázce malého rozsahu na stavební 

práce ZUŠ Vratimov, Masarykovo 
nám. 192, rozdělení sálu ve 2. NP na 3 
místnosti,

•  souhlasila se zapojením Základní ško-
ly Vratimov, Masarykovo náměstí 
192 do projektu Obědy pro děti,

•  schválila objednávku na opravu pod-
lahy části 1. PP v budově A MŠ Vrati-
mov.

Zastupitelstvo města dne 19. srpna 
2020 na svém zasedání mimo jiné:
•  schválilo Program rozvoje mě sta Vra-

timova na období  let 2020–2026,
•  schválilo Rozbory hospodař ení  mě sta 

a př í spě vkový ch organizací  za období  
1.–6. mě sí ce roku 2020,

•  schválilo stř edně dobý  vý hled rozpoč tu 
na lé ta 2021–2024, 

•  rozhodlo o změ ně  ná zvu organiza-
ce Dů m dě tí  a mlá dež e Vratimov, 
př í spě vková  organizace, na nový  ná zev 
Stř edisko volné ho č asu Vratimov, 
př í spě vková  organizace, s ú č inností  od 
1. ledna 2021,

•  vydalo Změ nu č . 2 Ú zemní ho plá nu 
Vratimov.

Celý zápis z jednání zastupitelstva města 
najdete www.vratimov.cz

Bc. Martin Čech, starosta 

Petice za vynětí 
ze zpoplatnění 

dálnice z Ostravy 
do Frýdku-Místku

S peticí za vynětí ze zpoplatnění dál-
nice II. třídy D56 z Ostravy do Frýdku-
-Místku v úseku mezi exity 40 a 52 se 
chtějí obrátit na Ministerstvo dopravy 
České republiky a premiéra Andreje 
Babiše zástupci sedmi obcí Frýdecko-
-Místecka (Paskov, Frýdek-Místek, 
Žabeň, Krmelín, Staříč, Sviadnov, Fry-
čovice) a pěti městských částí Ostravy 
(Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice, 
Hrabová, Ostrava-Jih). 

Přesto, že město Vratimov nepatří 
mezi přímé vyzyvatele, tuto akci velmi 
podporuje. Proto se rozhodlo umožnit 
občanům vyjádřit petici svou podporu. 
Petiční archy lze podepsat do 15. září 
2020 na podatelně Městského úřadu ve 
Vratimově a v kavárně Kafe Pohádka 
v Horních Datyních.

S úplným zněním petice se můžete 
seznámit na webových stránkách města 
www.vratimov.cz

MěÚ 

Ze schůze Rady města a jednání Zastupitelstva města
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Ke konci června byly dokončeny prá-
ce na výstavbě kanalizačních stok včetně 
odbočných míst stavby Odkanalizování 
Vratimova-Horních Datyň, II. etapa. Až 
do podzimu budou probíhat finální opra-
vy povrchů komunikací včetně moderni-
zace ulice K Hájence. V současné době 
se dokončuje vystrojení čerpací stanice 
ČS4 v ulici Na Pasekách. V této souvis-
losti upozorňujeme majitele nemovitostí, 
že přestože se zdá být kanalizace funkční, 
připojení kanalizačních přípojek k hlav-
nímu řadu bude možné až po kolaudaci 
a fyzické kontrole celého kanalizačního 
řadu. Tato bude probíhat za účasti techni-
ka provozovatele, to znamená ze SmVaK 
Ostrava a vodoprávního úřadu. Předmětem 
kontroly bude mimo jiné odkrytí poklopů 
u jednotlivých šachtic po celé délce ka-
nalizačního řadu a zjištění, zda nedochází 
k protékání balastních vod. Balastní vody 
jsou podzemní vody, které by se mohly do-
stat do kanalizace v důsledku její netěsnos-
ti nebo jiným způsobem. Pokud by došlo 
k napojení jen jediné nemovitosti, nebylo 
by možné prosakování balastních vod zjis-
tit a provozovatel neschválí připojení ne-
movitostí ke kanalizačnímu řadu. 

Upozorňujeme proto všechny majitele 
nemovitostí, že připojení jejich objektů 
na kanalizační řad ještě není možné (vy-
jma již dříve zkolaudované lokality v uli-

cích V Údolí a Václavovické). O termínu 
možnosti připojení budeme informovat na 
webových stránkách města Vratimov a ve 
Vratimovských novinách. 

Dále upozorňujeme všechny občany, že 
je zakázáno cokoliv vypouštět do stok po-
dél ulic K Hájence a Na Pasekách, které 
jsou napojeny na čerpací stanici v ulici Na 
Pasekách. Voda ze stok nemá kam odtékat 
a může dojít k jejímu nahromadění v kaná-
le a zpětnému vypouštění do jejich odboč-
ných míst, zatápění pozemků a podobně. 

Podle předpokladů bude fyzické napo-
jení na stokách podél Vratimovské ulice 
možné pravděpodobně na přelomu roku, 
zbylá část stok napojených v ulicích K Há-
jence a Na Pasekách v dubnu 2021. 

V případě dotazů kontaktujte referenta 
odboru investic a údržby obecního majet-
ku Ing. Hanu Martyčákovou, tel. 595 705 
932, e-mail: martycakova@vratimov.cz.

Ing. Hana Martyčáková
odbor investic a údržby obecního majetku

Informace k průběhu stavby 
Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa

Čerpací stanice ČS4 v ulici  U Mostku. Foto: MěÚ

Územní souhlasy pro vý-
stavbu kanalizačních přípojek 
jsou po předložení potřebných 
dokumentů odborem inves-
tic městského úřadu postupně 
zpracovávány Stavebním úřa-
dem ve Vratimově. Dosud byly 
předány občanům téměř všech-
ny zpracované územní souhla-
sy pro kanalizační přípojky již 
zkolaudované části kanalizace 
(např. v ulicích V Údolí a Vác-
lavovické). 

Nyní dochází k předávání 
územních souhlasů pro dosud 
nezkolaudovanou část kanali-
zace postavenou v rámci akce Odkanalizo-
vání Vratimova-Horních Datyň, II. etapa. 
Jednotliví majitelé nemovitostí budou po-
stupně písemně nebo telefonicky upozor-
něni, aby si dohodli přesný termín předání 
územního souhlasu a dalších dokumentů 
týkajících se stavby kanalizační přípojky. 
Dohodnutý termín je nutno dodržet. 

Přestože součástí předáva-
ných dokumentů je souhlas 
města s napojením na kanali-
zační řad, znovu upozorňuje-
me, že napojení bude možné až 
po kolaudaci celého kanalizač-
ního řadu a po převzetí provo-
zovatelem, společností SmVaK 
Ostrava. 

Tuto informaci sdělíme na 
webu města Vratimova a ve 
Vratimovských novinách. 
Podle předpokladů bude fy-
zické napojení na stokách po-
dél Vratimovské ulice možné 
pravděpodobně na přelomu 

roku, zbylá část stok napojených v ulicích 
K Hájence a Na Pasekách v dubnu 2021. 

V případě dotazů kontaktujte referenta 
odboru investic a údržby obecního majet-
ku Ing. Hanu Martyčákovou, tel. 595 705 
932, e-mail: martycakova@vratimov.cz.

Ing. Hana Martyčáková
odbor investic a údržby obecního majetku

Revizní šachta s odboč-
ným místem pro kanali-
zační přípojku.

Foto: MěÚ 

Upozornění
Opakovaně upozorňujeme občany, 

že sběrné nádoby na použitý jedlý olej 
umístěné za Společenským domem 
ve Vratimově a u Kulturního domu 
v Horních Datyních slouží pouze 
k odevzdání jedlého oleje. 

Neodkládejte do nich jiný odpad! 
Jedlý olej je možno odkládat jen 
v plastových uzavíratelných nádo-
bách. Nevhazujte proto použitý olej 
ve skleněných lahvích ani nevylívejte 
přímo do sběrné nádoby! 

Sklo se následně rozbije a znehod-
notí celý obsah sběrné nádoby. Dě-
kujeme za pochopení a dodržování 
pravidel odevzdávání.

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP 

Informace k předání územních souhlasů 
pro stavbu kanalizačních přípojek 
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V sobotu 1. srpna v dopoledních hodi-
nách přijala jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů ve Vratimově na stálé pohotovostní 
lince oznámení od naší vratimovské spo-

luobčanky, že její manžel náhodou objevil 
v odvodňovací jímce na louce nedaleko 
svého domu jezevce.

