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Nová kontejnerová stání Aplikace Munipolis Zlato pro Radima Heinicha

pokračování na str. 2

Vratimovská pouť 2017. Foto: Archiv KS Vratimov

V současné době probíhají ve Vratimově 
tyto významné akce – rekonstrukce míst-
ní komunikace U Mateřské školy, oprava 
místní komunikace U Březinek a rekon-
strukce chodníku na ulici Vratimovská, 
mezi ulicemi Krajní a Nad Točnou.

Vratimov, Horní Datyně – chodník 
ul. Vratimovská (úsek ul. Krajní 
a ul. Nad Točnou)

Stavba byla zahájena v dubnu tohoto 

roku a byla rozdělena do tří etap. Ve druhé 
polovině června byla dokončována první 
etapa, a to mezi ulicemi Krajní a Přespol-
ní. Během ní byla realizována přeložka 
a ochrana inženýrských sítí a bylo vybudo-
váno nové kontejnerové stání. Poté násle-
duje druhá etapa v úseku od ulice U Školy 
po ulici Luční.

Současná výstavba ve Vratimově
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Vážení spoluobčané,

tento měsíc se chci zmínit 
o pravidelných setkává-
ních s občany (Hovory 
s občany). Tyto akce přinášejí důležitou 
zpětnou vazbu pro vedení našeho města. 
Pořádáme je pravidelně dvakrát ročně, 
a to v obou částech našeho města. Záro-
veň se také pravidelně setkáváme s nej-
starší generací (Setkávání se seniory). 
V rámci obou těchto schůzek pravidel-
ně shrneme, co se v předchozím obdo-
bí udělalo a co se připravuje. Zmíníme 
také, co se zatím nedaří, na co se chceme 
zaměřit dál a vyslechneme si od občanů 
další náměty na zlepšení života v našem 
městě.

Nejstarší generace je při těchto setká-
váních velmi aktivní. Senioři život ve 
městě sledují pečlivě, umí pochválit, ale 
samozřejmě také nešetří kritikou. Tak to 
má být a vedení města kritiku či náměty 
nebere na lehkou váhu. Bohužel se ale 
o takové aktivitě nedá mluvit na Ho-
vorech s občany, které jsou určeny pro 
širokou veřejnost. Na těchto akcích je 
účast minimální, naposledy na tom vra-
timovském víceméně nulová.

Pojďme to prosím změnit. Osobní 
setkání, kde můžeme problémy probrat 
z očí do očí, zkusit společně vymyslet 
řešení či najít kompromisní cestu, jsou 
pro mě  nenahraditelná. Ano, můžete na-
mítnout, že spoustu podnětů píšete na 
facebookové stránky města a samozřej-
mě se snažíme reagovat i na ty. Přesto 
si myslím, že při osobní diskusi přede-
jdeme mnoha nedorozuměním a věci se 
můžou i rychleji vyřešit. A o to by nám 
v našem městě mělo jít především.

Přeji všem krásné, klidné léto, dětem 
nádherné, nezapomenutelné prázdniny 
a se všemi brzy osobně na viděnou.

Martin Čech,
starosta

Slovo starosty

pokračování ze str. 1

Rekonstrukce chodníků a MK ul. U Mateřské školy
Po výměně inženýrských sítí (kanalizace, vodovod a plyn) byla provedena kompletní 

rekonstrukce celé místní komunikace, tedy vozovky, chodníku a parkovacích stání. 

Martin Čech,
starosta 

Současná výstavba 
ve Vratimově
Oprava místní komunikace ul. U Březinek

V červnu bylo předáno firmě Jankostav s. r. o. staveniště, tedy místní komunikace 
U Březinek. Bude provedena oprava celého povrchu komunikace až po ulici Na Podlesí. 
Doba realizace je stanovena na 4 týdny od zahájení prací.

Foto: Archiv MěÚ

Informace 
pro občany

Dovolujeme si požádat občany, aby 
všechny bezhotovostní platby hradili 
městu Vratimovu na nový účet vedený 
u Československé obchodní banky, a.s., 
číslo účtu 289947026/0300. 

Pavel Janků,
finanční odbor
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Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je v úterý 16. srpna 2022 do 14 hodin.
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Na svých schůzích rada města 
mimo jiné:

• schválila přidělení prostor slouží-
cích k podnikání nacházejících se 
v 1. NP budovy koupaliště ve Vrati-
mově, tedy všechny tři bufety

• schválila smlouvu o dílo k veřejné 
zakázce malého rozsahu na stavební 
práce „Chlazení velkého sálu, salón-
ku a kabiny zvukaře v budově kul-
turního střediska Vratimov“

• schválila Smlouvu o sběru a likvida-
ci odpadu – jedlé oleje a tuky

• rozhodla o pokračování v přípravě 
realizace akce „Stavební úpravy 
Střediska volného času ve Vratimo-
vě, bezbariérovost sociálního zaří-
zení 1. NP“

• schválila Smlouvu o dílo k veřejné 
zakázce na dodávky s názvem „Zho-
tovení stravy pro klienty pečovatel-
ské služby města Vratimov“

• vzala na vědomí informaci o vý-
sledcích dotazníku zájmu občanů 
na úpravu městského mobiliáře lo-
kality sídliště na ul. Frýdecká a Na 
Hermaně

• schválila objednávku o poskytnutí 
služeb komunikačního systému Mu-
nipolis (býv. Mobilní rozhlas)

• schválila objednávku k veřejné za-
kázce malého rozsahu „Oprava 
poškození povrchů místních komu-
nikací na území města Vratimov 
technologií opravy JetPatcher pro 
rok 2022“

• schválila smlouvu o dílo k veřejné 
zakázce na stavební práce „Úprava 
zásobovacího vchodu MŠ Vrati-
mov”

Bc. Martin Čech,  
starosta

Ze schůzí 
Rady města 
VratimovaV loňských prázdninových Vratimovských novinách jsme uveřejnili článek o posílení 

třídění odpadů. Letos informujeme o nově vzniklých třech místech, kde od začátku čer-
vence přibydou kontejnery na separovaný odpad. Doufáme, že nová místa zvýší občanům 
komfort při třídění odpadů.

Nová stanoviště jsou:
- č. 52 na křižovatce Výletní a Pod Kovárnou (plast, papír),
- č. 53 na ulici Na Vyhlídce u domu čp. 640/5 vedle zahrádek (plast, papír, bioodpad),
- č. 54 na ulic Karla Velčovského (plast, papír).

Dále rozšiřujeme místa s popelnicemi na jedlé oleje. V rámci spolupráce s firmou Tra-
finoil jsme se domluvili na přidání pěti popelnic. V roce 2021 se vytřídilo o 177 % oleje 
více než v roce 2020. Věřím, že rozšířením míst zvýšíme množství odevzdaného oleje 
a předejdeme různým problémům, které hrozí při vylévání oleje do odpadů, jako je např. 
zanášení a ucpání odpadního potrubí, znečištění nebo havárie celé kanalizační sítě.  Díky 
recyklaci použitých olejů redukujeme množství CO2 produkovaného do ovzduší.

Popelnice na jedlý olej budou nově na těchto stanovištích:
- č. 13 U Březinek,    - č. 18 Řadovky Na Příčnici, 
- č. 23 Strmá III.,    - č. 28 Husova I.  
- č. 53 Na Vyhlídce II,

David Böhm, 
místostarosta

Další rozšíření možnosti třídit odpad
Přidáváme další kontejnerová stání
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Munipolis, dříve Mobilní rozhlas, je 
aplikace do mobilu nebo webové stránky, 
kde máte vždy po ruce oficiální informace 
z města,  ve kterém žijete, bydlíte a bavíte 
se.

V rámci projektu DSO Regionu Slezská 
brána, „Komunikační nástroje, strategické 
dokumenty a pasporty pro potřebu DSO 
Region Slezská Brána, jeho města a obce“ 
město Vratimov zřídilo více než před 
rokem službu pro občany Mobilní rozhlas, 
který se letos přejmenoval na Munipolis.

Protože projekt skončil k 30. 6. 2022, 

rada města na svém červnovém zasedání 
schválila pokračování využívání služeb 
komunikačního systému Munipolis.

Pokud ještě danou službu nemáte regis-
trovanou, můžete se do ní přihlásit nebo si 
ji do mobilního telefonu stáhnout zde: 

K 1. červnu 2022 bylo k Munipolis 
v rámci našeho města registrováno 705 
uživatelů.

V přiložených 3 grafech vidíte rozložení 
uživatelů dle pohlaví, věku a bydliště.

Nejčastěji uvedené ulice jsou ve Vratimo-
vě Frýdecká 44x, Na Příčnici 37x, Strmá 
22x a Husova 20x. V Horních Datyních 
jsou to ulice Vratimovská 17x, Václavo-
vická 8x a Nad Točnou, Souběžná, V Údo-
lí a Vilová po 7 uživatelích.

David Böhm, místostarosta

Jste přihlášeni v aplikaci Munipolis?

 

Zástupci členských obcí Regionu Slezská brána v červnu zaví-
tali na své pravidelné zasedání do obce Raškovice.

Starosta hostující obce Raškovice Jiří Blahuta přivítal hosty 
v Kulturním středisku a poté se již projednávaly body programu. 
Na minulém  zasedání byly změněny stanovy regionu a byla zří-
zena rada svazku.

V Raškovicích do ní byli zvoleni:
předseda svazku Petr Baďura (město Paskov)
místopředseda svazku Rostislav Kožušník (obec Řepiště)
radní svazku Mgr. Antonín Tulach (obec Krásná)
radní svazku Mgr. Michaela Honešová (obec Pražmo)
radní svazku Mgr. David Novák (obec Sviadnov)

„Rada města, ve výše uvedeném složení, bude fungovat pouze 
krátkou dobu – do podzimních voleb. Věřím, že její zřízení při-
spěje ke zlepšení řízení Regionu Slezská brána,“ zmínil předseda 
RSB Petr Baďura.

Hodnotil se projekt Komunikačních nástrojů, který dospěl do 
svého závěru, a obcím byly v uplynulých týdnech předány jed-
notlivé pasporty (např. osvětlení, mobiliáře, hřbitova apod.), které 
pomohou vedení i zaměstnancům obcí s péčí o jejich obec.

