září 2022

1

Vratimovské noviny
ZÁŘÍ
2022

ZŠ Datyňská slaví 65 let

Vítání občánků

Nové dětské hřiště

Letošní krásné léto se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Nádhernou letní atmosféru ve Vratimově zachytil svým fotoaparátem Martin Straka.
Povídání s tímto zajímavým mužem nejen o focení, ale všech jeho vášních najdete v rozhovoru na str. 4. a 5.
Foto: Martin Straka

Volby do Zastupitelstva města Vratimova
Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhnou volby do zastupitelstev
obcí pro volební období 2022–2026. V souběhu s volbami do Zastupitelstva města Vratimova proběhnou zároveň ve Vratimově,
který je součástí volebního obvodu č. 70, i volby do Senátu Parlamentu České republiky.
Pro volební období 2022–2026 byl opět stanoven počet členů
Zastupitelstva města Vratimova 17 a počet členů Rady města Vratimova 5.
V zákonem stanoveném termínu byly zaregistrovány ve Vratimově tyto volební strany, kterým byla losem určena i pořadová
čísla na hlasovacím lístku:

1.
2.
3.
4.
5.

koalice politických stran SPOLU
sdružení nezávislých kandidátů PRO Vratimov –
nezávislí kandidáti
sdružení politického hnutí a nezávislých
kandidátů NEZÁVISLÍ – STAN
politická strana Komunistická strana Čech
a Moravy
politické hnutí NEZÁVISLÍ.

pokračování na str. 2
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Volby do Zastupitelstva
města Vratimova

Slovo
starosty

pokračování ze str. 1
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi, léto za
chvíli předá vládu podzimu a nás
kromě běžných povinností čeká
důležité rozhodnutí. Po čtyřech
letech, které uplynuly jako voda,
tu máme opět volby do městského
zastupitelstva. Za toto období se
nám mnohé povedlo, spoustu věcí
je připraveno k realizaci, zbývá
toho stále dost k řešení a ještě zdaleka vše není hotovo. Je to prostě
nekonečný koloběh, který nás posouvá dál a nutí přemýšlet, co by
šlo ještě vylepšit, zmodernizovat či
vytvořit.
Za čtyři roky v čele města jsem
se naučil jedné důležité věci. A to
že sám nic nezmůžu. Že člověk potřebuje pomoc všech, kterým naše
město není lhostejné. A je jedno,
zda se jedná o občana, zastupitele města, či zaměstnance našeho
úřadu. Pomoc každého z nás posouvá naše město dopředu.
A tak na konci tohoto volebního období bych chtěl poděkovat
všem, kteří přišli s podněty, nápady, či dokonce s osobní nebo
věcnou pomocí. Díky vám se ve
Vratimově žije dobře a je to skvělé
místo k bydlení. Děkuji dále všem
zastupitelům, kteří přistupovali
zodpovědně a konstruktivně ke
všem jednáním či udělali další
práci, mnohdy nad rámec svého
mandátu. Poslední poděkování
pak patří zaměstnancům našeho
úřadu, kteří naše nápady, podněty
a vize uvádějí do života.
Přeji vám u voleb šťastnou ruku
při výběru konkrétní strany nebo
vhodných kandidátů. Svými křížky
(můžete jich mít rovných 17, tolik
máme křesel v našem zastupitelstvu) můžete rozhodnout, jak dál
bude vzkvétat naše město, jestli
bude dobře nakládáno s investicemi a kdo za vás bude bojovat na
radnici.
Přeji všem krásný nástup podzimu ve zdraví a s pozitivní myslí.
Martin Čech,
starosta

Volit občané ve Vratimově budou podle místa trvalého bydliště v 5 volebních okrscích, které
jsou již několik let stejné, a to:
- volební okrsek č. 1
Středisko volného času, 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 690/13, Vratimov
- volební okrsek č. 5
Kulturní dům, Vratimovská 224, Vratimov-Horní Datyně.
Podrobný rozpis volebních okrsků najdete uvnitř tohoto čísla.
Voličem pro volby do zastupitelstva obce je
státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022
dovrší 18 let a má v dané obci trvalý pobyt.
Voličem je i občan jiného státu, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a je přihlášen
k pobytu v dané obci.
Hlasovací lístky voliči obdrží do svých poštovních schránek nejpozději 3 dny před konáním voleb. Vzhledem ke skutečnosti, že seznamy voličů pro roznášku volebních lístků jsou
zpracovávány s jistým časovým předstihem,
může se stát, že v seznamech ještě zůstanou
osoby, které se odstěhovaly nebo zemřely,
anebo v seznamech chybí osoby mající krátce trvalý pobyt ve Vratimově. Sice se snažíme
těmto nesrovnalostem předcházet, ale nejsme
schopni aktualizaci centrálního registru obyvatel ovlivnit.
Důležité pro distribuci volebních lístků je
i to, že vlastníci budov je mají řádně označeny
číslem popisným, případně i orientačním.