Součástí zásahové činnosti jednotek 

požární ochrany jsou i události, které ty-
pově spadají do kategorie záchrany osob 
a zvířat. V rámci záchrany zvířat jsme se 
již v minulosti potýkali se záchranou ptáků 
uvízlých pod okapem, psa na střeše, srny 
v plotě nebo ve vodním kanále u rybníku 
či dokonce klokana. Se záchranou jezevce 
jsme se ale setkali poprvé. Mnozí z nás ani 
netušili, že v katastru našeho města, v čás-
tech, které přináleží k zaryjskému lesu, se 
můžeme potkat s tímto zajímavým zvíře-
tem.

Po příjezdu na místo zásahu na louce 
u jímky již čekal manžel oznamovatelky. 
Jímku překrývala ztrouchnivělá prkna a na 
jejím okraji se nacházelo větší rozhrabané 
mraveniště. Je tedy možno spekulovat, že 
si jezevec přišel pochutnat na mraveništi, 
ale když ho rozhraboval, propadl se do 
zhruba 1,8 metru hluboké jámy.

Samotné vyproštění zvířete proběhlo 
pomocí sítě, která byla spuštěna do jím-
ky. Jezevec do ní nalezl a byl vytažen ven. 
Ve chvíli, kdy zjistil, že je venku na trávě, 
ožil, z mile vypadajícího zvířátka se pro-
měnil opět v divokou šelmu, rychle se vy-
motal ze sítě a utekl do nedalekého lesa.

S oznamovateli jsme se na místě dohod-
li, že na jímku zajistí nový kryt, aby do ní 
nemohlo spadnout žádné další zvíře. 

Vítězslav Bujok
člen zásahové jednotky SDH Vratimov

 Vratimovští hasiči zachraňovali jezevce

Jezevec v odvodňovací jímce. Zatím vypadá jako milé zvířátko, po vytažení se z něj ale opět stala 
divoká šelma. Foto: SDH Vratimov

Televizní signál už 
pouze v DVB-T2 
Postupující vlna televizní digitalizace 

v ČR, konkrétně přechod z dosavadního 
vysílacího standardu DVB-T na nový 
vysílací standard DVB-T2, dorazila 
už i do Vratimova. Nejbližší televizní 
vysílače Ostrava-Hošťálkovice, Ost-
rava-Hladnov a Frýdek-Místek – Lysá 
hora, jejichž signál přijímá většina do-
mácností v našem regionu, přeladily 
definitivně na DVB-T2 a vypnuly stan-
dard DVB-T ve čtvrtek 27. srpna. Po-
kud vám s přechodem vznikly jakékoliv 
potíže, pomoc nabízí Česká televize. 
S dotazy na téma způsobů přeladění 
nebo technických problémů se můžete 
obracet na divácké centrum ČT na čísle 
2 6113 6113, případně na e-mailové ad-
rese info@ceskatelevize.cz. Podrobněj-
ší informace jsou zároveň dostupné na 
webu www.digict.cz.

K přeladění na vysílací standard 
DVB-T2 dochází na základě rozhodnutí 
vlády ČR a mezinárodních dohod, které 
mají vést k rozvoji vysokorychlostního 
internetu. (red)

Letošní rok není vzhledem k pandemii 
koranaviru nakloněn pořádání kulturních 
a společenských akcí. Dalo by se říct, že 
běžný kulturní život, na který jsme byli 
zvyklí, skončil zimní plesovou sezónou. 
Od té doby visely nad dal-
ším vývojem plánovaných 
akcí otazníky. Příkladem 
může být právě náš kraj, 
kde se protiepidemiologic-
ká opatření v červnu uvol-
nila, aby se zanedlouho 
opět zpřísnila. Další vývoj 
je zcela nejasný.

Aktuální pravidla pro 
konání akce v rozsahu 
Hasičského ROCKFestu nesou omezení 
pro počty osob, které se mohou potkat na 
jednom místě. Znamenalo by to i rozsek-
torování prostoru, který máme k dispozici, 
hlídání přesného počtu návštěvníků v jed-
notlivých prostorech, o zpřísnění dalších 
speciálních hygienických opatření ani ne-
mluvě.

Také se je potřeba podívat na celkovou 
náladu ve společnosti. Část našich občanů 
ráda na náš ROCKFest přijde a pobaví se, 
ale máme zde i tu část spoluobčanů, kte-

rým se může zdát, že naše akce by moh-
la v našem městě způsobit nepříjemnosti 
s ohledem na epidemiology avizovanou 
možnost druhé vlny koronavirové nákazy.

Organizační tým vratimovských hasi-
čů dlouhodobě sledoval 
opatření hygieniků a čekal 
na další vývoj situace, aby 
mohl rozhodnout, zda bude 
letos ROCKFest pořádat 
nebo ne. Začátkem srpna 
padlo definitivní rozhodnu-
tí, že letošní ročník budeme 
muset s ohledem na vývoj 
situace zrušit. Rozhodnutí 
nepořádat letos ROCKFest 

muselo přijít již teď, v době, kdy se ještě 
dají zrušit závazky, které máme vůči na-
šim partnerům, kapelám a dodavatelským 
firmám, se kterými při pořádání akce úzce 
spolupracujeme.

V příštím roce náš sbor bude slavit ku-
laté výročí 110 let a lze si jen přát, aby-
chom se druhou zářijovou sobotu potkali 
na Hasičském ROCKFestu 2021. Držte 
nám palce!

Vítězslav Bujok
starosta SDH Vratimov 

Hasičský ROCKFest Vratimov letos NEbude
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Necelého půl mili-
onů korun na obno-
vu mobiliáře v Důl-
ňáku v roce 2021 
získá město Vrati-
mov od Místní akč-
ní skupiny (MAS) 
Slezská brána. Tato 

finanční injekce není první. MAS podpoři-
la například příměstské letní tábory DDM 
Vratimov, příměstské tenisové tábory Vra-
timov či projekty vratimovských spolků 
Otvíráme bránu zaměstnání nebo Otvírá-
me bránu flexi práci.

Co to vlastně ten MAS je? „Místní akč-
ní skupina Slezská brána je nezisková or-
ganizace, jejímž úkolem je rozdělovat do 
území dotace z fondů EU. Naše MAS pů-
sobí na území devíti obcí – Kaňovic, Pas-
kova, Řepišť, Sedlišť, Sviadnova, Šenova, 
Václavovic, Vratimova a Žabně – od roku 
2015. Za tuto dobu distribuovala do svého 
území dotace v celkové výši 40 273 518 
korun, což představuje zhruba osm milio-
nů korun ročně. Celkem jsme podpořili 26 
projektů,“ vysvětluje Tomáš Řeha, vedou-
cí zaměstnanec MAS pro realizaci strate-
gie komunitně vedeného místního rozvoje 
(CLLD).

Spektrum příjemců dotací z MAS je 
pestré – od měst a obcí přes podnikatele, 
neziskové organizace, školy po nejrůznější 
spolky. Protože smyslem místních akčních 
skupin je podpora venkova, jsou vyhledá-
vanými příjemci zemědělci, výrobci potra-

vin, místní řemeslníci a organizace a pod-
niky působící ve venkovském prostředí. 
MAS také pomáhá s jejich projekty škol-
ským zařízením. Na území regionu Slez-
ská brána mohly školy, školky, domy dětí 
a mládeže, střediska volného času, ZUŠ-
ky, školní družiny a kluby čerpat dosud 

díky podpoře MAS v tzv. šablonách téměř 
28 milionů korun.

Kancelář MAS Slezská brána lze najít 
v Paskově v ulici Nádražní 38. Podrobné 
informace nabízejí také její webové strán-
ky www.masslezskabrana.cz.