  Starosta obce Žabně David Hejneš informoval přítomné o pro-
gramu Dne regionů, který se uskuteční v sobotu 17. září na žabeň-
ském výletišti Nové Visalaje. Na programu bude průvod s prapory 
obcí regionu. Po soutěžích o nejlepší chléb a koláče se bude konat 
soutěž o nejlepší závin. Připravena bude recesistická soutěž pro 
družstva z jednotlivých obcí. Během celého programu bude probí-
hat prodej regionálních produktů, hudební vystoupení a také bude 
zajištěn program pro děti. „Žabeňáci se velmi těší na návštěvníky 
z celého regionu. Všichni jste vítáni,“ sdělil David Hejneš.

Další zasedání proběhne
8. 9. 2022 ve Sviadnově.

(Tisková zpráva RSB)

Setkání zástupců obcí Regionu Slezská brána 
se 9. června 2022 uskutečnilo v Raškovicích
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 Vratimovský 
kalendář 2023
Upozornění pro spolky 
a organizace 

Žádáme spolky a organizace, aby 
zaslaly na e-mail redakce@ksvrati-
mov.cz termíny akcí pro zveřejně-
ní ve Vratimovském kalendáři na 
rok 2023 nejpozději do 31. července 
2022. Děkujeme. 

Kulturní středisko Vratimov

Komunální volby se v letošním roce budou konat 23. a 24. září 2022.
Volební strany mohou v rámci předvolební kampaně zveřejnit své příspěvky ve 
Volebních novinách, které budou přílohou zářijového čísla Vratimovských novin.
Volební noviny jsou zpoplatněny. Cena bude sdělena na vyžádání.
E-mail pro komunikaci a příjem volebních příspěvků v tiskové kvalitě: redakce@
ksvratimov.cz.
Uzávěrka příspěvků do Volebních novin je 31. července 2022.

(red) 

 Volby do zastupitelstva města 
v roce 2022

Jednu věc se musí naučit 
každý, kdo chce něco pěs-
tovat na zahrádce. I přes 
všechnu snahu a úsilí se 
člověk nemusí dočkat 
vytouženého cíle v podo-
bě krásného výpěstku. Je 
úplně jedno, jestli to mají 
být velké dýně, jejichž 

mladé rostliny vám na zahrádce sežrali 
všudypřítomní slimáci, anebo krásné plo-
dy papriky, kterých se bohužel nedočkáte, 
protože vám rostliny napadly mšice. A le-
tošní úroda je pryč. To vás ale nesmí odra-
dit zasít a příští rok to zase znovu zkusit.

Na zahrádce je to vždy běh na dlouhou 
trať a o to větší radost mají všichni, když 
se dílo podaří a dočkají se slaďoučkých 
rajčat a paprik ve skleníku či pařeništi. 
Jako výhra jackpotu ve sportce může pro 
někoho být první vlastní vypěstovaná ze-
lenina a ovoce na své zahrádce. Já se také 
letos těším na první sklizeň ze své mand-
loňe. A pak snad mé vánoční cukroví bude 
alespoň částečně ozdobeno mandličkami 
z vlastní zahrádky. Možná čtete tyto řádky 
a říkáte si: „Já sám bych něco vypěstovat 
nedokázal.“ Nepodceňujte se! Seberte od-
vahu a přijďte si klidně ke členům našeho 
spolku pro dobrou radu. Za dob našich ba-
biček a maminek si lidé většinu zeleniny 
a ovoce pro vlastní domácnost byli schop-
ni vypěstovat sami a s trávou na zahradě si 
také věděli rady. Neměli sice kompostéry 
jako my, ale sušili seno, které potřebo-
vali pro chovaný dobytek. Vždyť koně, 
krávy, králíky a jiná zvířata by bez sena 
v zimě těžko uživili. My v dnešní době ži-
jeme trošku jinak a zvykli jsme si, že se 
dá všechno koupit čerstvé a bez práce po 
celý rok. Bohužel současná situace mnohé 
komodity zdražila a není to jen všude zmi-
ňovaná elektřina a pohonné hmoty. Velice 
v obchodech také podražila čerstvá zeleni-
na a ovoce. Mnoho lidí se znovu vrací ke 
kořenům a začíná se pouštět do pěstování 

zeleniny a drobného ovoce i na balkonech 
panelových domů. Novým trendem v za-
hradách je pak pěstování ve vyvýšených 
záhonech, které už možná mnozí z vás také 
vyzkoušeli. 

I letos se v rámci Datyňského krmáše 
ve dnech 27. a 28. srpna 2022 uskuteční 
v sále místního kulturního domu tradiční 
výstava Českého zahrádkářského svazu 
Horní Datyně. A věříme, že i letos tento 
prostor zaplní krásné květiny, zelenina 
i ovoce od místních pěstitelů. Ti také všem 
návštěvníkům velice rádi poradí, jak se jim 
podařilo dosáhnout tak krásné úrody. Ne-
bude chybět ani již tradiční tombola, která 
potěší nejen děti, ale i dospělé. Třeba vy-
hrajete právě nějakou zajímavou květinu. 

Nikdy není pozdě s pěstováním začít 
a se svými výpěstky se v okolí pochlubit. 

Dodáte tím odvahu začít třeba i někomu 
dalšímu! Už jste začali a vyrostlo vám na 
zahrádce něco zajímavého? Pěstujete ne-
tradiční ovoce či zeleninu? Budeme rádi, 
když svými výpěstky naši výstavu oboha-
títe a kontaktujete nás.

A připomínáme, že stále přijímáme nové 
členy do našeho spolku. Neváhejte se stát 
součástí báječné skupiny lidí, od kterých 
se můžete mnohé naučit.  Ale nejen to. 
I vy svými znalostmi a zkušenostmi mů-
žete tuto místní organizaci určitě něčím 
obohatit a dále pomoc rozvíjet. Těšíme se 
na každého z vás. Přihlášku si můžete vy-
zvednout třeba i na výstavě.

Dovolte mi tímto poděkovat všem našim 
členům a příznivcům. Bez jejich obětavé 
práce by se výstava každoročně nekonala. 
Nejkrásnějším oceněním pro nás všechny 
bude, když ji navštívíte a tím nám dokáže-
te, že všechna námi vydaná energie a úsilí 
měly smysl. 

Srdečně vás tímto všechny zveme. Hlav-
ně nám držte palce!  Ať nám počasí přeje 
a dočkáme se bohaté úrody. Ze srdce si 
přejeme mít na výstavě exponáty, nad kte-
rými vám bude až přecházet zrak. 

Eva Hranická, 
členka Českého zahrádkářského svazu 

 Horní Datyně

Ať se všem na zahrádkách daří, na výstavu zvou zahrádkáři

Plody mandloně sladkoplodé ze zahrádky paní 
Hranické.  Fota: Eva Hranická

Růže, které jsou královnami každé zahrady.
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Ráno 1. června to vypadalo na deštivý 
den. Pak se ale počasí umoudřilo, sluníč-
ko si proklestilo cestu mezi mraky a my se 
mohli odpoledne vydat směrem ke spor-
tovnímu areálu, kde nás čekal Den ote-
vřených dveří na nově zrekonstruovaném 
městském koupališti a Den dětí se zábav-
ným programem. 

Starosta města Martin Čech seznámil ná-
vštěvníky s historií areálu a co předcházelo 
výstavbě nové budovy. Rovněž poděkoval 
všem, kteří se na vzniku projektu podíle-
li, a symbolicky otevřel vstupní bránu do 
areá lu koupaliště s novou budovou. 

Pak již mohl začít kulturně-sportovní 
program. Středisko volného času Vratimov 
zde pro děti připravilo nespočet soutěží, 
her a vystoupení tanečních skupin, k po-
slechu zahrál Dechový orchestr Základní 
umělecké školy Vratimov. Sportovní nad-
šenci mohli poměřit své síly a zdatnost 
v disciplínách, které pro ně připravila Tě-
locvičná jednota Sokol Vratimov, či zhléd-
nout dvě utkání nejmladších fotbalistů FC 

Vratimov s FC Baníkem Ostrava. Sluneč-
né počasí vybízelo ke koupání, čehož první 
otužilci s radostí využili.

Návštěvníci si mohli v tento den pro-
hlédnout inovovaný interiér budovy, kde 
se nachází nové bezpečnostní uzamyka-
telné skříňky, převlékárny, nové sprchy 
a toalety, a občerstvit se u nově vzniklých 
bufetů. Z mnoha novinek stojí rovněž za 
zmínku např. zrekonstruovaná terasa pro 
plavčíky, stojany na kola či nové herní 
prvky u bazénku pro nejmenší děti.

V měsících červenci a srpnu bude měst-
ské koupaliště za příznivého počasí otevře-
no od 9 do 20 hodin a my přejeme, aby 
mělo mnoho návštěvníků a aby nám ros-
nička, která se zabydlela v blízkosti bazé-
nu, přinesla teplé a slunečné počasí po celé 
léto.

Město Vratimov počítá i v příštím roce 
s navázáním na letošní slavnostní otevření 
sezony spojené s oslavou Dne dětí a věří, 
že se stane tradicí.  (red)

Foto: KS Vratimov, SVČ Vratimov

Koupaliště po rekonstrukci slavnostně otevřeno

ANKETA
V naší anketě jsme se zeptali 
návštěvníků.

Jak se vám líbí nový areál 
koupaliště?

Marie Bochňáková
Je to tady vážně moc pěkné, myslím, 

že se jim projekt velmi povedl. Budova 
je moderní a zároveň účelná. Koupaliště 
se mi rovněž líbí svou rozlohou a také je 
tady dostatek posezení. Jsem spokojená.

Dalibor Vyka
Mně osobně se nejvíc líbí stojany 

na kola, protože tady můžu o prázni-
nách jezdit na kole, a také že tady budu 
moci za vstupenku zaplatit kartou. To je 
v dnešní době už standard.

Kateřina Grauerová
Dlouho jsem se těšila, až se koupališ-

tě znovu otevře. Je tady příjemné pro-
středí a nejraději mám stinná místa pod 
vzrostlými stromy.