Hlasovací lístky je možno získat i přímo ve
volební místnosti v době, kdy volby budou
probíhat. V pátek 23. září 2022 budou volební místnosti otevřeny od 14:00 h do 22:00 h
a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 h do 14:00 h.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost (platným občanským
průkazem nebo pasem).
V případě voleb do Senátu Parlamentu České republiky je reálný předpoklad, že proběhne i druhé kolo voleb v následujícím týdnu.
Hlasovací lístky pro toto druhé kolo nebudou
distribuovány do domácností a voličům budou
předány přímo ve volebních místnostech.
Vážení spoluobčané, jít k volbám není vaší
povinností, je to vaše právo. Využijte jej a volte svoje kandidáty a volební strany, které mají
vaši důvěru. Přejeme vám, aby jste do nového
zastupitelstva zvolili občany, kteří mají předpoklady pro zajištění bezproblémového chodu
a rozvoje našeho města.
Ing. Mičulková, tajemnice

Zastupitelstvo města Vratimova – vyhodnocení volebního období 2018-2022
Zasedání zastupitelstva města celkem: 18
Dne 21. září proběhne poslední zastupitelstvo města ve volebním období 2018-2022.
přítomen
nepřítomen
účast
Bc. Martin Čech
STAN
18
0
100%
Bc. David Böhm
NEZ
18
0
100%
Bc. Hynek Daňa
STAN
18
0
100%
Ing. Lenka Kašičková
ANO
18
0
100%
Mgr. Kateřina Čechová
KSČM
18
0
100%
Kamil Hrabec
NEZ
17
1
94%
Mgr. Radek Nitka
NEZ
17
1
94%
Michal Kocurek
NEZ
17
1
94%
Aleš Šklář
ČSSD
17
1
94%
Karel Smuž
NEZ
16
2
89%
Mgr. Daniel Kašička
STAN
15
3
83%
Ing. Ivo Kiška
ANO
15
3
83%
Ing. Christos Kirkopulos
ANO
15
3
83%
JUDr. Dagmar Hrudová
ČSSD
13
5
72%
Libor Svoboda
STAN
13
5
72%
Ivo Kičmer
KSČM
5
2
71%
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ANO
11
7
61%
Mgr. Vladimír Švidrnoch
KSČM
4
7
36%
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Dětské hřiště na sídlišti
Na Příčnici

Vizualizace dětského hřiště na sídlišti Na Příčnici.

Na sídlišti Na Příčnici vyroste ještě
v letošním roce nové dětské hřiště. Původně bylo záměrem vybudovat hřiště
větší, ale městu se nepodařilo získat dotační prostředky, proto letos vybuduje
zatím první etapu tohoto hřiště. Děti i jejich rodiče se mohou těšit na tyto herní
prvky: dvojitá věž se sítí a skluzavkou,
trojitá houpačka, kolotoč, herní panel
obchod a kuchyně a houpadlo sanitka.
Součástí bude také zpevněná přístupová plocha s dvěma lavičkami a jedním
setem se stolem a lavicemi, který jistě
využijí i místní senioři.

Herní prvky byly vybrány od dánské
společnosti KOMPAN, která patří mezi
přední světové výrobce herních a sportovních prvků v nejvyšší možné kvalitě
s funkčním a nadčasovým designem.
Stavbu v hodnotě 1,3 mil. Kč provede
společnost Gartensta plus s. r. o. a měla
by být hotova na přelomu října a listopadu. V následujících letech by pak
mělo být hřiště doplněno o prvky pro
větší děti.
Bc. Daniel Filip,
vedoucí odboru správy sportovních
a kulturních zařízení

Ženám. S odvahou
Jste matkou samoživitelkou? Nebuďte už na všechno sama. Jsme tady
pro vás!
V průběhu září se můžete přihlásit
do našich praktických a informacemi
nabitých kurzů, které budou od října
probíhat v Ostravě a Frýdku–Místku.
Účast zdarma!
Podrobné informace a přihlášky na
www.zenamsodvahou.cz.
Projekt realizuje Lumpíkov ve spo-

lupráci s Rovnovážkou a norským
partnerem Norsensus Mediaforum.
Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens
Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací (více informací
na: www.activecitizensfund.cz).
Klára Tidrichová,
Rovnovážka, z. s.