(red)

Místní akční skupina Slezská brána rozdala za pět let více než 40 milionů korun

Finanční prostředky do regionu 

Jedním z projektů podporovaných Místní akční skupinou Slezská brána jsou vratimovské příměst-
ské tábory DDM. Foto: DDM Vratimov 

•  Rozšíření kapacity MŠ Paskov (Paskov) 
– dotace 5 730 400 Kč 

•  Chodník podél silnice III/47310 (Václavovice) 
– dotace 3 125 913 Kč 

•  Příměstské tábory v DDM Vratimov (Vratimov) 
– dotace 1 968 624 Kč 

•  Otvíráme bránu zaměstnání (Vratimov) 
– dotace 849 659 Kč 

•  Počítače do školy pro holky a pro kluky (Paskov) 
– dotace 1 005 916 Kč 

•  Přechod pro chodce Sviadnov (Sviadnov) 
– dotace 1 187 099 Kč 

•  Pořízení užitkového vozidla pro společnost Spe-
tech Technology (Paskov) 
– dotace 219 690 Kč 

•  Otvíráme bránu flexi práci (Vratimov) 
– dotace 1 685 690 Kč 

•  Rekonstrukce chodníku podél komunikace III/ 
48411 (Žabeň) 
– dotace 5 226 710 Kč 

•  Oprava lesní cesty pod Štandlem (Sviadnov) 
– dotace 639 264 Kč 

•  Čelní nakladač Hauer (Václavovice) 
– dotace 82 499 Kč

•  Prodloužení trvanlivosti Hukvaldských mrkvánků 
(Paskov) 
– dotace 1 563 661 Kč 

•  Příměstské tenisové tábory Vratimov (Vratimov) 
– dotace 821 533 Kč 

•  Obraceč Krone (Řepiště) 
– dotace 125 445 Kč

Projekty podpořené MAS Slezská brána: 
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 Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení sedmé, zářijové

Prázdniny utekly, jak se říká, 
jako voda. Mnohým rodinám 
začaly opět školní povinnosti 
a na letní měsíce zbyly vzpo-
mínky a fotografie. Přijměte 
dnešní zářijovou virtuální vy-
cházku také jako vzpomín-
kové ohlédnutí na uplynulé 
prosluněné měsíce a seznamte 
se, prosím, s dřevinou sice ne 
vzácnou, ale ojedinělou, které 
sluneční paprsky dovolí vy-
kouzlit tak dekorativní květy, 
že se nad nimi tají dech. Touto 
zajímavou dřevinou je liliovník 
tulipánokvětý (latinsky Lirio-
dendron tulipifera). 

Liliovník roste jako osamo-
cený, v podstatě pro laické oko 
nenápadný stromek uprostřed 
trojúhelníkového trávníku vza-
du za městským úřadem, před 
domem s řadou přízemních 
obchůdků, bokem parkovací 
plochy Radničního náměstí. 
Tato impozantní dřevina patří 
do čeledi šácholanovitých – 
latinsky Magnoliaceae. Jak už 
název čeledi napovídá, je pří-
buzným více známého šáchola-
nu čili magnolie, která je také 
velmi dekorativní dřevinou. 
Původní domovina liliovníku 
se rozprostírá ve východní čás-
ti Spojených států amerických, 
od státu Massachusetts po Flo-
ridu. Podobně jako pro nás lípa 
je státním symbolem států In-
diana, Tennessee a Kentucky. 
Ve své domovině dorůstá až 
50 m a pro tuto svou výšku 
a žluté podzimní zbarvení listů 
jej v Americe občas nazývají 
„žlutým topolem“. Někdy se 
mu na americkém kontinen-

tu také říká „strom svobody“. 
Tuto přezdívku získal proto, že 
v období války za nezávislost 
byl vysazován jako symbol úsi-
lí a nezávislosti. Na evropské 
půdě se poprvé ocitl kolem roku 
1663. Připutoval s rostlinami, 
které přivezli evropští osadníci 
z Ameriky. V České republi-
ce byl poprvé vysazen v roce 
1865, a to v zámeckém parku 
v Hluboké nad Vltavou. Od té 
doby liliovník zkrášluje mnoho 
ploch, parků a zahrad na našem 
území, často i zahrad soukro-
mých, protože se mu v našich 
klimatických podmínkách daří. 
Letitý exemplář je např. v arbo-
retu Nové Dvory u Opavy. 

Ve své domovině liliovník 
roste planě nebo je vysazo-
ván jako užitková dřevina. 
Jeho dřevo je kvalitní, lehké, 
měkké. U mladých stromů je 
bílé barvy, s věkem se barví 
do žluta, s hnědým jádrem. Je 

snadno zpracovatelné a pou-
žívá se k výrobě nábytku, ob-
kladů nebo dokonce pro výrobu 
varhan. Domorodí obyvatelé 
Ameriky toto dřevo využívají 
i ke stavbě kánoí. U nás je li-
liovník vysazován pro radost 
jako okrasná dřevina. V čem 
tedy spočívá jeho tak výjimeč-
ná krása? Zkusme se zamyslet 
nad jeho jménem. Latinské 
rodové jméno Liriodendron 
pochází z řečtiny a vzniklo 
spojením slov leirion (lilie) 
a dendron (strom). Druhové 
jméno tulipifera je odvozeno 
od latinského tulipa označující 
tupilán. Toto jméno mu bylo 
přisouzeno proto, že v období 
května až července se v zá-
vislosti na slunečném počasí 
v jeho koruně objeví nezměni-
telné a fascinující velké kvě-
ty tvarem podobné tulipánu. 
Jsou žlutozelené až oranžové, 
s oranžovými kresbami na dol-

ní části okvětních plátků, uvnitř 
se spoustou tyčinek světle žluté 
barvy, podmanivě vonící. Dru-
hou „atrakcí“ toho stromu jsou 
pevné a dužnaté listy, které jsou 
atypicky čtvercové, s protaže-
nými rohy do cípů, zvláštním 
tvarem nápadně připomínající 
hudební nástroj lyru. Mnozí se 
proto domnívají, že právě lyra 
dala tomuto stromu jméno a ne-
správně jej nazývají lyrovní-
kem místo liliovníkem. Koruna 
je listy tak bohatá, že květy, ač 
nápadné a přitažlivé pro hmyz, 
bývají často lidskému oku 
v hustém závoji zeleně skry-
ty. Dozrávají do plodů – na-
žek uspořádaných do velkých 
vzpřímených šišticovitých 
souplodí. Liliovník se dožívá 
věku až 300 let a s dospělostí 
proto nikterak nespěchá, prv-
ními květy nás potěší nejdříve 
ve svém desátém, někdy až pat-
náctém roce. 

Bez nadsázky lze říci, že lili-
ovník je v každém směru úžas-
ná, dekorativní a velmi neob-
vyklá dřevina, kterou můžeme 
obdivovat od jara do podzimu 
a v každém období nám přinese 
jinou podívanou – na jaře spus-
tí z vysoké koruny vodopád 
neobvyklých květů, v parném 
létě sytě zelenými lyrovitými 
listy osvěží horký vzduch, aby 
nás k podzimu přiváděl k úžasu 
kouzelnou změnou jejich barvy 
do zářivě oranžově žlutého od-
stínu, než usne tichým zimním 
spánkem.

RNDr. Ivana Hranická
odbor výstavby a životního 

prostředí

Liliovník tulipánokvětý za budovou vratimovské radnice. Foto: KS

Listy a květy liliovníku. Zdroj: sazenicka.cz
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Od roku 1976, kdy byla postavena myslivecká chata Hubertka 
ve Vratimově, uběhlo již dlouhých 44 let. Chata léta slouží mys-
livcům z Vratimova, Řepišť a Paskova. Zub času je neúprosný 
a podepsal se i na střeše chaty, proto bylo nutno přistoupit k její 
rekonstrukci. Součástí oprav byla rekonstrukce komína, výměna 

střešní krytiny, hromosvodu a okapů. Oprava byla spolufinanco-
vána městem Vratimovem a obcí Řepiště. Za finanční podporu 
děkujeme. 

Za myslivce MS Hubert Vratimov
Petr Dunat, předseda

Myslivecká chata se dočkala nové střechy

Myslivecká chata Hubertka před a po rekons trukci střechy. Foto: MS Hubert Vratimov

Mateřská škola ve Vratimově se již 
dlouhodobě věnuje environmentální vý-
chově dětí a výchově ke zdravému život-
nímu stylu. V průběhu roku děti aktivizu-
jeme v různých činnostech ve třídách, ať 
už zaměřených na bádání a pozorování 
(např. klíčení semen, rychlení větví...), 
či při aktivitách v rámci pobytu venku na 
naší přírodní zahradě. Právě tam mají děti 
z jednotlivých tříd k dispozici svá pěsteb-
ní políčka, o která se po celý rok starají. 
Vyzkoušejí si tak různé činnosti a zároveň 
získají základy pracovních návyků. Na 
jaře svá políčka ryjí, vysazují předpěsto-
vané sazeničky, plejí, okopávají, zavlažují 
a v neposlední řadě ochutnávají úrodu. 