Jana Svobodová
Líbí se mi, jak je navržen interiér. Jed-

noduchý a velmi moderní. Vratimovské 
koupaliště bylo vždy hezké a tento nový 
kabát mu svědčí.

Barbora Juřenová
Nový areál je velmi povedený. Na 

první pohled mne zaujala mini trampo-
lína a houpačka pro děti. Je skvělé, že 
jsou v blízkosti dětského brouzdaliště, 
takže děti mají vyžití na jednom místě.

(red)
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Ve slavnostním duchu se neslo před-
stavení nově vydané knihy Vratimov, 
jedno město, dva příběhy, které se kona-
lo dne 8. června ve Společenském domě 
ve Vratimově.  Událost se uskutečnila za 
přítomnosti autorů knihy z Muzea Těšín-
ska, vedení města Vratimova a Kulturního 
střediska Vratimov, které tvorbu knihy 
iniciovalo. Starosta města Martin Čech po-
děkoval všem, kteří se podíleli na vzniku 

této publikace. Přípravný proces tvorby 
knihy shrnula ve svém příspěvku bývalá 
starostka města Vratimova Dagmar Hru-
dová. Monografie, na níž se podíleli histo-
rikové Radim Jež, Lenka Nováková a Da-
vid Pindur a přírodovědci Nela Kotásková 
s Petrem Pyszkem, přináší první ucelený 
pohled do dějin slezského města Vratimo-
va, jehož součástí je od roku 1980 původně 
samostatná obec Horní Datyně. Text knihy 

doprovází bohatá ikonografie – dosud po-
většinou nepublikované reprodukce histo-
rických dokumentů, map, plánů, pohlednic 
a unikátních dobových fotografií.  (red)

Kniha je v prodeji za 599 Kč:
• v podatelně Městského úřadu Vratimov 
• v pokladně Kulturního střediska  
• ve Vratimovské galerii

Vyšla kniha o historii Vratimova

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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 Akce Střediska volného času Vratimov
Prázdniny jsou tady

Zaměstnanci Střediska volného času Vratimov přejí všem dětem 
hezké prázdniny plné sluníčka, dobrodružství a nových kamarádů.

Všichni z „Domečku“ už se těšíme na tábory. Ať už je ten váš 
tábor příměstský, či pobytový, pevně věříme, že si je spolu užije-
me. Pro jejich přípravu jsme udělali vše, co bylo v našich silách, 
a teď už jenom doufáme, že i počasí nám vyjde na jedničku.

Nabídku kroužků na nový školní rok najdete na www.svcvrati-
mov.cz první školní den, tedy 1. září 2022.

Hana Nevrlá, 
ředitelka Střediska volného času  Vratimov

Vicemistryně České republiky 
v mažoretkách

Mažoretková skupina ZIK-ZAK Vratimov ukončila v neděli 
5. 6. 2022 soutěžní sezonu jak nejlépe mohla. Nejmladší děvčata 
ve věku 8 let se zúčastnila mistrovství České republiky v mini for-
macích, které se konalo v Ronově nad Doubravou. Jejich výkon 
byl vynikající a přivezla si titul VICEMISTR ČESKÉ REPUBLI-
KY. Děkujeme děvčatům za krásnou reprezentaci a také trenér-
kám Renátě a Lucii Janů za jejich přípravu. Děvčata, moc vám 
všem blahopřejeme k získání stříbrné medaile.

 Renáta Hloušová,
trenérka ZIK-ZAK 

Nejmladší mažoretky ZIK-ZAK si přivezly titul Vicemistr České republi-
ky.  Foto: Renáta Janů

Vystoupení s fl étničkou
 Děti z Mateřské školy ve Vratimově vystoupily dne 12. května 

ve velkém sále Společenského domu ve Vratimově na akci Spolku 
seniorů u příležitosti oslavy Dne matek. Po dvouleté odmlce tak 
mohly děti opět potěšit naše seniorky. Přednesly básně, zazpívaly 
písničky, zatančily taneček a zahrály na flétnu lidové písně. Byl to 
pro děti nezapomenutelný zážitek, který si s radostí užily.

Pavla Čelinská,
učitelka MŠ Vratimov

U příležitosti oslavy Dne matek měly děti pro seniorky připraveno vystou-
pení.  Foto: Ing. Kateřina Gambalová, rodič

Poslední představení Višňový sad Antona Pavloviče Čecho-
va odehrálo Těšínské divadlo v úterý 31. května ve Společen-
ském domě ve Vratimově a zakončilo tak dlouholetou etapu 
spolupráce s Kulturním střediskem Vratimov.
Ředitel Těšínského divadla a šéf České scény Těšínského 

divadla Petr Kracik se s diváky osobně rozloučil a poděkoval 
obecenstvu za jejich přízeň.

Divadlo ale nekončí. Pro vratimovskou předplatitelskou sku-
pinu bude nadále pořádat organizovaná představení s dopravou 
do Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově.

Děkujeme Těšínskému divadlu za celou tu širokou plejádu 
krásných představení odehraných na vratimovských prknech 
a přejeme mu, aby mu diváci zůstali stále věrni. (red)

Těšínské divadlo se s Vratimovem 
rozloučilo Višňovým sadem

 Ředitel Petr Kracik a herci Těšínského divadla se loučí s diváky. 
 Foto: KS Vratimov
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Městská knihovna Vratimov  

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

KOHA v knihovně
Asi si říkáte, co nebo kdo to v knihovně bude. A my na pravou 

míru uvádíme, že takto se jmenuje nový automatizovaný knihovní 
systém, který budeme v knihovně používat. Nám knihovníkům, 
ale i vám čtenářům přinese spoustu změn a novinek, a jak pevně 
věříme, k oboustranné spokojenosti. Již nyní probíhají přípravy 
na spuštění ostrého startu provozu, přes prázdniny se budeme 
učit a s příchodem podzimu jej spustíme v celém rozsahu. Změní 
se webový katalog, který vám navíc přinese možnost vyzkoušet 
i četbu elektronických knih. Snáze budete moci vyhledávat podle 
druhu dokumentů. Vše vám rádi vysvětlíme, a kdo již má zkuše-
nosti s e-knihami např. z jiných knihoven, třeba rád využije opět 
i naši knihovnu (zatím tedy díla, která již nejsou chráněna autor-
ským zákonem). 

Co bude ale rozhodně potřeba velmi pečlivě hlídat, je výpůjční 
doba, na kterou máte dokumenty vypůjčeny. Víte, že od nového 
roku jsme ji prodloužili na 31 dnů! Řada z vás si umí sama přes 
čtenářské konto výpůjčky prodloužit, jiní volají nebo píší s žádos-
tí o prodloužení nás. V novém systému se prodlení bude počítat 
spravedlivějším způsobem za počet dnů každého dokumentu, tedy 
nikoli jednotně, např. 10 Kč za týdenní zpoždění, ať jste měli vy-
půjčenu jen jednu, nebo 20 knih (ilustrační příklad)!  Je zkrátka 
potřeba vracet dokumenty včas, popř. včas předcházet zasílání 
upomínek. Systém vás bude o blížících se termínech vrácení in-
formovat prostřednictvím e-mailu nebo sms.

Taktéž čtenáři z místní části Horní Datyně by mohli ocenit to, 

že si budou moci půjčovat dokumenty ve Vratimově na jednu čte-
nářskou legitimaci a dle svého uvážení dokument vrátit na jed-
nom či druhém místě. K tomuto kroku jsme mohli přistoupit díky 
podanému projektu do dotačního řízení MK ČR VISK3, který 
jsme získali v plném rozsahu.

Pasování prvňáčků na čtenáře
7. a 9. června 2022 jsme završili projekt „Už jsem čtenář – 

Knížka pro prvňáčka“ slavnostním pasováním na čtenáře a pře-
dáním krásné knížky „Dubánek a tajný vzkaz“ z pera Kláry Smo-
líkové, vydané speciálně pro letošní prvňáčky. Pasování jsme 
z kapacitních důvodů směřovali do prostor škol, v úterý 7. června 
v ZŠ Masarykovo náměstí a ve čtvrtek 9. června v ZŠ Datyňská. 
Velice děkuji panu starostovi, který neváhal a ujal se role krále 
Knihoslava pasující děti na rytíře řádu čtenářského bez většího 
přemlouvání. Kladli jsme si za cíl zpřístupnit tuto milou akci také 
rodičům, prarodičům, sourozencům a možná i dalším příbuzným 
dětí. Věřím, že si děti pasování užily a že věnovaná knížka jim 
bude přes prázdniny pěkným společníkem a zažijí na jejích strán-
kách, jak název napovídá, spoustu napětí a dobrodružství. V září/
říjnu si o ní společně v knihovně popovídáme. Celkem jsme pa-
sovali 65 dětí, 7 bylo nemocných, ale i ty svou knížku dostanou.

Je toho spousta – ale nyní vám přejeme odpočinkové léto!
Mgr. Lenka Šimurdová, 

ředitelka Městské knihovny Vratimov

Pasování prvňáků ZŠ Masarykovo náměstí. Pasování prvňáků ZŠ Datyňská.  Fota: Pavla Blahutová
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...pochvalovalo si 27 účastníků zájezdu 
Svazu tělesně postižených z Vratimova. 
Ve čtvrtek 9. června 2022 jsme se po co-
vidové přestávce opět rozjeli poznávat za-
jímavá místa.

Na první zastávce nás uvítala firma Ky-
selka Jeseník nad Odrou, která od roku 
2021 vyrábí regionální bylinkové sirupy. 
Návštěva byla spojena s exkurzí v Jesenic-
kém prameni.

Zajímavé bylo také Muzeum řeznictví ve 
Valašském Meziříčí, které zahájilo provoz 
v roce 2015 a představuje vzácnou pře-
hlídku starých řeznických strojů z 1. pol. 
20. století.  Po pohoštění a ochutnávce řez-
nického piva ve firmě Krásno jsme pokra-
čovali v naší naplánované cestě.

V Rožnově pod Radhoštěm jsme se za-
stavili ve firmě Unipar, která vyrábí svíčky 
prémiové kvality. Po exkurzi jsme nahlédli 
do galerie svíček a navštívili prodejnu. Po 
celou dobu se na nás usmívalo sluníčko 
a to přispělo k dobré náladě všech účast-
níků zájezdu, kteří byli spokojení, i když 
mírně unavení.