Program je financován z Fondů EHP a Norska. Na financování se podílí také město Vratimov
a realizátoři projektu.

Ze schůze
rady a jednání
zastupitelstva
Na svých schůzích rada města mimo jiné:
• schválila Smlouvu o dílo k veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy
Střediska volného času ve Vratimově, bezbariérovost sociálního zařízení 1. NP“
• souhlasila se zhotovením rozvodů pro klimatizace v budovách MŠ Vratimov
• schválila dohodu o zpracování a vytvoření
podkladů na obměnu veřejného osvětlení
ve městě Vratimov
• schválila objednávku na regeneraci fasády
kulturního střediska Vratimov
• schválila Smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Studie
– Oprava MK ul. Na Příčnici vč. nového
parkoviště a chodníku“
• schválila Smlouvu o dílo na stavební práce
„Dětské hřiště ve Vratimově, sídliště Na
Příčnici – 1. etapa“
• souhlasila s předloženou projektovou dokumentací stavby „Regenerace lokality
sídliště Na Hermaně“ pro účely vydání
územního rozhodnutí
• rozhodla o zahájení zadávacího řízení na
stavební práce s názvem „Městská knihovna v budově nového nákupního střediska“
Dne 22. června 2022 zastupitelstvo města
pak také:
• schválilo závěrečný účet města Vratimova
za rok 2021
• schválilo rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1.–3.
měsíce roku 2022
• schválilo poskytnutí peněžitého daru na
výměnu osvětlení pro TJ Sokol Vratimov
• schválilo přijetí dotace ze Státního fondu
životního prostředí České republiky na
akci „Odkanalizování lokality Zaryjská,
Vratimov a výstavba stok na ulici Za Humny a Souběžná“
Celý zápis ze zasedání Zastupitelstva města
Vratimova najdete na www.vratimov.cz
Bc. Martin Čech,
starosta

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. září 2022 do 14 hodin.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází
měsíčně (mimo srpen). Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 752, e-mail: redakce@ksvratimov.cz,
příjem inzerce: info@ksvratimov.cz. Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks.
Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek. Redaktorka Monika Peroutková, jazyková úprava Bc. Ing. Gabriela
Hegerová. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redigovat.

4

Vratimovské noviny

září 2022

Rubrika: Znáte své sousedy?
Martin Straka: Mezi Le Mans a Vratimovem
Je nepřehlédnutelný nejen postavou, ale
také tím, co dělá. Dvoumetrový Martin
Straka z Vratimova je uznávaný fotograf,
o čemž svědčí řada ocenění za jeho tvorbu.
Je ale také komentátor, psavec a má nezaměnitelný hlas. Do všeho, co dělá, ho žene
vášeň. Vášně má různé, střídá je a kombinuje. S Martinem se známe dlouho, proto si
v rozhovoru tykáme.
Martine, být fotografem a komentátorem
byl tvůj sen?
Byla to vášeň od mala. Zásadní okamžik,
kdy to ve mně prasklo, byl, když mi bylo
tak šest sedm roků. Byl jsem s bratrem
Vítem v ostravském kině Luna na filmu
Le Mans se Stevem McQueenem v hlavní
roli. To mě úplně rozsekalo, tam začala láska k motorsportu a k závodu 24 hodin Le
Mans zvlášť (pozn. red. 24 hodin Le Mans
je proslulý vytrvalostní závod sportovních
prototypů a GT vozů konaný od roku 1923
ve Francii). A teď Le Mans komentuju sedmnáctým rokem v televizi a v novém filmu Le Mans ‘66 z roku 2019 mám dabingovou roli. Jen se tomu všemu každý večer
klaním. Láska k umění a hudbě začala později, kdy jsem začal jako náctiletý poslouchat muziku a s tím přišlo i focení koncertů.
Bavilo mě to tak moc, že jsem začal už před
Listopadem nabízet fotky a články do novin
a časopisů (Svět motorů, MOTOR, Melodie, GramoRevue atd.) Zkrátka šel jsem za
tím.
Kde všude jsi pracoval?
Po revoluci jsem dostal nabídku z Ostravského večerníku, kde jsem začal pracovat
od roku 1992. Ale zásadní zkušenost jsem
měl v MF DNES, kdy se tehdejší vedení
rozhodlo rozšířit noviny do celé republiky.
Hodili mi lano dva měsíce po nástupu do
večerníku. Vystudovaná žurnalistika nebyla podmínkou, spíš talent a tah na branku.
Teď mám v rámci své volné novinářské
pařáty stálé místo v časopise Reflex, jsem
fotografem Janáčkovy filharmonie Ostrava,
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Národního divadla Moravskoslezského, jsem
hlasem Masarykova okruhu v Brně atakdále…
Co nejraději fotíš?
Je mi jedno, jestli fotím „Miss Kosmos“,
nebo babičku v Karviné. Celá má tvorba je
pro mě vzrušující. Je to pro mě všechno láska. Baví mě pestrost. Pestrost ve světě fotografickém - filharmonie, divadlo, závody,