Právě deště bylo na začátku tohoto léta 
dostatek, a tak se nám stalo, že mnohé 
rostlinky doslova přes noc „zlikvidovali“ 
slimáci, mšice a mravenci. Děti tudíž na 
vlastní oči pozorovaly propojenost živo-
ta v ekosystému zahrady. Část výpěstků 
se nám však podařilo zachránit, a proto 
mohly děti pozorovat dozrávání hrachu, 
mrkve, jahod, dýní, růst máty, pažitky, 
meduňky či brambor. Některé ze zmíně-
ných plodin budou následně využity při 
společné přípravě chutných a zdravých 
pomazánek, jiné již děti po dozrání přímo 
ochutnaly. Vypěstované bylinky jsou pak 
pravidelně využívány i ve školní jídelně. 
Mimo to děti měly možnost okusit drobné 

ovoce jako maliny a rybíz, které jsou zde 
rovněž vysazeny. Zahrada navíc slouží 
i jako pokladnice pro objevování. Letos 
v ní děti odhalily nový druh podivuhod-
né ploštice – blánatku lipovou, invazivní 
ploštici, která se naštěstí vyskytuje pouze 
na stromech. 

Veškeré námi realizované aktivity jsou 
propojeny s mezinárodním programem 
Ekoškola i s programem Skutečně zdravá 
škola, který dětem umožňuje mimo jiné 
získat představu o tom, odkud pochází 
jídlo, jak se pěstuje, a porozumět vztahům 
mezi jídlem a světem, ve kterém žijí.

Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimov

Malí rozumbradové se sžívají s přírodou

Pěstování rostlin je práce i pěkná zábava. Foto: MŠ Vratimov 
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Akce Domu dětí a mládeže
Den otevřených dveří

Jako každý rok se na vás budeme těšit 1. září v prostorách 
DDM, a to od 10 do 17 hodin. Představíme vám nabídku krouž-
ků, můžete si prohlédnout naše učebny a klubovny, vyzkoušet si 
některé aktivity a možná si i odnést malý dárek. 

Pohádkovým lesem za švestkovou vůní
Abychom si vynahradili jarní zrušenou akci Pohádkový les 

a přitom nepřišli o Putování za švestkovou vůní, vydáme se v ne-

děli 13. září od DDM Vratimov směrem na Hubertku po cestě 
plné pohádkových postav. Ty si pro nás připraví záludná stano-
viště. Nakonec si v areálu Hubertky vyrobíme švestkový knedlík, 
dáme si švestkový čaj, užijeme si ovocná doprovodná stanoviš-
tě a na připraveném ohni opečeme vlastní špekáček. Start akce 
v rozmezí od 14:30 do 15:30 hodin před DDM Vratimov. Za deš-
tě se akce nekoná. Předpokládaný konec je v 18 hodin.

Renáta Böhmová
DDM Vra timov

Městská knihovna Vratimov 

Místní knihovna Horní Datyně

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Připravujeme:
5.–9. října: Týden knihoven
•  Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí 

do knihovny jako čtenář, promineme 
do konce kalendářního roku registrač-
ní poplatek

•  Vyhlašujeme amnestii dlužníkům 
knih, v tomto týdnu nebudeme odesí-
lat upomínky!

•  Čtenáři, kteří si půjčují knihy na prů-
kazy rodinných příslušníků, dostanou 
průkaz s platností do konce roku 2020 
zdarma

Výstavy a výstavky
•  Výstava fotografií Miroslav Lysek – 

Voda Beskyd
• Podzimní výstavka dětských knih

Čteme s nečtenáři 
(pro děti od 4 let)
• 6. října od 16:30 hodin 

Setkání maminek – 
S knížkou do života
• 2. října od 10 hodin

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

Akce pro základní školy
• Pasování druháků na Čtenáře
•  Setkání se spisovatelkou Petrou Brau-

novou

Znáte pohádky Boženy Němcové?
Zábavná soutěž k výročí Boženy Němco-
vé. Po vyplnění malého testíku čeká sou-
těžícího drobná odměna.

Upozornění: V pátek 9. října bude 
knihovna od 13 do 16 hod. uzavřena z dů-
vodu příprav na Noc s Andersenem. Dě-
kujeme za pochopení.

Připravujeme Týden knihoven 
v pondělí 7. října
•  Všem registrovaným čtenářům bude 

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

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

•  Vyhlašujeme amnestii dlužníkům 
knih, v tomto týdnu nebudeme odesí-
lat upomínky!

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

Výstava
•  Výstava v chodbičce knihovny Konec 

války 1945

Akce pro základní školu 
(ve vratimovské knihovně)
•  Pasování druháků na Čtenáře
Znáte pohádky Boženy Němcové?
•  Zábavná soutěž k výročí Boženy 

Němcové. Po vyplnění malého testíku 
čeká soutěžícího drobná odměna.

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

 Pokud vás zajímá, jak pokračuje výstavba nové knihovny, sledujte naši webovou stránku a facebook.

Kurz severské chůze (nordic walking) nabízí ještě volná místa 
na lekce v úterý od 15:30 hodin a ve čtvrtek od 9 hodin. Neváhejte 
a přihlaste se, začínáme 1. září. Každý kurz má 10 lekcí, hůlky na 
nordic walking zapůjčíme. S instruktorkou severské chůze a fy-
zioterapeutkou Mirkou Chromiakovou budete trénovat techniku 
chůze se speciálními holemi, správné držení těla a protahování 
a zároveň při procházkách poznávat přírodu Vratimova. Tato ak-
tivita je vhodná pro zlepšení kondice i jako rehabilitační cvičení. 
Tempo bude přizpůsobeno potřebám účastníků. 

Důležité: Na kurz je potřeba se přihlásit v recepci DDM Vrati-
mov v pracovní dny od 8 do 11 hodin, tel. 596 733 990. Podrob-
nější informace získáte na telefonním čísle 739 201 078.

Projekt pro seniory Hůl je cool finančně podpořil Moravsko-
slezský kraj z programu na podporu zdravého stárnutí v Morav-
skoslezském kraji na rok 2020, město Vratimov a Spolek seniorů 
města Vratimova. Určen je věkové skupině 60+.

Mgr. Lenka Havrdová
DDM Vratimov 

Hůl je cool. Pozvánka pro seniory
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Minulý školní rok 2019/2020 byl tak trochu jiný pro nás pro 
všechny a proběhl velmi netradičně. Také pro školní družinu ZŠ 
Datyňská přinesl mnoho nečekaných změn a nestandardních situ-
ací, které jsme společnými silami zvládali. Ačkoliv docházka dětí 
do školy byla omezená, děti se bavily v odpoledních skupinách při 
různých zájmových a zábavných aktivitách. Místo původních čtyř 
oddělení jsme najednou měli 12 odpoledních skupin. Zábavné ak-
tivity pro žáky připravili zaměstnanci školní družiny za pomoci 
vedoucích odpoledních skupin, což byli učitelé naší školy. Snažili 
jsme se dětem strávený čas ve skupinách všemožně zpříjemnit. 
Uspořádali jsme pro ně zahradní grilovací párty se soutěžemi, jež 

si velmi užily. Další akcí bylo zdravotně-dopravní odpoledne se 
složkami integrovaného záchranného systému, které se však kvůli 
nepřízni počasí konalo v prostorách školy. Za těchto podmínek 
se nemohly bohužel integrované složky plánované akce zúčastnit. 
Závěrečnou akcí bylo pečení pizzy, kterou si děti samy připravily 
a podělily se o ni se svými kamarády. Některé z aktivit jsme za-
chytili na fotkách, které jsou přiloženy ve fotogalerii.

P.S. V září se zase těšíme na „normální“ podmínky a všechny 
žáky školní družiny.

Za vychovatelky a vedoucí odpoledních skupin
Bc. Alena Slonková

 Školní družina situaci zvládala

Zdravotně-dopravní odpoledne – obvazování raněného.

Grilovací párty – než se párky ugrilují, je třeba sestavit soutěžní kornout 
na odměny.

Zdravotně-dopravní odpoledne – příprava na jízdu zručnosti.Grilovací párty  – k zahradní zábavě patří i stany.