Bylo to super

Bylo to super a kam pojedeme příště?...
Na závěr děkuji za bezpečnou jízdu ři-

diči autobusu panu Karlu Pustkovi z firmy 
Autodoprava Ševčík. 

Všem přeji krásné prázdniny.
Dája Slívová,

předsedkyně Svazu tělesně 
postižených Vratimov

Skupina účastníků zájezdu Svazu tělesně postižených Vratimov.  Foto: Dagmar Šeflová

V pátek 27. května navštívili žáci 6. třídy Základní školy Da-
tyňské místo sezení v lavicích v rámci hodiny občanské výchovy 
Městský úřad ve Vratimově. Na úřadě nás přivítal pan místosta-
rosta David Böhm, který nás nejdříve pozval do obřadní síně, kde 
dětem vysvětlil, jak to na úřadě funguje. Odpovídal dětem na zví-
davé otázky, dozvěděly se mnoho zajímavostí ohledně svateb, ví-
tání občánků, voleb atd. Děti se také mohly podívat do připravené 
kroniky. Poté nás pan místostarosta provedl městským úřadem, 

provedl nás i kanceláří pana starosty. Naše poznávání bylo ukon-
čeno v zasedací místnosti, kde se děti mohly podívat na historické 
snímky Vratimova.

 Za celou 6. třídu panu místostarostovi děkuji za jeho čas a dár-
ky, které děti dostaly.

Mgr. Jana Biolková,
učitelka ZŠ Datyňská

Návštěva městského úřadu žáků 6. třídy ZŠ Datyňské

Šesťáci ZŠ Datyňské před vratimovským městským úřadem. 
 Fota:  Jana Biolková

Žáci 6. třídy s místostarostou Davidem Böhmem a učitelkou Janou Biol-
kovou v zasedací místnosti.
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I když prázdniny pomalu začínají a děti se rozjedou do všech 
koutů světa, je třeba si v krátkosti připomenout skvělou akci Den 
sportu v Horních Datyních, která se konala 20. května 2022. Touto 
akcí jsme nastartovali rok oslav 65. výročí naší školy na Datyňské 
ulici ve Vratimově. Dva ročníky nám kvůli epidemii utekly, ale na 
sport jsme určitě nezanevřeli. Děti poměřily své síly ve vybíjené, 
fotbalu, florbalu, basketbalu, přehazované a volejbalu. Spolu s ro-
diči se zapojily do atletického zápolení. 

Pozadu nezůstaly ani nejmenší děti, které si zasportovaly na 
zábavných stanovištích. Tuto akci pořádala vratimovská Základ-
ní škola Datyňská ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů 
Horní Datyně, za což jim patří obrovský dík. Dále bychom rádi 
poděkovali  KRPŠ při ZŠ na Datyňské ulici, Městskému úřadu ve 
Vratimově, Kulturnímu středisku Vratimov, Klubu českých turis-
tů Horní Datyně, TJ Horní Datyně, z. s., Kynologickému klubu ze 
Šenova a také vratimovským mažoretkám za krásné vystoupení. 
Děkujeme také všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do příprav. 
Akce měla velký úspěch a těšíme se na další ročník.

Mgr. Pavlína Koudelková,
 ZŠ Datyňská, Vratimov

Poděkování za Den sportu

Den sportu ZŠ Datyňská proběhl na hřišti TJ v Horních Datyních. 
 Foto: Mgr. Veronika Samsely

Letošní 12. ročník atletických závodů pro žáky 2. stupně z Regio-
nu Slezská brána se konal 2. června a po dvouleté pauze proběhl opět 
na stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek.  Kolektiv atletů z TJ Slezan se 
tak stal opět spolu se ZŠ Vratimov, Datyňská a dobrovolným svaz-
kem obcí Region Slezská brána spoluorganizátorem této akce. Díky 
umělohmotné dráze byla sportovní úroveň této soutěže na vysoké 
úrovni. Na druhou stranu zde chyběli fanoušci z řad současných i bý-
valých žáků a rodičů, kteří dávali závodu ten správný náboj.

Kromě pořadatelské školy ZŠ Datyňská se jí zúčastnily ZŠ Pas-
kov, ZŠ Sedliště, ZŠ Vratimov, Masarykovo nám., ZŠ Raškovice 
a ZŠ Morávka. Děti 6.–9. ročníku závodily v pěti disciplínách: běhu 
na 60/100 m, běhu na 800 m/1500 m, skoku dalekém, hodu kriketo-
vým míčkem a štafetě 4 x 400 m. Umístění jednotlivců bylo ohodno-
ceno od 7 do 1 bodů.

Závody zahájil předseda svazku obcí Region Slezská brána a zá-
roveň starosta Paskova p. Petr Baďura, po něm krátce promluvila 
ředitelka ZŠ Vratimov, Datyňská Mgr. Darja Kuchařová. Hlavní 
rozhodčí závodů Josef Nejezchleba seznámil závodníky s organizač-
ními podmínkami vlastního průběhu závodu.

Při neúčasti ZŠ Šenov byla největším favoritem ZŠ Datyňská, kte-
rá už po první disciplíně - sprintech, dala jasně najevo, že jí letošní 

vítězství nikdo nevezme. Dominovala ve všech atletických disciplí-
nách a právem získala vítězný pohár. Na 2. místě skončila s odstupem 
47 b.  ZŠ Raškovice (166 b.), možná trošku překvapivě skončila na 
3. místě ZŠ Masarykovo nám. (153 b.) a až za ní ZŠ Paskov (150 b.). 
Podle očekávání skončily na 5. a 6. místě ZŠ Sedliště (85 b.) a ZŠ 
Morávka (41 b.), které neměly obsazeny všechny kategorie.

Vyhlášení výsledků uváděl hlavní rozhodčí a vedoucí organizační-
ho týmu z TJ Slezan Josef Nejezchleba. Předávání medailí úspěšným 
žákům se ujali Petr Baďura a Mgr. Jana Biolková.

Během závodů byly vidět výborné atletické výkony, děti si sahaly 
na dno svých fyzických i psychických sil. Odměnou jim byl kromě 
medaile jistě i pocit, že překonaly samy sebe, což je nejen ve sportu, 
ale i v životě určitě důležité.

Atletických závodů se účastnilo okolo 200 žáků, a tak se staly 
již tradičním a nejpočetněji obsazeným vyvrcholením celého cyklu 
školních sportovních soutěží, které jsou pořádány pro základní školy 
v Regionu Slezská brána.

Mgr. Jana Biolková, 
organizátorka ZŠ Datyňská,

a Ing. Miroslav Lysek,
projektový manažer Regionu Slezská brána

Atletické závody Regionu Slezská brána

Vítězná škola ZŠ Datyňská.  Fota: Ing. Miroslav Lysek Stanislav Špok (6. ročník) vybíhá na svůj úsek štafety. 
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pokračování na str. 13

ZŠ Masarykovo náměstí nezahálí ani na 
konci školního roku a i přes letní počasí 
se stále snaží dětem přibližovat všechny 
problémy dnešního světa. Pro žáky 7., 8. 
a 9. tříd jsme připravili projektové vy-
učování spojené s  komiksovou výstavou 
o globálních problémech lidstva společ-
nosti ADRA. Děti si vystavené panely 
s palčivými globálními tématy souvisejí-
cími například se změnou klimatu, s úbyt-
kem vody v krajině, odlesňováním, ztrátou 
ekosystémů vhodných pro život a dalšími 
znepokojujícími jevy ve skupinách prostu-
dovaly a měly možnost zamyslet se nad 
příčinami, důsledky a možnými řešeními 
těchto nešvarů. Cílem je, abychom si uvě-
domili působení člověka na okolní prostře-
dí a zamysleli se nad důležitostí přírody 
kolem nás.

Komiksovou výstavu společnosti ADRA 
jsme zapůjčili již na konci minulého roku 
2021 a umístili ji v I. patře naší školy. Žáci 
mají možnost i během přestávek komiksy 
studovat a nad globálními problémy pře-
mýšlet. Ostatně hned jak byla výstava 
nainstalována, tak mezi žáky vyvolávala 
značnou zvědavost. Není se čemu divit, 
protože autory komiksů jsou právě vrs-
tevníci našich žáků z různých škol z celé 
republiky. Výstava byla totiž sestavena 
z vydařených prací několika ročníků ko-
miksové soutěže ADRA, ve které se mi-
nulý rok na podzim skvěle umístila i naše 
žačka Sabina Csiba z 8. A. Výstava žáky 

Globální problémy vnímáme zodpovědně

nejen podněcuje k přemýšlení nad globální 
problematikou, ale zároveň výtvarně a es-
teticky působí na jejich kreativitu. Došlo 
tedy ke spojení závažných témat, líbivého 
komiksu a v našem pojetí projektové vý-
uky, která v týmech vzbuzuje plamennou 
diskuzi a učí žáky argumentovat. Ostatně 
naděje je právě v mladé generaci, která 

vnímá globální problémy daleko citlivěji. 
Nu a my starší musíme věřit, že se nena-
plní ty nejčernější scénáře, jež leckdy líbi-
vé barevné komiksy líčí. Mezipředmětové 
vyučování a diskuze snad děti přesvědčí, 
abychom se k naší planetě chovali uctivě.

Miriam Kludková a Radek Huška,
učitelé ZŠ Masarykovo náměstí

Komiksy o globálních problémech vedou žáky k zamyšlení a debatám s učiteli. 
 Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

 Když se v kalendáři přiblíží datum 
1. června, všichni rodiče začnou horlivě 
přemýšlet, čím by své děti v jejich slavný 
den překvapili a potěšili. Členové pedago-
gického sboru Základní školy Masarykovo 
náměstí letos přemýšleli úplně stejně a vy-
mysleli u žáků oblíbenou celoškolní pře-
hlídku scénického čtení.