lidi, akty, portréty, svatby. Nebo pestrost
u mikrofonu. Nejraději mám živé komentování, ale také moderuju, dabuju, namlouvám a k tomu píšu. To všechno je mozaika,
která tě nemůže omrzet. Je to má přirozenost. Nic nehraju, jen si hraju. Mám rád slovo balance. V ní žiju mnoha směry. Někdy
to je tak, že pořád někam valím a pak se
válím. Kdybych měl říct, co mě vystihuje,
tak asi sousloví, že buď ležím, nebo běžím.
Každopádně žádné tlaky.

mentují takzvaně z domu. Takže s kolegy
povídám z pražského studia.
Jaké jsou tvé další fotografické srdcovky?
Vídám tě na festivalu Colours of Ostrava,
na koncertech kapely Tata Bojs.
Na Colours jsem pravidelně už několik
let, fotím pro časopis Reflex. Dávají mi
volnost a to mám rád. Je toho nemálo, ale
nové potěšení je být dvorním fotografem
pěveckého sboru Permoník. To je láska

S autorskými portréty šampionů F1 Fernanda Alonsa a Jensona Buttona.

Jak ses dostal ke komentování a hlavně
ke komentování proslulého maratonu Le
Mans?
V roce 2005 mě pozvali poprvé jako spolukomentátora pro závody Škoda Octavia
Cup v Brně. Pak začaly chodit další nabídky, postupně jsem se rozmluvil a nastalo
uvolnění. To bylo v roce 2007 při komentování 1000 km Valencie. Na to nezapomeneš. Od té doby nikdy necítím trému,
jen ohromně milou tenzi. Napětí, těšení,
že divákům dáš všecko, co je v tobě. Ve
stejné sezoně jsem měl premiéru při 24 hodin Le Mans, navíc přímo z místa. To bylo
pro dnes už neexistující TV Galaxie Sport.
Pak převzal práva Eurosport, který si mě
převzal k sobě. Tahle „mezikontinentální“
bedna má v Le Mans svůj základní štáb
a komentátoři v jednotlivých zemích ko-