Zdravotně-dopravní odpoledne – sestavování plánu první pomoci.
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Místní nezisková organizace 
Rovnovážka s finanční podpo-
rou města pomůže lidem, kteří 
v dnešní nelehké době hledají 
zaměstnání. Období epidemie 
bylo a možná ještě stále je 
pro některé z nás velmi těžké. 
Mnoho obyvatel zasáhla „ko-
rona“ nejen v osobní, ale i pra-
covní rovině. Ať už z pohledu 
zaměstnavatele, zaměstnance 
nebo uchazeče o zaměstnání. 
Ještě na začátku roku 2020 
byla situace na trhu práce vel-
mi příznivá. 

Zaměstnavatelé měli pro-
blém s udržením kvalitního 
člověka a diktování podmínek 
bylo spíše na straně zaměst-
nanců. Nyní se situace obrací 
a nezaměstnanost začíná opět 

stoupat. Proto jsme se rozhodly 
pomoci místním obyvatelům 
a nabídnout zdarma služby 
kariérního a pracovního pora-
denství. 

Pomůžeme vám:
•   najít a vybrat vhodné pra-

covní pozice,
•  sestavit životopis a motivač-

ní dopis na míru,

•  uvědomit si, co všechno 
umíte a na čem by bylo dob-
ré ještě zapracovat,

•  připravit se na pohovor.

Poradenství může probíhat 
osobně nebo on-line formou 
(podle domluvy, potřeby a pre-
ferencí) a vybrat si můžete ze 
dvou zkušených kariérních 
poradců. K dispozici vám jsou 
Ing. Kateřina Žvaková (kate-
rina.zvakova@rovnovazka.
cz) nebo Iveta Kišová (iveta.
kisova@rovnovazka.cz). Počet 
míst i hodin je omezen. Více 
informací a osobní profily po-
radců najdete na www.rovno-
vazka.cz.

Ing. Kateřina Žvaková
Rovnovážka

Hledáte práci? Rovnovážka ráda pomůže

Pomoc při hledání zaměstnání poskytnou ; Kateřina Žvaková (zleva) 
a Iveta Kišová. Foto: Rovnovážka

Během letních prázdnin, stejně jako 
minulý rok, proběhly na místních teniso-
vých kurtech čtyři týdenní turnusy letních 
tenisových kempů, které mohl oddíl vra-
timovského tenisu TC Biocel Vratimov 
uspořádat díky dotacím poskytnutým z ev-
ropského sociálního fondu v rámci projek-
tu Příměstské tenisové tábory.

Všechny turnusy byly plně naplněny, 
takže celkem 80 vratimovských dětí se buď 
zcela nově seznámilo s „bílým“ sportem 
nebo již tenisově zkušenější děti si pro-
hloubily své tenisové dovednosti.

Dětem se věnovalo celkem šest trenérů 
s trenérskou licencí a čtyři tenisoví instruk-
toři z řad družstva dorostu TC Biocel Vra-
timov.

Letní tenisové kempy se opět setkaly s příznivým ohlasem

Účastníci letních tenisových kempů 2020.

Tenisové kempy jsou zaměřeny nejenom na samotnou hru, ale i na všeobecný fyzický rozvoj dětí.
Foto: TC Biocel Vratimov

Děti si pochvalovaly pestrý program na-
plněný nejen tenisem, ale také hrami zamě-
řenými na rozvoj technických a fyzických 
dovedností a získání dalších kamarádů.

Rodičům se zase líbilo nadšení dětí spor-
tovat, individuální přístup trenérů a jejich 
schopnost zaujmout děti pro sport a fyzic-
kou aktivitu. 

Pevně věříme, že i v příštím roce náš te-
nisový klub opět získá evropskou dotaci, 
abychom mohli pokračovat v této prospěš-
né akci jak pro děti, tak pro jejich rodiče.

Markéta Rájecká
TC Biocel Vratimov
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Letošní soutěž tenisových družstev byla 
stejně jako u jiných sportovních oddílů 
značně ovlivněna koronavirovou pande-
mií, což znamenalo, že veškerá mistrov-
ská utkání družstev, která se obvykle hrají 
celý květen a červen, se musela odehrát ve 
třech červnových víkendech.

Všech devět družstev tenisového oddílu 
TC Biocel Vratimov (dospělí, dorost, star-
ší žáci, dvě družstva mladších žáků a čtyři 
družstva babytenistů) i ve ztížených časo-
vých podmínkách s obrovským nasazením 
bojovalo v barvách svého oddílu a jejich 
celková umístění v jednotlivých skupinách 
ukazují tabulky.

Pozitivně hodnotíme zejména umístění 
našich babytenistů (děti ve věku 6–9 let), 
tedy tenisových nadějí TC Biocel Vrati-
mov, kteří se ve čtyřech družstvech umís-
tili vždy do 3. místa své skupiny.

Letní tenisová sezóna tím byla ukonče-
na a hráče nyní čekají individuální zimní 
tenisové turnaje, jejichž konání je však 
z důvodu znovu zaváděných protikorona-
virových opatření ohroženo.

Markéta Rájecká
TC Biocel Vratimov

Vyhodnocení letošní soutěže družstev

DOSPĚLÍ
Oblastní přebor, skupina A
1. TK Havířov – Tennis Hill Havířov
2.  TK Slavia Orlová C
3.  TJ TO Sokol Stará Bělá A
4.  TC Biocel Vratimov A
5.  TK Na Dolině C
6. TJ Start Ostrava-Poruba A
7.  TK Hlučín
8.  Sokol Bohumín

DOROST
Oblastní soutěž, skupina C
1.  TJ Start Ostrava-Poruba C
2.  TK Kopřivnice
3.  TC Biocel Vratimov
4.  TK Slavia Orlová C
5.  TK Tennispoint F-M D

STARŠÍ ŽÁCI
Oblastní soutěž 1. třídy, skupina A
1.  Tenis Vsetín
2.  TK Tennispoint F-M B
3.  TC Třinec
4.  TK Slavia Orlová B
5.  TC Biocel Vratimov
6.  TJ Start Ostrava-Poruba B
7.  SK Vitality Slezsko B
8.  Slavoj Český Těšín

MLADŠÍ ŽÁCI 
Oblastní soutěž 1. třídy, skupina B
1. Městský tenisový klub Karviná A
2.  TK Slavia Orlová B
3.  TK Havířov B
4.  Slavoj Český Těšín
5. TC Biocel Vratimov A
6.  TC Třinec A
7.  TJ Sokol Hrabůvka
8.  TC Biocel Vratimov B

BABYTENIS
Moneta oblastní přebor, skupina A
1. TK Precheza Přerov B
2.  TK Na Dolině A
3.  TC Biocel Vratimov A
4.  TK Slavia Orlová A
5.  TK Milo Olomouc A
6.  TJ Start Ostrava-Poruba A
7.  TK DEZA Valašské Meziříčí A
8.  SK Vitality Slezsko

Oblastní přebor 1. třídy, skupina C
1.  TJ TO Sokol Stará Bělá B
2. Tenis Nový Jičín
3. TC Biocel Vratimov C
4.  TJ Start Ostrava-Poruba C
5. TC Třinec
6. SK JC Sport Opava B
Oblastní soutěž 1. třídy, skupina A
1. TK Buly aréna Kravaře
2.  TC Biocel Vratimov B
3.  TC Ostrava Nová Ves A
4.  TJ Start Ostrava-Poruba B
5.  SK JC Sport Opava C
6.  Tennis Hill Havířov B

Oblastní soutěž 2. třídy
1.  TJ Sokol Dolní Lhota
2. TJ Baník Ostrava OKD
3. TC Biocel Vratimov D
4. TK Opava/TK Minerva Opava
5. TK Bílovec
6. TJ Sokol Pražmo-Raškovice
7.  Pašťa tenis
8.  Sokol Bohumín

Družstvo babytenisu TC Biocel Vratimov B. Foto: T C Biocel Vratimov

Adriana Návratová, hráčka dorostu TC Biocel 
Vratimov.