V první části programu vystoupili žáci 
1.–3. tříd. Všichni žáci těchto tříd zažili 
scénické čtení poprvé, takže není divu, že 
se o některé z nich pokoušela tréma. Přesto 
se všichni snažili podat co nejlepší výkon. 
Děti z 1. A předvedly pohádku Proč ne-
chtěl Honza princeznu za ženu. 1. B si při-
pravila pásmo Písmenkové pohádky a Po-
učnou pohádku pro malá čuňátka. Druháci 
pro své spolužáky uvařili Pohádkovou po-
lévku. Diváci mohli ochutnat hned několik 
klasických českých pohádek, včetně jedné 
ukrajinské. Tento blok uzavírali třeťáci 
s moderní pohádkou O Karkulákovi, ve 
které nám názorně předvedli, co se všech-
no může stát, když Karkulku v pohádce 
O Červené karkulce supluje Kašpárek.

Ve druhé části svá scénická čtení před-
váděli zkušenější čtvrťáci a páťáci. Žáci 
čtvrté třídy si připravili krásné kostýmy 
a náročné kulisy a předvedli veselou po-
hádku Jak Mojmír ke štěstí přišel. Před 

mladšími spolužáky se nenechali zahanbit 
ani páťáci a s vervou a sborovým zpěvem 
předvedli veselé pohádky O perníkové 
chaloupce a Brémští muzikanti.

Ve třetím bloku se představili se svým 
scénickým čtením žáci 6.–9. tříd. Na všech 
účinkujících bylo vidět, jak je jejich vy-
stoupení baví, jak si ho užívají. 6. A si moc 
přála předvádět detektivní příběh, takže 
přítomné nechala nahlédnout do řešení 
zápletky v povídce Oskara Wilda Zločin 
lorda Artura Savila. 6. B vsadila na klasiku 
a ve svém strhujícím vystoupení předvedla 
starou řeckou pověst O Perseovi. Sedmá-
ci se věnovali Starým pověstem českým. 
7. A přehrála příběh, ve kterém Libuše 
musela poslouchat, že dlouhé vlasy zna-
menají krátký rozum. 7. B naznačila, jak 
by to mohlo vypadat, kdyby se holky z této 
třídy pustily do dívčí války. Asi proto, že 
budou brzy prázdniny, jsme cestovali 
s 8. A na opuštěný ostrov za Robinsonem 
Crusoe a jeho přítelem Pátkem. Bylo to 
velmi dramatické, ale to diváci ještě ne-

Den dětí v ZŠ na Masarykově náměstí patřil scénickému čtení

Děti čtvrté třídy předvedly veselou pohádku Jak 
Mojmír ke štěstí přišel. 
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Ve čtvrtek 19. května se žáci 7. tříd ZŠ 
Masarykovo náměstí vydali na svůj to-
lik očekávaný školní výlet do Chotěbu-
zi. Jejich třídní učitelky pro ně objednaly 
návštěvu Archeoparku a Rybího domu. 
Kromě prohlídky těchto dvou atraktivních 
míst se žáci těšili i na jízdu vlakem, která 
je pro ně vždy velkou zábavou.

Prohlídka Archeoparku začala v expozi-
ci, ve které děti vyhledávaly informace do 
pracovních listů, které jim hned na úvod 
programu rozdal pan průvodce. Po kontro-
le správnosti svých odpovědí se žáci vydali 
do středověkého hradiště. Nejprve je přiví-
tala nová krásná palisáda. Když prošli žáci 
branou do akropole, uviděli hned několik 
obytných domů. Ihned se mezi žáky roz-
poutala diskuze o tom, jak se asi v domech 
bydlelo, jak topili, vařili, spali a podobně. 
I když byly domy opravdu malé, všichni 
žáci se do nich vždy podívali, uvnitř se vy-
fotografovali. Třetí dům obsahoval i hrn-
čířský kruh a keramickou pec, poslední 
čtvrtý domek podle slov pana průvodce 
patřil lovci, proto v něm bylo umístěno 
hned několik kožešin. Jak se na nich sedí si 
sedmáci vyzkoušeli v dlouhé halové stav-
bě, ve které jim pan průvodce představil 
zbraně, oděvy, štíty i různá nářadí, která se 
na hradišti postupně našla.

V další části programu si žáci mohli vy-

Žáci 7. A  a 7. B ze ZŠ Masarykovo náměstí na školním výletě.  Foto: Mgr. Pavlína Kožušníková 

Sedmáci ve středověku a v Rybím domě

zkoušet různé středověké činnosti praktic-
ky. Vyzkoušeli si, jak těžké bylo mlít na 
žernově obilí. Taky se pokoušeli z koster-
ních nálezů ukrytých v pískovišti sestavit 
kostru člověka. Do voskových destiček se 
pokoušeli vyrýt své instagramové adresy. 
Ti nejhravější hráli dřevěné pexeso, které 
obsahovalo obrázky přírodnin, které byly 
důležité pro život našich předků ve stře-
dověku. Vyvrcholením této praktické čás-
ti byla lukostřelba, která vzbudila u žáků 
zvlášť velký zájem.

Není divu, že žákům při tom všem po-
řádně vyhládlo, a tak se přemístili na 
oběd do nedaleké restaurace Rybí dům. 
Závěr celodenního programu tvořila zá-

bava. Sportovně založené děti sjížděly 
na laně na tzv. Gorol šusu, houpaly se na 
obří houpačce, lezly po horolezecké stěně 
nebo sjížděly tunelem. Děti toužící po ne-
všedním zážitku mohly navštívit 7D kino. 
Z výše uvedeného programu je jasné, že 
si děti den opravdu užily. Přesto ve slo-
hových pracích, ve kterých o svém výle-
tu do Chotěbuzi žáci psali, zaznívalo, že 
na celém dni bylo nejhezčí, že tu spoustu 
krásných zážitků si užili především proto, 
že je prožili se svými kamarády a třídní-
mi učitelkami a že celý den krásně svítilo 
sluníčko.

Lukostřelci a rybáři ze 7. tříd,
ZŠ Masarykovo náměstí

tušili, co je čeká. 8. B si pro ně totiž při-
pravila ukázku z dalšího dílka Oskara Wil-
da Strašidlo cantervillské. A ve strašení 
pokračovala i 9. A, která zdramatizovala 
báseň Karla Jaromíra Erbena Svatební ko-
šile. Závěrečným vystoupením celého do-
poledne bylo vystoupení 9. B třídy, která 
připomněla všechny křivdy slezského lidu 
na přelomu 19. a 20. století v básních Petra 
Bezruče Ostrava a Maryčka Magdonova.

Všechna scénická čtení bedlivě zhlédla 
i odborná porota, která byla speciálně pro 
tento den vytvořena z knihovnic Městské 
knihovny ve Vratimově, za což jim mno-
hokrát děkujeme. A protože děti moc rády 

soutěží, odborná porota nakonec ocenila za 
mimořádný výkon tyto žáky: Amélii Kul-
štejn za roli draka, Dominika Strakoše za 
kohoutka. Za postavu vlka byl oceněn Mi-
chal Korman. David Konvičný předvedl 
nezapomenutelného vypravěče v pohádce 
O Karkulákovi. Ve 4. třídě ocenění získali 
Štěpán Kmošťák, Martin Lukeštík a Ma-
těj Střelec. V 5. třídě si odměnu vyzpívali 
Natálka Krčková, Radim Čecháček, Sabi-
na Kursová a Dominik Kokeš. V 6. A se 
porota nechala ohromit výkonem lady Cle-
mentiny v podání Evelin Gužíkové. V 6. B 
ocenění získala Eliška Vicherková za roli 
bohyně Athény. V 7. třídách byli oceněni 
Adam Krupa a proradná Šárka v podání 

Magdalény Harokové. I když byla středa, 
cenu si odnesl z 8. A Vít Matusik za roli 
Pátka a skvělá Natálie Šturmová z 8. B za 
roli strašidla cantervillského. Z 9. tříd byl 
oceněn Jan Pieronkiewicz za roli umrlce.

Akce měla velký úspěch, děti hodnotily 
navzájem svá vystoupení, oceňovaly ta-
lent, kostýmy i výkony svých kamarádů. 
Zdá se, že svým dárkem jim letos uděla-
li učitelé a učitelky na Masarykově škole 
opravdu radost. Byla to jedna opravdu po-
vedená sváteční čtenářská párty.

Kolektiv pedagogických pracovníků, 
tentokrát v roli režisérů,
ZŠ Masarykovo náměstí

pokračování ze str. 12

Dívčí válka v podání žáků 7. B.

Takto vypadala dramatizace básně Svatební košile třídy 9. A.  Fota: Mgr. Pavlína Kožušníková
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Po dvou letech odmlky se žáci 8. a 9. 
ročníků ZŠ Masarykovo náměstí konečně 
dočkali tolik oblíbeného turistického kurzu. 
Osmáci vyjeli na týdenní pobyt do hotelu 
Permoník v Novém Hrozenkově. Navští-
vili zde například památník Antonína Str-
nadela, kde si žáci mohli vyzkoušet, jak se 
pracovalo s ovčí vlnou, a získat širší pově-
domí o tom, jak se vlastně v tomto regionu 
žilo. Stejně zajímavá byla i návštěva mu-
zea sklářství v Karolince, kde se donedáv-
na vyrábělo sklo ve velkém a exportovalo 
do celého světa. Žáky samozřejmě nemi-
nuly kratší či delší procházky, ale zvlád-
li i mnohem větší túru, která byla dlouhá 
25 km a vedla po hřebenu Javorníku. První 
záchytný bod a občerstvovací stanice byla 
na Kohútce. Zajímavostí na Kohútce je, že 
stačí přejít kopec a už jste na Slovensku. Po 
celou dobu túry se tak žáci pohybovali po 
česko-slovenské hranici. Výlet se díky nád-

hernému počasí vydařil a nezkazila jej ani 
bolest nohou, puchýře nebo velká únava. 
Nezapomnělo se ale ani na tolik potřebnou 
relaxaci. A tak součástí kurzu byla i návště-
va Vodního světa ve Velkých Karlovicích, 
kde se žáci vyřádili na tobogánech, odpoči-
nuli si ve vířivých vanách a zkoušeli svou 
obratnost na velkém množství atrakcí.