Foto: Eliška Straková

jako trám. Soubor má silný příběh. Letos
jsem je doprovázel i na jejich US Tour, kde
vyzpívali festivalové zlato v Carnegie Hall
v New Yorku. (pozn. red. Carnegie Hall
je koncertní síň v New Yorku, patří mezi
nejznámější v USA). U všech, které fotím,
ctím pravidlo – nebýt jim na obtíž. Když je
fotím, ani o mně nevědí. Musím tam zkrátka zapadnout. Ať už je to závodní tým, kapela, nebo umělecký sbor.
Kromě toho, že ovládáš „Železo a Sklo“,
jak říkáš fotoaparátu, tak také píšeš. Řekni
čtenářům o svých knihách.
Mám za sebou čtyři knihy. První byla taková mozaika všeho s názvem Když fotoreportér musí. Druhá kniha je z Rally Dakar
2015 a jmenuje se Mezi oceány. S třetí
knihou mě oslovilo vydavatelství Slovart,
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že se jim líbí, co dělám. Tak vznikla publikace Racing‘n‘Roll, něco jako životní
kniha, váží asi tunu, cha! A poslední kniha
je mou první psanou, opět u Slovartu. Silný
lidský závodnický příběh. Má název 1983
Vojtěch-Enge a popisuje výjimečný příběh
dvou českých zapálených automobilových
závodníků, kteří v polovině osmdesátých
let dokázali svým na koleně postaveným
BMW porážet tovární auta v tehdejších nejslavnějších evropských okruhových závodech. Publikace je na světě od konce května
a aktuální zprávy od mého vydavatele hlásí,
že třetina nákladu je prodaná. Radost.
Ještě musíme zmínit tvůj hlas. Myslím, že
málokoho nechá bez povšimnutí. Jak ho
kromě moderování a komentování ještě
využíváš?
Lidi mě zastavují, když mě slyší mluvit.
Nejlepší jsou malé děti, jen koukají. Jako
by chtěly slyšet pohádku. I v tomto mém
prostoru je to pestré. Komentuju, moderuju, dabuju… Pro jeden motorkářský obchod
jsem nedávno namluvil telefonní ústřednu.
Dostal jsem seznam pokynů a byla to velká
legrace, při které ovšem jsi pořád profík.
Jedna z replik byla: Potřebuje vaše Honda
pomoci? Stiskněte jedničku. Teď se chystám namluvit pár ukázek do jedné prestižní
hlasové databanky.
Chystáš nějakou výstavu?
Často mi lidé říkají, že besedy, kdy promítám fotografie a vyprávím k nim, jsou
lepší než výstavy. Že to mají se mnou naži-

Test Day 24h Le Mans 2022 s manažerkou týmu
ARC Bratislava Michaelou Dorčíkovou.
Foto: Pavol Korpáš

vo. Ale bude výjimka. Galerie výtvarného
umění, která je pro mě něco jako ostravský
Louvre, chystá na příští rok mou výstavu.
Jsem nesmírně rád. A hlavně to bude o 24
hodin Le Mans. Tenhle největší závod světa bude mít příští rok 100 let, tak jsme se
dohodli, že kromě výstavy uděláme i přímý
přenos z Francie. Diváci tam budou moci
i spát a já budu s kolegy komentovat a vyprávět příběhy. Má to být audiovizuální.
Takže na to se už teď přepínám a těším.
Jaké máš ještě jiné vášně a u čeho nabíráš energii?
Všechno, co dělám, je jedna velká vášeň.
Denně plavu, piju pivo, kouřím. Bez toho
bych nemohl žít. Taky pořád čtu. Teď právě

Své fotografické výbavě říká Železo a Sklo.
Foto: Eliška Straková

jsem dočetl první román kolegyně a kamarádky Scarlett Wilkové a rozečetl posledního Jaroslava Rudiše.
Jak se ti žije ve Vratimově?
Bohovsky.
A je něco, co bys tady vylepšil?
Mohla by tu být krytá plavecká pětadvacítka, cha! Ale to by byla vlastně nuda. Rád
plavu po celém světě.
Děkuji za rozhovor. Ať tě tvá energie
a vášně nikdy neopustí. Přeji ti dobré
světlo a pestrý svět.
Pavlína Kotschi

Vítání občánků v roce 2022
Milí rodiče,
v duchu dlouholeté tradice vám město Vratimov, spolu s Komisí pro občanské záležitosti, nabízí možnost slavnostního uvítání
vašeho děťátka mezi občany Vratimova a Horních Datyň v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově nebo v Kulturním domě
v Horních Datyních (dle trvalého bydliště dítěte).
Na vítání občánků je možno se přihlásit níže uvedeným způsobem v předem stanovených termínech s tím, že rodiče dávají
souhlas se zpracováním osobních údajů MěÚ Vratimov (datum
narození a adresa trvalého pobytu).
Termíny obřadů v roce 2022:
Vratimov:

8. října 2022
10. prosince 2022

Horní Datyně:

3. prosince 2022

Telefonické objednávky:
595 705 925, 770 124 158 - matrika
Osobně: MěÚ Vratimov, 1. p., dv. č. 1 - matrika
Objednávky e-mailem: knyblova@vratimov.cz,
obstova@vratimov.cz
Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů před konáním obřadu!

Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady vítání občánků bez poplatku,
a to pro děti maximálně do stáří jednoho roku věku. Vzhledem
k pandemické
p
situaci budeme zvát i děti starší jednoho roku
v případě
zájmu rodičů.
p
Obřady se konají vždy v sobotu v dopoledních hodinách, o hodině konání jsou rodiče informováni pozvánkou. Fotografování dětí je možno svým vlastním
fotoaparátem přímo v obřadní síni nebo je přítomen
fotograf pan Petr Šlachta. Rodiče obdrží pro své dítě,
k
kromě
dárečku, pamětní knížku.
V případě, že se z důvodu nemoci nebudou moci rodiče se
svým dítětem nahlášeného obřadu zúčastnit, prosíme o telefonické odhlášení na čísle: 595 705 925.
Bc. Alena Knyblová,
referent sociálně-správního odboru
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Útoky na zvířata v naší obci
Jsem obyvatelkou Vratimova už víc jak čtyřicet let. Obyvatel
v našem městě přibývá, roste výstavba a bohužel už kolikrát soused nezná souseda. I když anonymita v našem městě stoupá, je
třeba si uvědomit, že každý by se měl chovat tak, aby nejednal

Zachráněná kočička Mia.

protizákonně. Nežijeme tady jen my lidé, ale také zvířata. Bohužel
v uplynulých měsících se někteří z nás setkali s tím, že domácím
zvířatům – kočkám a psům, bylo ubližováno a některá z těchto
zvířat byla dokonce zmrzačena střelbou ze vzduchovky, usmrcena nebezpečnou návnadou nebo nezákonně odchycena do sklopce
a v tom lepším případě odvezena neznámo kam. Je smutné, že
jedno z těchto zvířat – kočku, jsme přesně před rokem zachraňovali právě ve Vratimově a za rok ji někdo postřelí tak, že bude doživotně kulhat. Je smutné, že někteří obyvatelé Vratimova zvířata
zachraňují a pomáhají jim ve svém volném čase a druzí zvířatům
ubližují a týrají je. K tomuto týrání dochází zejména proto, že někteří lidé nejsou schopni akceptovat to, že i když jim určité věci
vadí, nemohou řešit cizí domácí zvíře tak, jak uznají za vhodné.
Je třeba, aby tito lidé věděli, že porušili zákon č. 501/2020 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a za to
jim hrozí dle zákona č. 40/2009 Sb., § 302 trest odnětí svobody na
šest měsíců až šest let.
„Skutečná dobrota člověka se může projevit v naprosté čistotě
a svobodě jen vůči tomu, kdo žádnou sílu nepředstavuje. Skutečná
mravní zkouška lidstva, ta nejzákladnější (uložena tak hluboko,
že uniká našemu zraku), záleží v jeho vztahu k těm, kteří jsou mu
oddáni napospas – ke zvířatům.“
(Milan Kundera, citace z knihy Nesnesitelná lehkost bytí)
Mgr. Pavlína Koudelková,
občanka Vratimova

Foto: Pavlína Koudelková

Dovolujeme si vás pozvat
do naší školičky
na Datyňské ulici

na Den otevřených dveří
u příležitosti 65. výročí
založení školy
Slavnostní odhalení základního kamene školy na Datyňské
ulici se událo 23. září 1956.
Po několik desítek školních let tuto budovu navštěvovalo tisíce žáků. Každý rok přicházeli noví nadšení žáci prvního ročníku a po devíti letech školu opouštěli absolventi druhého stupně
s vidinou svého dalšího vzdělávání a následně povolání. A jak
šel čas a s časem se měnili žáci v jednotlivých třídách, tak se
měnila i škola.
Jak dnes vypadá škola zevnitř? Kolik je tam učeben? A jak
jsou vybaveny třídy? Co všechno se uvnitř školy děje? Co zajímá děti dnes?
Na tyto otázky, a ještě mnohé další, dostanete odpověď v úterý 13. září 2022 od 14 hodin, kdy se otevřou dveře naší školy
a my vás rádi všechny přivítáme. Využijte jedinečné příležitosti
a přijďte se podívat, jak to u nás funguje.
Mgr. Darja Kuchařová,
ředitelka ZŠ Datyňská
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Vzpomínka na Zdeňka Lajčoka
V září t. r. si připomeneme uplynutí
50 let od ojedinělé tragické události, která nemá za více jak 100 let historie Tělovýchovné jednoty v Horních Datyních
obdoby.
V neděli 10. září 1972 se při montáži
nářadí (kruhů v místní tělocvičně) vážně
zranil tehdejší předseda tělovýchovné
jednoty pan Zdeněk Lajčok.
Vzpomeňte s námi na obětavého člověka a činovníka Tělovýchovné jednoty z Horních Datyň.
Čest jeho památce!
Výbor TJ Horní Datyně, z.s.