Apolena Trčková, hráčka dorostu TC Biocel 
Vratimov.
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Starosta města Vratimova podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje

Hlasování do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech:
  2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin
3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin

Místem konání voleb do zastupitelstev krajů jsou ve Vratimově tyto okrsky:

Volební okrsek č. 1 – Dům dětí 
a mládeže, Frýdecká 377, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Adámkova
283 347   348 373 849 1106 
1212 1233 1259 1261 1292 1299 
1302 1315 1325   1343 1354 1379 
1390 
Vratimov Břízková
423 649 659 665 786 794 
801 827 833 856 888 896 
916 952 968 1160 1178 1190 
1236 1384 
Vratimov Frýdecká
1 3 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 26 
27 28 29 30 31   32 34 
37 39 56 77 88 98 100 
124 132 134 142 150 170 171 
181 204 214 231 262 267 299 
321 337 345 346 360 390 391 
402 403 405 411 412 416 424 
570 587 636 701 779 861 892 
934 940 941 965 984 988 991 
1007 1009 1018 1019 1028 1072 1093 
1115 1124 1142 1155 1165 1175 1187
1188 1193 1197 1208 1209 1225 1230 
1237 1246 1247 1249 1252 1295
1311 1312 1331 1355 1396
Vratimov, Horní
1129 1139 1234 1319 1433
Vratimov Krátká
115 696 939 950 
Vratimov Křivá
647 651 671 677 689 691 767 
777 795 796 814 817 884 897 
907 914 927 946 947 948
Vratimov Mojžíškova
110 615 663 776 854 863 883 
953 954 958 990  
Vratimov Na Slezance
330 341 355 401 417 717 718 
719 1081 1240 1321 1366
Vratimov Na Spojce
692 798 848 959 963 970 981 
1005 1022 
Vratimov Na Stezce
131 225 226 272 312 920 921 
1107 1266 1322 1380
Vratimov Na Vyhlídce
25 333 343 635 645 646 654 

655 656 680 684 685 686 693 
694 695 729 770 771 772 773 
792 793 836 860 
Vratimov Na Zadkách
16 74 84 128 202 227 230 
232 269 270 332 335 590 826 
967 1113 1114 1121 1126 1128 1140 
1147 1192 1214 1314 1342 1349 1383 
1401 1403 1410 1413 
Vratimov Nádražní
152 392 432 705 706 707 708 
709 710 1098 1158 1179 1222 1375
Vratimov Odboje
41 58 90 268 285 286 
293 311 323 327 329 340 
361 372 376 385 388 393 
425 565 648 676 688 697 
764 766 774 775 799 864 
938 949 966 980 986 1006 
1026 1056 1063 1164 1300 
Vratimov Okrajová
105 106 107 138 161 353 362 
564 567 1095 1116 1144 1148 1167 
1173 1174 1180 1194 1202 1213 1216 
1223 1231 1245 1250 1254 1255 1257 
1270 1276 1289 1304 1305 1333 1356 
1360 1364 1367 1388 1395 1399 1404 
1424 1431
Vratimov Ovocná
316 317 318 319 320 352 407 
408 673 675 768 855 
Vratimov Polní
146 309 365 366 378 383 384 
386 395 687 811 850 891 895 
911 913 915 924 925 935 942 
943 944 945 951 955 956 960 
962 982 994 1111 1425
Vratimov Říční
711 712 837 857 858  889
Vratimov U Hráze
406 413 797 867  975
Vratimov U Nového lesa
108 148 168 172 865 898 992
Vratimov U Padolu
153 308 614 1037 1084 1112 1244 
1253 1412
Vratimov U Potůčk
15 80 81 86 97 434 1075 
1228 
Vratimov U Rybníka
130 1267
Vratimov Vodárenská
75 93 141 328 334 336 344 
439 964 1105 1226

Vratimov Výletní
304 313 314 351 426 713 714 
715 716 815 816 866
Vratimov Zaryjská
122 129 163 169 350 702 703 
1004 1073

Volební okrsek č. 2 – Mateřská 
škola, Na Vyhlídce 25, Vratimov 
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Družstevní
63 277 279 287 291 305 306 
429 842 901 902 903 904 905 
906 1133
Vratimov Husova
218 252 265 280 281 521 522 
527 528 529 530 531 532 533 
534 802 803 804 1099 1100 1101
Vratimov Okružní
151 560 561 562 563 575 576 
577 578 579 580 581 582 583 
584 585 586 617 618 619 620 
621 622 623 624 625 626 627 
628 629 630 631 632 633 640 
641 642 644 1204
Vratimov Pod Kovárnou
33 193 278 292 296 298 324 
338 387 404 437 568 859 987
Vratimov Radniční náměstí
821 822 823 824
Vratimov Strmá
535 536 537 591 592 593 594 
595 596 597 598 599 600 601 
602 900 928 929 930 
Vratimov U Mateřské školy
681 682 683 780 781 782 783 
784 785 787 788 790 791 1260
Vratimov Úzká
820 825 931 932 933

Volební okrsek č. 3 – Kulturní 
dům, Frýdecká 1000, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Buničitá
201 440 755 756  761  762   1132
Vratimov Frýdecká
59  73 103 137 147 165 166 
179 199 205 206 263 315 357 
358 430 431 435 606 607 608 
609 610 611 637 638 639 757 
819 829 830 831 832 853 1002 
1145 42
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Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství (platným občanským 
průkazem nebo pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vratimov Hřbitovní
264 325 394 1171 1268
Vratimov J. Žemly
342 356 573 1205 1361
Vratimov K Sokolovně
183 189 420 893 1327 
Vratimov K Závorám
738 739
Vratimov Mourová
723 724 725 727 728 732 733 
734 735 1131 
Vratimov Na Hermaně
136 188 208 209 216 219 220 
223 256 266 301 302 418 588 
603 604 605 612 613 698 699 
700 843 1103 1119 1200 
Vratimov Na Podlesí
101 1181 1182 1195 1211 1220 1278 
1279 1288 1290 1296 1313 1318 1336 
1346 1352 1358 1362 1365 1369 1393 
1402 1406 1415 1436
Vratimov Na Popinci
1328
Vratimov Popinecká
174 200 238 239 246 247 248 
249 250 251 253 261 274 275 
326 375 444 445 446 447 448 
449 566 569 789 808 809 810 
812 1087 1282  
Vratimov Rodinná
143 210 213 215 273 310 322 
839
Vratimov Sokolská
156 157 160 195 197 222 290 
805 806 807 899 1038 1102 
Vratimov Sumínova
731 918 919
Vratimov Školní
194 217 224 374 456 457 459 
652 653 1229
Vratimov Tovární
68 175 186 1274
Vratimov, U Hráze
1157
Vratimov U Jeslí
433 441 1025
Vratimov U Lesíka
1163 1185 1191 1242 1243 1377 
Vratimov U Společenského domu
1024 1041 1042
Vratimov U Staré školy
60
Vratimov U Strouhy
144 176 177 211 212  1136

Vratimov U Trati
736 737 740 741 742 743 744 
745 746 747 748 750 751 752 
758 763 1217 1286 1298 1308 1391
Vratimov Výletní
125 400 427 995  1045 

Volební okrsek č. 4 – Základní 
škola, Datyňská 690, Vratimov 
pro občany přihlášené k trvalému 
pobytu:
Vratimov Borová
72 1035 1416 1417 1418 1420 1421 
1422 1423
Vratimov Datyňská
45 65 139 297 300 363 460 
462 463 464 465 538 539 540 
541 542 543 544 545 546 547 
548 549 551 1201 1227 1303 1372 
1389
Vratimov Horní 
1149 1166 1184 1189 1196 1339
Vratimov Jižní
1251 1291 1316 1335 1378 1392 1397
Vratimov K Hájence
49 79 116 118 155 389 436 
769 845 1104 1117 1198 1301 1386
Vratimov Karla Velčovského
53 78 303 414 885 1151 1248 
1256 1263 1280 1281 1293 1307 1323 
1324 1340 1347 1368 1370 1373 1435
Vratimov Na Podlesí
47 48 51 52 54 57 61 
92 117 120 159 191 196 198 
228 243 282 307 331 800 840 
862 887 890 1071 1076 1082 1097 
1150 1152 1153 1275
Vratimov Na Příčnici
71 85 89 96 187 234 235 
236 237 254 259 260 398 552 
553 554 555 556 557 558 559 
616 657 720 760 868 869 870 
871 872 873 874 875 876 877 
878 879 880 881 882 894 908 
909 957 961 985 989 1021 1034 
1077 1078 1079 1080 1086 1091 1110 
1118 1125 1159 1183 1238 1320 1334 
1345 1400 1432 1437
Vratimov Na Zadkách
76 221 284 294 295 658 828 
917 923 993 999 1176
Vratimov Nová
486 487 488 489 490 491 492 
493 494 495 496 497 498 499 
500 501 502 503 504 505 506 
507 508 513 514 515 516 726 
1381
Vratimov Obvodová
998 1011 1013 1015 1016 1017 1030 
1032 1039 1040 1043 1053 1054 1055 