Ani žáci 9. ročníků nezaháleli. Ti si vy-
brali za místo svého pobytu Ramzovou 
v Jeseníkách. Program kurzu měli opravdu 
nabitý. Absolvovali návštěvu jeskyní Na 
Pomezí, procházku po městě Jeseník, ob-
čerstvení v lesním baru a také dvě poměrně 
delší túry, které daly všem zabrat. Odměna 
za všechnu tu námahu a kilometry v nohou 
žáky neminula a dostali jedinečnou možnost 
vychutnat si vyhlášené borůvkové knedlíky 
na chatě Paprsek. Pro žáky devátých roč-
níků byl tento kurz poslední možností, kdy 
mohli trávit společný čas mimo školní la-

vice, než opustí naši základní školu. A vy-
užili jej naplno. Opékali špekáčky, grilovali 
hermelín a zpívali u večerního táboráku, 
zahráli si šiškovou hru, vytvářeli plakát 
o svém pobytu na kurzu, skládali básničky 
a poslední noc absolvovali venkovní noční 
kvíz, který si pro ně paní učitelky připravily 
jako překvapení na závěr.

Oba turistické kurzy se opravdu vydařily. 
Nezbývá nám už nic jiného, než osmákům 
držet palce, aby se jim líbily jejich společné 
výlety v příštím školním roce, a deváťákům 
popřát hodně štěstí na jejich další cestě ži-
votem a vykročení tím správným směrem 
do další důležité etapy jejich života, kterou 
je studium na střední škole.

Mgr. Jan Šebesta, Mgr. Jana Kotásková, 
třídní učitelé 8. tříd,

Mgr. Irena Liptáková, Bc. Petra Mrnuští-
ková, třídní učitelky 9. tříd,

ZŠ Masarykovo náměstí

Žáci 8. a 9. ročníků se vydali za turistikou

O uplynulém víkendu se vratimovská fotbalová školička zúčast-
nila mezinárodního turnaje v polských Gorzycích. „Turnaj byl ur-
čen pro kluky narozené v roce 2015, my tam jeli s výjimkou dvou 
hráčů ve složení o rok mladších kluků a dokonce s nejmladším 
hráčem, kterým byl Filip Pindur (ročník 2017),“ řekl trenér našich 
benjamínků Lukáš Duda.

Vratimovská omladina poměřila své síly s polskými účastní-
ky jako: KS Czarni Gorzyce, APN Knurów, GKS Jastrzębie, AP 
Górnik Slaskie, LKS Tworków, Zagłębie Sosnowiec a Akademií 
Górnika Zabrze. „Pro kluky to bylo o to zajímavější, že si poprvé 
vyzkoušeli hru čtyř proti čtyřem, rohy a také hru s brankářem. 
A musím říct, že se s tím hráči poprali velmi pěkně. Nebáli se a bo-
jovali, chtěli vyhrát každý zápas,“ těšilo Dudu. „Na konečné umís-
tění se v turnaji nehrálo a šlo vidět, že to místní pořadatelé měli 
pěkně zorganizované, protože vedle hrací plochy byl i skákací hrad 
a stánky s občerstvením,“ dodal vratimovský trenér.

Vratimov na turnaj vyrazil v sestavě: Patrik Veselý, Robin Mika, 
Matyáš Přibil, Matyáš Gerlich, Daniel Dohnal, Tobiáš Sušil, Filip 
Pindur, Samuel a Nikolas Juroškovi. „Chtěl bych moc poděkovat 
rodičům za jejich podporu, ale děkuji také i samotným hráčům za 
přístup a výkon, který předvedli. Obzvláště bych pak rád vyzdvihl 
výkon Robina Miky, který statečně stál mezi třemi tyčemi a bránil 

Osmáci vyjeli na týdenní pobyt do hotelu Permoník. 
 Fota: ZŠ Masarykovo náměstí Turistický kurz devátých ročníků se konal v Jeseníkách. 

Školička na zkušené v Polsku

naši bránu přes soupeři. Také patří velké díky organizátorům tur-
naje, a to za skvělé vyžití, jak fotbalové, tak i kolem,“ řekl na závěr 
Lukáš Duda.

David Huser, FC Vratimov

Sestava fotbalových benjamínků na turnaji v Polsku.  Foto: FC Vratimov 
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Zlatou medaili, duhový trikot pro vítě-
ze, putovní trofej a především titul mistra 
světa pro rok 2022 v jízdě na historickém 
vysokém kole si přivezl z belgického Oos-
tende vratimovský občan Radim Heinich. 
Ve dnech 25. až 29. května se v přístavním 
a lázeňském městě na pobřeží Severního 
moře v provincii Západní Flandry zúčast-
nil 40. ročníku tradiční akce Mezinárodní 
veteránské cyklistické asociace (IVCA) 
s názvem IVCA Rally. V široké meziná-

rodní konkurenci v kategorii okruhových 
závodů na velodromu si dojel pro zlatou 
medaili a stal se tak mistrem světa pro ten-
to rok.

„Soutěžil jsem tam v barvách svého do-
movského Klubu českých velocipedistů 
Hrabová, který je nejstarším klubem toho-
to typu v našem regionu – vznikl už v roce 
1906,“ svěřil se osmapadesátiletý Radim 
Heinich s tím, že on sám je členem tohoto 
klubu posledních pět let. Stroj, na kterém 
vyrazil na závodní dráhu a který mohli 
obyvatelé Vratimova obdivovat před vra-
timovským Společenským domem při po-
sledních ročnících cyklistické tour Na kole 
dětem, je vskutku unikátní. „Je totiž starý 
bezmála 140 let, a přestože za tu dobu ně-
jaké opravy podstoupit musel, na 90 pro-
cent sestává z původních dílů,“ dodává 
nadšený velocipedista, který se věnuje to-
muto koníčku posledních pět, šest let.

„Samozřejmě jezdit na kole jsem začínal 
jako snad každý kluk už jako dítě a nadše-
ným cyklistou jsem se stal, jestli se to dá 
takto říct, když mi bylo sedm let. Každo-
pádně ve školním věku jsem trávil na kole 
většinu svého volného času a jako mla-
dý dospělý jsem na něm procestoval kus 
Evropy,“ vypráví Radim Heinich s tím, 
že časem ho vedle sportovní a turistické 
stránky začala zajímat i ta historická, a ve-
teránská cyklistika se stala jeho velkým 
koníčkem.

V práci Mezinárodní veteránské cyklis-
tické asociace se angažují kluby a organi-
zace z desítek států snad ze všech konti-

nentů a právě několikadenní mezinárodní 
přehlídka historických kol spojená se zá-
vody a kulturním a společenským pro-
gramem je její každoroční výstavní akcí. 
Pokud byste ji chtěli navštívit, pak budete 
mít možnost, protože v roce 2024 se IVCA 
Rally bude konat v Ostravě a jejím hlav-
ním pořadatelem bude právě Klub českých 
velocipedistů Hrabová. (red)

S velikou radostí jsme přijali pozvání 
motoklubu Pakynostra z Vratimova, který 
si pro nás připravil odpoledne plné aktivit 
a zábavy. Posilnili jsme se tedy doma obě-
dem, sbalili si batůžky a vyjeli vlakem na 
dobrodružnou cestu do nedalekého Vrati-
mova, kde už na nás čekala hromada vese-
lých a moc milých lidí. Po příchodu si děti 
na osvěžení daly ledovou tříšť, nasvačily 
se a vydaly se vstříc zážitkům. Nejdříve 
nás vzali pod svá křídla dobrovolní hasiči 
z Vratimova, kteří nám ukázali vybavení 
hasičského vozu. Nechali děti potěžkat 
si hydraulické nůžky, děti si vyzkoušely 
stříkání z hadice na terč a také manipulaci 
se záchranářskými nosítky. Také si moh-
ly prohlédnout kabinu hasičského vozu. 
V průběhu celého odpoledne si děti mohly 
nechat namalovat na tvář různé pestroba-
revné motivy, čímž nepohrdla ani starší 
děvčata.

Následně jsme si dali zákusek a čekaly 

nás projížďky na motorkách. Překvapivě 
se burácení motorek  nebály ani nejmen-
ší děti, tudíž nebyl problém ani nasednout 
na motorku a nechat se svézt. Pro některé 
byl vítr ve vlasech ohromný zážitek a děti 
se předháněly, aby se mohly svézt znovu. 
Poté jsme se občerstvili nanukem, doplnili 

pitný režim a vrhli se na soutěže. Děti mě-
řily své síly v páce, střelbě na terč, skáká-
ní v pytli či válení sudů. Pak jsme zhlédli 
krásné taneční vystoupení mažoretek, děti 
se vyřádily tancováním na písničky, ty od-
vážnější dokonce zazpívaly. Jelikož člo-
věku po takových výkonech i vyhládne, 
opekli jsme si k večeru na ohni párky, dali 
si limonádu a uvažovali, co nás vlastně ješ-
tě může čekat po tak hektickém odpoledni.

Na řadu přišlo vyhlášení výherců jed-
notlivých disciplín a ocenění všech dětí za 
účast. I když se dětem domů moc nechtělo, 
přišlo na řadu rozloučení s organizátory, 
poděkování za krásné dárečky, nabitý pro-
gram a pohostinnost. Pevně doufáme, že 
jsme se neviděli naposledy a zase se někdy 
společně sejdeme. Ještě jednou moc děku-
jeme za pozvání.

teta Nikol Denková,
Dětský domov a Školní jídelna, 

Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský den s motoklubem Pakynostra

Frýdeckomístecké děti zažily s motoklubem Pa-
kynostra zábavné odpoledne.  Foto: Pakyno 

Radim Heinich si v Oostende dojel pro zlatou 
medaili.  Fota: Kateřina Lefebvre

Putovní trofej IVCA letos patří Klubu českých 
velocipedistů Hrabová.

Zlato pro Radima Heinicha. Blahopřejeme!
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Zdravíme ze Sokola naše příznivce i další 
čtenáře. Jak bylo zmíněno v minulém čísle 
těchto novin, jarní dny přinesly řadu pove-
dených akcí.