Městská

knihovna
VRATIMOV
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Smuteční oznámení také
na webových stránkách města
Smuteční oznámení si občané mohou přečíst hlavně na vývěskách pohřební služby na různých místech našeho města. Od začátku července je také můžete najít v online formě na webových
stránkách města https://www.vratimov.cz/pro-obcany/smutecni-oznameni/ nebo pomocí QR kódu.
„Upozorňuji, že ne všechna oznámení
budou na webu. Stejně jako se zveřejněním na vývěskách i se zveřejněním na
webu musí souhlasit pozůstalí,“ dodal
místostarosta David Böhm.

Městská knihovna Vratimov

Podzim v knihovně
Již od poloviny září bude knihovna používat nový AKS (Automatizovaný knihovní systém). Knihovnice se na přechod na
nový systém pilně připravují a o novém způsobu práce budeme naše čtenáře informovat na našem webu i osobně. Znovu
připomínáme, že bude velice důležité hlídat si termíny vrácení
dokumentů, jelikož bude fungovat jiný systém upomínacího
schématu (uvedli jsme v minulém vydání VN).
• Pokud jste vyslyšeli naši výzvu k focení knih, které vám
byly společníkem na vašich cestách po zajímavých místech,
pak budeme rádi, když nám do poloviny září poskytnete vaše
fotografie. Mohla by vzniknout hezká výstava.
• Rádi se staneme součástí celostátní akce Noc literatury dne
21. září. Věříme, že nás svým zájmem o čtení a literaturu
podpoříte. Jedná se o čtení na netradičních místech.
• Pozveme vás na další promítání do knihovny a také bude
startovat VU3V – Virtuální univerzita třetího věku, jejíž
třetí semestr začne v pátek 30. září v 9.30 hodin. Vedle již
stálých studentů rádi přivítáme i nové tváře, které se budou
tentokrát chtít věnovat tématu Cestování. Bližší informace
v knihovně.
• Týden knihoven nás čeká od 3. do 7. října a jeho součástí
bude 5. října v 17 hodin beseda s autorským čtením spisovatelky detektivního žánru Markéty Harasimové.
• S podzimem opět vytáhneme příze a háčky a začneme další
cyklus setkávání nad háčkováním. Zaměříme se na výrobu
vánočních dekorací. Máte-li chuť na tuto aktivitu, sledujte
naše webové a FB stránky, kde o našem dění informujeme.
• Bookstart jede
Rodiče malých dětí jistě vědí, že je naše knihovna i pobočka v Horních Datyních zapojena do projektu Bookstart. Na
posledních setkáních jsme se zaměřili na klasické pohádky
a v tomto duchu bychom rádi pokračovali i do konce roku.
Veškeré informace o aktuálním dění z naší organizace můžete sledovat na našich webových a FB stránkách.

Místní knihovna Horní Datyně informuje
V září připravujeme pro mateřskou školu Poledníčka výstavu
fotografií Miloslava Weigerta, dále nabízíme obalování učebnic a pracovních sešitů v období od 2. do 30. září 2022.