1057 1058 1059 1064 1065 1066 1067 
1068 1069 1398
Vratimov Osadnická
38 450 451 452 453 454 455 
517 518 519 520
Vratimov Rakovecká
82 95 111 112 113 442 730 
778 847 851 852 926 996 1096 
1109 1137 1154 1210 1137 1221 1235 
1241 1265 1271 1283 1284 1426 1427
Vratimov Řadová
1044 1046 1047 1048 1049 1050 1051 
1052 1337 
Vratimov Severní
1177 1258 1273 1287 1294 1306 1310 
1344 1350 1353 1357 1385 1409
Vratimov Sezonní
421 643
Vratimov Střední
976 997 1001 1003 1008 1010 1012 
1023 1027 1062 
Vratimov U Březinek
119 233 369 379 419 664 846 
1070 1134 1141 1146 1156 1168 1218 
1263 1277 1363 1367 1376 1414
Vratimov U Lesíka
245 258 574 589 672 1014 1020 
1029 1031 1033 1036 1060 1394
Vratimov U Lípy
64 72 173 271 276 288 
422 979 1035 1130 1135 1169 
1199 1269 1297 1326 1329 1330 
1348 1374
Vratimov U Rozvodny
240 364 368 380 381 396 415 
571 650 1317 1332 1351
Vratimov U Stadionu
466 467 468 470 471 474 475 
476 477 478 479 480 481 482 
483 484 1090 1285
Vratimov Višňová
43 94 121 140 158 162 182 
371 410 438 443 572 670 816 
818 886 922 971 1120 1127 1138 
1143 1161 1162 1186 1206 1207 1215 
1219 1262 1272 1359 1407 1408 1428 
1434
Vratimov Zahradní
472 473 509 510 511 512 523 
524 525 526 1172 1224 1232

Volební okrsek č. 5 – Kulturní 
dům, Vratimovská 224, 
Horní Datyně
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
území městské části Horní Datyně

Bc. Martin Čech, starosta



14 Vratimovské noviny září 2020

Když se daří, je sport zdrojem obrov-
ské radosti. Tu si prožili dva mladí hráči 
Tenisového klubu TC Biocel Vratimov, 
kteří se vydali za horkého letního víkendu 
13. a 14. června na jeden z největších turna-
jů baby tenistů (kategorie do 9 let) v Seve-
romoravském tenisovém kraji – na oblastní 
přebor jednotlivců pořádaný na kurtech Te-
nisového klubu DEZA Valašské Meziříčí. 
Za kluky se přeboru zúčastnil Šimon Valko-
vič, za holky Nela Macura. Turnajové klá-
ní pro ně nebylo vůbec jednoduché, přesto 
si oba vybojovali nakonec krásná 3. místa 
a zajistili si tím přímý postup na mistrovství 
ČR, které se bude konat ve dnech 19. až 21. 
září v Rakovníku. Navíc si krom krásných 
pohárů a diplomů přivezli umístění mezi 
64 nejlepšími hráči ve své věkové kategorii 
v ČR a v elitní trojce v rámci Severomorav-
ského tenisového svazu. 

Poděkování patří trenérům, rodičům 
a všem, kdo stojí za takovým úspěchem. 
A že jich je dost... Samotným hráčům pře-
jeme pevné zdraví a hlavně – ať jim láska 
ke sportu vydrží.

Jana Macura

Velký úspěch malých tenistů

Úspěšní baby  tenisté Šimon Valkovič a Nela 
Macura s cenami za bronzové umístění v ob-
lastním přeboru jednotlivců.

Foto: Lenka Valkovičová

 Hledáme 
nového Berdycha 

a Kvitovou
Tenisový oddíl TC Biocel 

Vratimov pořádá nábor dětí 
do tenisové přípravky 

(pro děti narozené 2014, 
2015, 2016) 

ve čtvrtek 10. září 
v 18 hodin v areálu 
tenisových kurtů. 

V případě nepříznivého 
počasí proběhne nábor 

v klubovně tenisového oddílu.

 Trenéři TC Biocel Vratimov

Vratimovské kurty se staly v neděli 
9. srpna již tradičně místem konání jedno-
ho ze sedmi turnajů Babolat tour – 18. roč-
níku tenisového okruhu pro děti od 8 do 
9 let. Turnaje se zúčastnilo 30 malých te-
nistů z celého Moravskoslezského kraje, 
ale také z Polska.

Účastníci byli rozděleni do 10 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 „pavou-
kem“. Ostatní hráli v soutěži útěchy.

Děti i přes velké horko, které ten den pa-
novalo, předvedly bojovné výkony a i přes 

mladý věk hráčů byl k vidění tenis na vel-
mi dobré úrovni.

Vítězem turnaje se stal Dominik Klar 
(SK Vitality Slezsko), který ve finále po-
razil Lukasze Buryho (TK Slavia Orlová), 
na 3. místě se umístil Adam Bill (TK Sla-
via Orlová).

Našeho turnaje se zúčastnilo jen pět 
vratimovských hráčů, což je na širokou 
základnu, která ve Vratimově je, škoda. 
Umístění: 16. Ludmila Vášová, 17. Nela 
Macura, 20. Filip Kupka, 23. Stanislav 
Krejčí, 24. Antonín Kopkáš.

Mgr. Jana Biolková
TC Biocel Vratimov

Tenisový turnaj Babolat tour 2020

Účastníci 18. ročníku tenisového okruhu pro děti od 8 do 9 let Babolat tour 2020. Foto: TC Biocel Vratimov 

Zleva Filip Kupka, za ním trenér Roman Kupka, 
Antonín Kopkáš, Stanislav Krejčí, Nela Macu-
ra, Ludmila Vášová a trenérka Jana Biolková.



15Vratimovské novinyzáří 2020

Možná se rodí nová fotbalová tradice. 
V sobotu 27. června se uskutečnil na vra-
timovské umělé trávě první ročník mlá-
dežnického turnaje věkové kategorie U12 
(mladší žáci) v kopané. Vedle domácích se 
zúčastnili borci z Poruby, Polanky, Třebo-
vic a Staré Bělé. 

Domácí hráči porazili na začátek turnaje 
Porubu, v následujícím zápase prohráli po 
vyrovnaném výkonu s Třebovicemi 1:0 gó-
lem v závěru. Nejkrásnější utkání odehrá-
li proti Polance, i když bohužel i v tomto 
zápase dostali v nastaveném čase vyrovná-
vací branku a mač skončil remízou. V po-
sledním utkání už naši chlapci nestačili na 
Starou Bělou. V konečném hodnocení to 
vyšlo na 4. místo. 

„Za všechny trenéry mládežnických ka-
tegorií bychom chtěli poděkovat městu 
Vratimovu za podporu turnaje, předsedovi 
klubu za ceny pro všechny zúčastněné hrá-
če, rodičům za fandění a samozřejmě všem 
klukům za krásné dopoledne plné fotba-
lu. Doufáme, že nezůstane jen u prvního 
ročníku a budeme se potkávat i v dalších 
ročnících,“ prohlásili po ukončení turnaje 
vratimovští trenéři mládeže.

Konečné pořadí: 1. Třebovice, 2. Polan-
ka , 3. Stará Bělá, 4. Vratimov, 5. Poruba.

Nejlepší hráč: Marek Jarecký, Třebovi-

Umělá tráva hostila turnaj U12

Vratimovské družstvo mladších žáků se svými trenéry.

„Rodinným“ zápasem vratimovských 
kluků proti jejich tatínkům uzavřela v so-
botu 27. června jarní část fotbalové sezony 
2019/2020 mládežnická družstva fotbalo-
vého klubu FC Vratimov. Účastníci spor-
tovního odpoledne se pak přesunuli do re-
staurace U Šodka, kde jim všem – mladým 
hráčům, jejich trenérům a rodičům, kteří se 

pravidelně účastní fotbalových akcí – po-
děkoval předseda klubu Tomáš Klejnot. 

„Myslím, že pro všechny to byl příjem-
ný závěr této podivné sezóny,“ zhodnotil 
průběh slavnostního dne trenér dětí a mlá-
deže Radim Pešek, který tráví svůj volný 
čas na fotbalovém hřišti a věnuje se vra-
timovským fotbalovým nadějím s kolegy 

Pavlem Roščákem, Tomášem Hrdým, Pe-
trem Kavulokem a Janem Mikšovičem. 