Ve středu 18. května si děti předškolního 
a mladšího školního věku změřily své síly 
v jízdě na kole v rychlosti i zručnosti. Konal 
se již 25. ročník Kol a koleček. Do závo-
dů se registrovalo 62 účastníků a se svým 
doprovodem zaplnili sokolskou zahradu, 
přilehlý park i ulici. Děti si zažily pocit oce-
nění na stupních vítězů, dostat medaili i di-
plom za svou velikou snahu. Tato akce byla 
pořádána v rámci celorepublikové sokolské 
aktivity MoveWeek, která propaguje sport 
a pohyb. Cílem je boj proti pohybové ne-
činnosti a zapojení co největšího počtu lidí 
evropské populace do pohybu.

Datum očekávané všemi malými i větší-
mi dětmi je 1. června, kdy spojí MDD s ak-
tivitami, které jim přinášejí radost. Sokol se 
připojil k celoměstské akci, která proběhla 
u příležitosti slavnostního znovuotevření 
městského koupaliště. Byla to akce velmi 
vydařená, kde jsme společně s SVČ a MěÚ 
našeho města zapojili téměř 300 dětí do při-
pravených aktivit.

V neděli 5. června proběhl na sokolských 
kurtech první turnaj v Barevném mini vo-
lejbale, podporovaný Moravskoslezským 
krajským volejbalovým svazem, potažmo 
Moravskoslezským krajem, který přispěl 
na jeho organizaci. Ve třech kategoriích se 
jej zúčastnilo 19 družstev. Děvčata Sokola 
Vratimov nebyla výjimkou, a dokonce zís-
kala několik medailí.

V kategorii oranžového volejbalu jsme 
získali zlatou medaili zásluhou Niny Špal-
kové, Valentýny Havlíčkové a Báry Pindu-
rové, kdy Bára byla vyhlášena nejlepší 
hráčkou své kategorie. V další kategorii 
oranžovo-červené, se nám také dařilo, rov-
něž zlatou medaili si odnesly Sára Omeiri 
a Iva Němečková, které skončily před děv-
čaty ze Sokola Staré Bělé a VK Polanky 
nad Odrou.

Horší to bylo v nejstarším modrém vo-
lejbale, kde zdejší Sokol měl zastoupe-
ní ve dvou družstvech, která skončila na 
6. a 8. místě. Přesto jsou tato umístění pěk-
ným počinem vzhledem k tomu, že tuto 
kategorii hrála děvčata poprvé a je nejblíže 

šestkovému volejbalu. Nejdůležitější věc se 
však povedla, a to zaujmout děti a dostat je 
do pohybu. K další fázi, a to přimět děti ke 
kolektivní spolupráci a objevit krásy volej-
balu, je již jen krůček, a proto jsme s ko-
lektivem trenérů připravili další akce. Jaké 
úspěchy a vítězství děvčata ještě zažijí, je 
nyní na nich samotných. Kolektiv trenérů 
se již ustaluje a bude jim, co to půjde, po-
máhat. Pro sezónu 2022/23 jsme právě již 
děvčata přihlásili do krajského přeboru ka-
tegorie U14Z, kde si vyzkoušejí šestkový 
volejbal. A snad je to u něho udrží a budou 
pokračovat v tradičně dobrém volejbale, 
který se ve Vratimově vždy hrával.

Vzhledem k tomu, že se blíží období let-
ních prázdnin, sokolské společné aktivity 
se na chvíli odmlčí, bude pokračovat jen 
cvičení pro ženy, ale od září se již opět se-
tkáme a rádi vás uvidíme na akcích pořáda-
ných vratimovským Sokolem.

Irena Heinichová,
Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

Dostali jsme děti opět do pohybu

Turnaj v Barevném mini volejbale na sokolských kurtech.  Foto: Tomáš Kavala

Vratimovské mladé volejbalistky si v turnaji vybojovaly zlatou medaili.

TJ Sokol Vratimov pořádal již 25. ročník závodu Kol a koleček.  Foto: Bronislava Dostálová 
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LÉTO       

     PÁPÁ

  3. září v 15 hodin
  areál T. J. Sokol

  Odpoledne pro děti od 15 h
• pohybové hry • cukrová vata• skákací hrad

     Večer pro dospělé od 18 h

• ochotnické Divadlo Květ života    

komedie Pohádka mládí

 Kulturní středisko Vratimov                                       T. J. Sokol Vratimov

Za deštivého počasí bude program pro děti zrušen.

VRATIMOV

Vyšehrad FylmSrdce na dlani

    KINO 

POD ŠIRÁKEM VS
TU

P 
ZD

AR
M

A

9. 7. | 21:15 30. 7. | 21:15

13. 8. | 21:15 19. 8. | 21:15

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
F

3. července v 10 hodin
Nedělní divadelní pohádka pro děti

Vstupné dítě 50 Kč, dospělý 75 Kč,
rodinné (1 dospělý+1 dítě) 100 Kč.

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska. 
Úhrada možná i převodem. Rezervace a informace na tel. 595 700 751.

 Divadelní  agentura Křesadlo

 Patt a Matt jedou stanovat 

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov | instagram.com/ksvratimov
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VZPOMÍNÁME

Činnost Osvětové besedy při MNV a Závodního klubu 
Vratimovských papíren: 

10. ledna zahájeno první představení loutkového divadla v Kul-
turním domě (bývalý Katolický dům) a pak představení bylo pra-
videlně jednou týdně až do prázdnin.

Dále v tomto roce provedeny: 4 estrády, 2 koncerty čsl. rozhlasu 
a mnoho tanečních zábav. Mimo toho koná se v Sokolovně 3 x 
týdně filmové představení.

Peněžní měnová reforma
Zákonem ze dne 30. května 1953 usneslo se Národní shromáž-

dění republiky Československé o provedení peněžní reformy. 
Tento zákon má VI. oddílů a 12 paragrafů. V oddíle I., paragraf 
1 - 3 stanoví, že další rozvoj národního hospodářství staví náš stát 
před úkol provést peněžní reformu vydáním nových peněz a sta-
žením starých s cílem zvýšení kupní síly československé koruny 

a upevnění jejího kursu. Peněžní jednotkou na území ČSR je počí-
naje dnem 1. června 1953 československá koruna (Kčs), která se 
dělí na 100 haléřů. Zákonnými penězi jsou od 1. června bankovky 
Státní banky českosl. po 100, 50, 25 a 10 korunách českosloven-
ských, státovky po 5 a 3 korunách a po 1 koruně, mince po 25, 10, 
3, a 1 haléřích.

Oddíl II. a III., paragraf 4 - 6  stanoví, že přepočet mezd a pla-
tů za práci a služby, rodinné přídavky, penze, stipendia, podpory 
a podobně, jakož i ceny daňové i jiné sazby, tarify a peněžité část-
ky stanovené v právních předpisech a znějící na českosl. koruny 
se přepočítají ke dni 1. července 1953 v poměru 5 Kčs starých 
peněz za 1 Kčs nových peněz. Dále vláda stanoví, v jakém poměru 
se přepočítávají vklady obyvatelstva u peněžních ústavů.

Kronika města Vratimova, část 118, rok 1953

(pokračování příště)
(Text je převzat bez stylistických i pravopisných úprav 

přesně tak, jak je zaznamenán v kronice města) 

Dne 21. července si připomeneme 
8. smutné výročí úmrtí pana 

Josefa Slívy.
S láskou vzpomínají manželka Tonička 

a děti s rodinami.

Dne 13. června 2022 uplynul 1 rok, kdy 
nás opustila naše milovaná 

Věra Korduljáková.
S láskou vzpomínají dcera Martina 

s rodinou a manžel Jan.

Dne 3. srpna 2022 uplyne 1 rok, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek, bratr, strýc, švagr a kamarád, pan 

Rudolf Šodek. 
S láskou vzpomíná manželka Jarmila 

a dcery Lenka a Adéla.

Dne 20. července 2022 vzpomeneme 
10. výročí, kdy nás náhle opustil 

ve věku nedožitých 84 let pan 

Ing. Václav Čarnecký. 
S láskou dcera Šárka s rodinou. 

Dne 26. července 2022 uplyne 10 let, 
kdy nás náhle opustil náš milovaný 

tatínek, pan 

Jan Vlček. 
S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou dcery Radka 

a Soňa s rodinami.

Dne 16. července 2022 vzpomeneme 
8. výročí úmrtí, kdy nás náhle tragicky 

opustil náš milovaný 

Jan Válka. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Dne 7. července uplyne pět let, kdy nás 

navždy opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan 

Lumír Fajkus. 
S láskou a úctou vzpomínají dcera 

a syn s rodinami.
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3. 7. Patt a Matt jedou stanovat - DA Křesadlo 10:00 multifunkční sál, nedělní divadelní pohádka, KS Vratimov

8. 7. Varhanní recitál 18:30 Kostel sv. Jana Křtitele, Římskokatolická farnost Vratimov

9. 7. Srdce na dlani - kino pod širákem 21:15 Hřiště TJ KD Horní Datyně, KS Vratimov

30. 7. Vyšehrad Fylm - kino pod širákem 21:15 Amfiteátr u Hospůdky Meteor, KS Vratimov

12. 8. Varhanní recitál 18:30 Kostel sv. Jana Křtitele, Římskokatolická farnost Vratimov

13. 8. Mimořádná událost - kino pod širákem 21:15 Hřiště TJ KD Horní Datyně, KS Vratimov

19. 8. Zrodila se hvězda - kino pod širákem 21:15 Amfiteátr u Hospůdky Meteor, KS Vratimov

27. 8. Datyňský krmáš 15:00 Horní Datyně, zájmové spolky a organizace Horních Datyň

28. 8. Zahrádkářská výstava 9:00 KD Horní Datyně, Český zahrádkářský svaz, ZO Horní Datyně

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – ČERVENEC, SRPEN 2022

Pokladna Kulturního střediska o prázdninách
Pokladní hodiny Kulturního střediska Vratimov v době prázdnin: 
od 4. července do 31. července: zavřeno,
od 1. srpna: pondělí a středa 9–12, 13–17 hodin,
od 15. srpna: pondělí a středa 9–12, 13–17 hodin, 
 úterý a čtvrtek 9–12, 13–14 hodin,
od 1. září: běžný provoz. 
Pokladnu lze otevřít i  po předchozí domluvě na tel. č. 595 700 751.

Kino Hvězda o prázdninách
Kino Hvězda bude během prázdnin 
uzavřeno. Promítání zahájí ve čtvrtek 
1. září v 17 hodin pohádkou pro děti 
Zpívej 2, kterou uvede u příležitosti 
nového školního roku zdarma.   

Přednáška
                  
          Relaxace a meditace   

Kateřina Ondrášková

úterý 20. září | 18 hodin
vstupné 100 Kč

salónek Společenského domu
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska 

nebo na místě hodinu před začátkem přednášky.
Rezervace a informace na tel. 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov | instagram.com/ksvratimovKULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48 |  | 

Pantheon production a Divadlo Palace uvádí kultovní francouzskou komedii:
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Nabídka kurzů v Kulturním středisku Vratimov 

Pohybové kurzy
Pondělí:

Tabata
19. 9. 2022 – 9. 1. 2023, 
1.280 Kč/16 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Veronika Szczurová
Cvičení s 8 sériemi různých cvi-
ků na celé tělo po 8 kolech. Lek-
ce jsou zaměřeny na posilování 
s vlastním tělem.

Aerobic mix 
19. 9. 2022 – 9. 1. 2023, 
1.280 Kč/16 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno 
především na boky, břicho a za-
dek.

Relax a jóga
19. 9. 2022 – 9. 1. 2023, 
1.280 Kč/16 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Protahování a posilování všech 
svalových skupin spojeno s ko-
ordinací pohybu a správným dý-
cháním při provádění cviků.

Úterý:

Pilates I. 
20. 9. 2022 – 10. 1. 2023, 
1.280 Kč/16 lekcí 
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková 
Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky 

vycházejí z posílení břišních sva-
lů a svalů spodní části zad.

Pilates II.
20. 9. 2022 – 10. 1. 2023, 
1.280 Kč/16 lekcí 
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková 
Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky 
vycházejí z posílení břišních sva-
lů a svalů spodní části zad.

Kruhový trénink  
20. 9. 2022 – 10. 1. 2023, 
1.280 Kč/16 lekcí 
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Veronika Szczurová
Kombinace silových a kondič-
ních cviků, které jsou zvoleny 
tak, aby se po sobě vždy posilo-
vala jiná partie těla. 

Středa:

Jóga pro začátečníky
5. 10. 2022 – 11. 1. 2023, 
1.120 Kč/14 lekcí 
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid 
a harmonii těla a duše, ale také 
prevenci ve smyslu upevnění 
imunity a předcházení nemocí.

Jóga pro mírně pokročilé
5. 10. 2022 – 11. 1. 2023, 
1.120 Kč/14 lekcí 
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid 
a harmonii těla a duše, ale také 
prevenci ve smyslu upevnění 
imunity a předcházení nemocí.

Jóga pro středně pokročilé
5. 10. 2022 – 11. 1. 2023, 
1.120 Kč/14 lekcí 
19:00-20:00, cvičební sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid 
a harmonii těla a duše, ale také 
prevenci ve smyslu upevnění 
imunity a předcházení nemocí.

Čtvrtek:

Dopolední jóga
6. 10. 2022 – 19. 1. 2023, 
1.120 Kč/14 lekcí
9:00–10:00, cvičební sál
lektorka: Lucie Wiejowská 
Cvičení jógy přináší nejen klid 
a harmonii těla a duše, ale také 
prevenci ve smyslu upevnění 
imunity a předcházení nemocí.

Pilates
22. 9. 2022 – 19. 1. 2023, 
1.280 Kč/16 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
Lektorka: Barbora Hudáková 
Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky 
vycházejí z posílení břišních sva-
lů a svalů spodní části zad.
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Nabídka kurzů v Kulturním středisku Vratimov 

Bodystyling 
22. 9. 2022 – 19. 1. 2023, 
1.280 Kč/16 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková 
Janšová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní 
spalování tuků formou nenáročné-
ho aerobního cvičení.

Jóga pro pokročilé 
6. 10. 2022 – 19. 1. 2023, 
1.120 Kč/14 lekcí 
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid 
a harmonii těla a duše, ale také 
prevenci ve smyslu upevnění imu-
nity a předcházení nemocí.

Výtvarné kurzy
Malování pro děti (6-10 let)
4. 10. 2022 – 6. 12. 2022, 
1.800 Kč/ 10 lekcí
Úterý 15:00–16:45, 
učebna č. 11
Lektorka: Eva Faldynová
Kurzy malování a kreslení jsou 
určeny pro děti od 6 do 10 let. 
Základem kurzu je rozvoj dětské 
představivosti a fantazie, osvojení 
si základů jednotlivých malířských 
technik (tužka, uhel, pastel, tempe-
ra, akryl) a získání celkového pře-
hledu o umění kresby a malby. 
V ceně kurzu jsou veškeré 
pomůcky. 

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

Po naplnění kurzu budete vyzváni formou SMS zprávy k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést 
v pokladně nebo převodem na účet, více informací na tel. 595 700 751. 

Malování pro děti (11-15 let)
4. 10. 2022 – 6. 12. 2022, 
1.800 Kč/ 10 lekcí
Úterý 17:00–18:45, 
učebna č. 11
Lektorka: Eva Faldynová
Kurzy malování a kreslení jsou 
určeny pro děti od 11 do 15 let. 
Základem kurzu je osvojení si 
základů jednotlivých malířských 
technik (tužka, uhel, pastel, 
tempera, akryl) a získání celko-
vého přehledu o umění kresby 
a malby. 
V ceně kurzu jsou veškeré 
pomůcky. 

Relaxační malování
13. 10. 2022 – 8. 12. 2022, 
2.200 Kč/ 8 lekcí
Čtvrtek 17:00–20:00, 
učebna č. 11
lektorka: Zdeňka Skupinová
Kurz je určen pro začátečníky 
a mírně pokročilé.
Náplň kurzu je zaměřena hlav-
ně na základy kresby a malby. 
V programu kresby jsou za-
řazeny lekce zvládání technik 
kresby tužkou, uhlem, rudkou, 
pastelem. Dále se pak přechází 
na malbu akvarelovými barva-
mi, temperou, akrylem. Cílem 
je poskytnout prostor pro rozvoj 
dovedností. 
V ceně kurzu jsou veškeré 
pomůcky.

Taneční kurz
Taneční pro dospělé
11. 10. 2022 – 16. 12. 2022 
Úterý 19:00–20:45 h 
(2x 45 minut + 15 minut přestáv-
ka)
10 lekcí – 9 řádných + závěreč-
ný večírek formou plesu
Cena za osobu a kurz 
je 1.600 Kč

Lektoři: Ing. Jaroslav Kučera, 
Tereza Kučerová

Program výuky: 
  standardní tance 

(waltz, tango, valčík, 
foxtrot) 

  latinskoamerické tance 
(blues, cha-cha, jive, polka) 

  karibské tance 
(salsa, bachata)

Oděv 
Pánové: není nutný oblek, rifl o-
vé kalhoty nejsou vhodné 

Dámy: koktejlové šaty, sukně 
a halenka, kostýmek (i kalhoto-
vý), eventuálně top či tílko (po-
kud jsou střihem a materiálem 
vhodné do společnosti), možné 
jsou i společenské kalhoty. 

Na závěrečný ples je vhodný 
společenský nebo tematický 
oděv.
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Firma FRYK Vratimov
734 865 432
736 166 667

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je v úterý 16. srpna 2022 do 14 hodin, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem   

Firma ŠROT GEBESHUBER s.r.o. hledá pro 
pobočku v Paskově strojníka/pracovníka na šrotišti 
práce na VZV, s kolovým nakladačem. Stabilní 
práce a motivační mzda. Paličský průkaz výhodou. 
Benefity: prodloužená dovolená, stravenkový 
paušál, čerstvé ovoce na pracovišti, výborný 
kolektiv. Životopis na email krejci@gebeshuber.cz

Objednávka inzerce 595 700 752, 
733 718 121, info@ksvratimov.cz
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na ochranné
sportovní

pomůcky

až

Kč
Získejte

nné

Klientské centrum 

Ostrava 
Nová Karolina Park
- 28. října 3348/65

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na

Objednávka inzerce 595 700 752, 733 718 121, info@ksvratimov.cz
Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je úterý 16. srpna  2022 do 14 hodin.

 •   Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

Kocourek Josef
-   čištění koberců 

a sedacích souprav

-  půjčování stroje Kärcher 
s rozvozem

- mytí oken

Tel: 606 363 300,
731 490 561

Najdete nás na:
www.ksvratimov.cz 

facebook.com/ksvratimov
instagram.com/ksvratimov
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Kontakt: 
+420 731 505 511

Frýdecká 936/59, Vratimov
vchod z boku budovy, vedle dětské lékařky

w w w . o p t i k a o c n i . e u

Otevírací doba: 
Po–Pá 8,30–17,00 h

Pořiďte svým dětem kvalitní ochranu očí před slunečním zářením.

    V naší optice máme velký výběr slunečních brýlí pro děti i dospělé.
    Výhodou jsou v létě dioptrické brýle se zatmaveným magnetickým klipem.
    Vybrat si můžete také ze široké nabídky klasických slunečních a dioptrických brýlí!

Mobil: 603 530 963, e-mail: marie.krusinova@volny.cz
U Společenského domu 1042/3, 739 32 Vratimov

Vyjádření o ceně 
obvyklé pro 
pozůstalostní řízení 
vám vypracuje 
Marie Krušinová.

Marie Krušinová
VV
oo
p
vv

 

– Plastová okna a dveře v různých provedeních
– Demontáž, montáž i zednické práce
–  Hliníkové vstupní dveře do bytových i rodinných domů za velmi 

výhodné ceny
–  Zdarma, navíc kromě zaměření a dovozu, teplý meziskelní ráme-
ček a kovové bezpečnostní kliky 

nabízí
me

nabízí
me

Kontakt:
Pod Břehy 12, 720 00 Ostrava-Hrabová
(u podjezdu k Makru)
tel./fax: 596 789 375 
tel.: 596 782 802, tel.: 603 442 357

– veškeré sklenářské práce
– fazetování
– gravírování
– pískování

nabízí
me

nabízí
me