„Za trenérský tým bych chtěl říct, že se 
nám náš mládežnický fotbal povedlo vcel-
ku slušně nastartovat a věřím, že se všichni 
společně budeme nadále zlepšovat,“ podtr-
hl Radim Pešek.

(red)

Malí fotbalisté ukončili „podivnou“ sezonu

O rychlé gólové akce před brankou rodičů nebyla nouze.
Foto: FC Vratimov 

Trenéři vratimovských fotbalových benjamínků. Zleva Jan Mikšovič, Ra-
dim Pešek, Pavel Roščák, Tomáš Hrdý a Petr Kavulok.

ce, nejlepší střelec: Simon Filipský, Po-
lanka, nejlepší brankář: Jakub Kavulok, 
Vratimov.

Ceny předal místostarosta Vratimova 
David Böhm.

David Huser, sekretář FC Vratimov
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VZPOMÍNÁME

Dne 1. září 2020 si připomeneme 
nedožitých 90 let 

pana 

Jiřího Budyše
a v srpnu uplynulo 23 let, 

co nás opustil.

Zároveň by se 13. října 2020 
dožila 85 let jeho manželka, 

paní

Drahomíra Budyšová.
V březnu uplynulo 20 let od jejího úmrtí. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Synové Jiřík a Petr s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo ho miloval, vzpomíná dál. 

Dne 23. září 2020 si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí našeho 

milovaného tatínka a dědečka pana

Karla Sumíka.
Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali. 

S láskou a úctou vzpomínají dcera 
a syn s rodinami.

Dne 30. září 2020 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí paní

Elišky Šugarové.
Kdo jste ji znali, věnujte spolu 

s námi tichou vzpomínku. 
Za vzpomínku děkuje manžel s rodinou.

Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 21. září vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana

Antonína Kubiny.
Vzpomíná celá rodina. 

Dne 27. srpna 2020 jsme si připomněli 
10. výročí úmrtí 

pana

Miroslava Pastrňáka.
S láskou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami. 

BLAHOPŘEJEME

Dne 2. září 2020 oslaví své 
90. narozeniny paní 

Miloslava Kozová
Přejeme ti, babičko, hlavně pevné 

zdravíčko, radost v mysli abys měla, 
do sta let nám vydržela. 
Přeje tvá milující rodina.

Kronika města Vratimova, část 102, rok 1948

(pokračování příště)

Nařízena ostražitost a bdělost. Akční výbor se scházel jednou 
týdně, kde řešil důležité otázky, usměrňoval v duchu programu 
KSČ mnohé záležitosti.

V obci, jakož i ve zdejším závodě nikde nedošlo k rušivým vli-
vům ze strany skrytých nepřátel.
Požár na statku – pachatelé „Rugesli“

Dne 1. května ve večerních hodinách vypukl požár na velkostat-
ku Vítkovic. železáren (bývalý statek Sedlaříka) a za ohni padly 

hospodářské budovy. Požár byl založen několika nezletilými mla-
díky od 16–18 roků, kteří utvořili spolek „Rugesli“ s úmyslem 
mařiti, poškozovati a ničiti budování v naší vlasti.

Byli to tito nerozvážní mladíci: Slíva Josef, syn rolníka na Po-
pinci, Gellnar Josef, syn adoptovaný zdejším přednostou pošty 
Gellnarem Emilem, Ruta B, syn domkáře a hutníka, Jež Jan, syn 
domkáře, všichni z Vratimova. Tito byli odsouzení do vězení na 
5–10 r.
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OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – ZÁŘÍ
Podmínky účasti na akcích se řídí aktuálními opatřeními Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

1. 9. Zakleté pírko 17:00 Kino Hvězda, pohádka na zahájení školního roku, KS Vratimov
2. 9. Jedu v jedu 16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov

2. 9. Vernisáž výstavy Vratimov mýma očima 17:00 Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb, 
DDM Vratimov, KS Vratimov

2. 9. Září po česku – 3Bobule 19:00 Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov
3. 9. Jedu v jedu 16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov

3. 9. Vratimov mýma očima 16:00 Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb, 
DDM Vratimov, KS Vratimov

5. 9. Kino pod širákem – Okresní přebor 21:00 U Hospůdky Meteor pod fotbalovým hřištěm, komedie, 
KS Vratimov, Kamil Hrabec (Hospůdka Meteor)

9. 9. Jedu v jedu 16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov

9. 9. Vratimov mýma očima 16:00 Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb, 
DDM Vratimov, KS Vratimov

9. 9. Fotbal: TC Vratimov – Stará Bělá B 16:30 Přípravka U11, městská soutěž, sk. B, městský stadion
9. 9. Září po česku – Příliš osobní známost 19:00 Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

10. 9. Jedu v jedu 16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov

10. 9. Vratimov mýma očima 17:00 Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb, 
DDM Vratimov, KS Vratimov

11. 9. Fotbal: FC Vratimov – Rychvald 16:30 Přípravka U9, městská soutěž, sk. A, městský stadion
12. 9. Fotbal: FC Vratimov – Petřvald na M. 10:00 Mladší žáci U13, městský přebor, sk. B, městský stadion
12. 9. Fotbal: FC Vratimov – Dobrá 16:00 Muži A, 1. A třída MS kraje, sk. B, městský stadion
13. 9. Fotbal: FC Vratimov – Pustkovec 10:30 Muži B, městský přebor, sk. B, městský stadion

15. 9. Divadlo nadšených amatérů: A do pyžam! 19:00 Kulturní dům Horní Datyně, divadelní komedie, 
Region Slezská brána + KS Vratimov

16. 9. Jedu v jedu 16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov

16. 9. Vratimov mýma očima 16:00 Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb, 
DDM Vratimov, KS Vratimov

16. 9. Září po česku – Tři bratři 17:00 Kino Hvězda, hudební pohádka, KS Vratimov
17. 9. Jedu v jedu 16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov

17. 9. Vratimov mýma očima 16:00 Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb, 
DDM Vratimov, KS Vratimov

17. 9. Arnošt Vašíček: České tajemno 18:00 Kinosál Společenského domu, přednáška, KS Vratimov

20. 9. Divadélko Ententýky: Myška Klárka 
a veverka Terka ve školce 19:00 Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti, 

KS Vratimov
23. 9. Jedu v jedu 16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov

23. 9. Vratimov mýma očima 16:00 Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb, 
DDM Vratimov, KS Vratimov

23. 9. Fotbal: FC Vratimov – Klimkovice 16:30 Přípravka U11, městská soutěž, sk. B, městský stadion
23. 9. Září po česku – Vlastníci 19:00 Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov
24. 9. Jedu v jedu 16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov

24. 9. Vratimov mýma očima 16:00 Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb, 
DDM Vratimov, KS Vratimov

25. 9. Fotbal: FC Vratimov – Stará Bělá B 16:30 Přípravka U9, městská soutěž, sk. A, městský stadion

26. 9. Září po česku – Povídání o pejskovi 
a kočičce 10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov

26. 9. Fotbal: FC Vratimov – Pustkovec 10:00 Mladší žáci U13, městský přebor, sk. B, městský stadion
26. 9. Fotbal: FC Vratimov – Smilovice 16:00 Muži A, 1. A třída MS kraje, sk. B, městský stadion
27. 9. Fotbal: FC Vratimov – Rychvald B 10:30 Muži B, městský přebor, sk. B, městský stadion
30. 9. Jedu v jedu 16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov

30. 9. Vratimov mýma očima 16:00 Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb, 
DDM Vratimov, KS Vratimov

30. 9. Září po česku – Chlap na střídačku 19:00 Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov
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Bosu

Aerobic mix 

Hiit

Tabata

Tabata

Kruhový trénink

Bodystyling 

 

SM Systém  
(Aby záda nebolela) 

 (není 

JEDU V JEDU

 

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

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

Vratimov mýma

MĚSTO VRATIMOV
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Myška Klárka a veverka Terka

ve skolce

v

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

Rezervace a informace na tel. 595 700 751.

Divadélko Ententýky

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

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

w

ZÁHAD





KINO POD ŠIRÁKEM VSTUP  
ZDARMA

5. 9. | 21:00
 

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
F

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

Drahé  kameny
– krásné i  léčivé
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Tomáš Kovanda:
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov

el. 595 700 751

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

 

|

pár rad  
do  

 

GENEALOGIE

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

ZAKLETÉ PÍRKO
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