V Týdnu knihoven 3. října v 17 hodin se můžete těšit na
přednášku pro veřejnost s cestovatelem Pavlem Szabo. Přednáška nese název Váránasí – cesta do Indie aneb jak jsem se učil
v Indii na hudební nástroj Sitár. Seznámí nás s průběhem své
cesty, promítne dokumentární film o městě a součástí bude také
vystoupení na indický hudební nástroj Sitár. Vstup je zdarma.
Mgr. Lenka Šimurdová,
ředitelka Městské knihovny Vratimov
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Akce Střediska volného času Vratimov
Nabídka kroužků Střediska volného času
Vratimov pro školní rok 2022/2023
Středisko volného času Vratimov (SVČ) je zařízením zájmového vzdělávání. Naším cílem je smysluplné naplnění volného času
především dětí a mládeže, ale i dalších zájemců. Jednou z forem
činnosti SVČ jsou pravidelné kroužky.
Připravili jsme pro vás a vaše děti pestrou nabídku kroužků
složenou z nejrůznějších volnočasových aktivit. Přehled kroužků
bude zveřejněn 1. září 2022 na webových stránkách SVČ Vratimov. Zde máte zároveň příležitost otevřít si klientský účet a do
kroužku se přihlásit on-line. Přihlásit se můžete rovněž osobně na
recepci SVČ Vratimov nebo telefonicky či mailem.
První školní den, tedy 1. září 2022, budeme přítomni ve vratimovských základních školách, abychom vám mohli podat potřebné informace.
Činnost kroužků bude zahájena v týdnu 19.–23. září 2022.
Přihlášeným účastníkům garantujeme v ceně zápisného 30 odučených lekcí, u kroužků, které mají schůzky dvakrát týdně, je to
60 lekcí. Zápisné můžete uhradit v hotovosti v recepci SVČ Vratimov nebo převodem z účtu. Do kroužku se účastník přihlašuje
na celý školní rok, který u nás končí v květnu 2023. Zápisné je
možno uhradit celé do konce října 2022 nebo ve dvou splátkách –
první splátka do konce října – druhá splátka do konce roku 2022.
Rodinám ve finanční tísni nabízíme možnost sociální slevy.
V době školního volna a prázdnin se kroužky v SVČ nekonají,
a to bez náhrady. Cena kroužků je kalkulována s ohledem na tuto
skutečnost.

Čtyři roční období
- pozvánka pro seniory
Dámy a pánové ve věku 60+,
léto se s námi pomalu loučí, proto přijměte pozvání na akci
s názvem PODZIM, která se uskuteční dne 12. září 2022 od
16 do 18 hodin na myslivecké chatě Hubertka.
Uskuteční se ochutnávka a soutěž o nejchutnější výrobek
z konzervovaného ovoce či zeleniny, tak se přijďte pochlubit
svými džemy, zavařeninami, nakládačkami a …. však vy víte.
Pokud váš ověřený recept není tajný, vezměte jej s sebou.
Chata Hubertka je dostupná pěšky od zastávky autobusu
č. 81 Zemědělské družstvo a zastávky autobusu č. 21 Důlňák.
Účastníky s pohybovými obtížemi rádi vyzvedneme na zastávce Důlňák a přepravíme na Hubertku a zpět automobilem.
Těší se na vás celý tým SVČ Vratimov
Projekt Čtyři roční období finančně podpořily: Moravskoslezský kraj z programu na podporu zdravého stárnutí pro rok
2022 a Město Vratimov.

Přejeme všem příjemné a pohodové zahájení nového školního
roku.
Za tým pedagogů volného času
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka SVČ Vratimov

Diskotéka pod širým nebem
Na pátek 2. září 2022 připravilo Středisko volného času Vratimov v prostorách Hospůdky Meteor Diskotéku pod širým nebem.
Od 16 do 18 hodin máme připraven program pro děti ve věku
6-10 let. Od 18 do 20 hodin bude parket patřit mládeži ve věku
11-15 let.
Rodiče si mezitím v našem informačním stánku mohou prohlédnout nabídku kroužků na nadcházející školní rok a své děti
rovnou přihlásit.
Vstup na akci je zdarma. Za deště se akce nekoná.
Bližší informace: Věra Pacíková, 734 443 694,
v.pacikova@svcvratimov.cz

Ohlédnutí za letními tábory
Středisko volného času Vratimov pořádalo o letních prázdninách 18 táborů pro děti a mládež. Z toho 10 táborů bylo
„příměstských“ – to znamená, že rodiče ráno děti přivedli
na domeček a odpoledne si děti opět vyzvedli. Pro děti byl
připraven bohatý program, včetně zajímavých výletů. Mezi
tábory byla i odborná soustředění například pro mažoretky,
badminton, rybaření a výtvarné tvoření. Táborů se zúčastnilo
celkem cca 558 účastníků.
Pobytové tábory probíhaly na různých místech (Lukavec,
Myšinec, Zlaté Hory, Krásná, Hluboká u Skutče…) a v různých typech ubytování, od stanů až po ubytovny hotelového
typu. Takže vybrat si mohl opravdu každý. Všechny tábory
byly motivovány celotáborovou hrou, která vytvářela atmosféru každého z táborů. Tak například mohli účastníci táborů
být badateli či výtvarníky, strážci galaxie, putovat časoprostorem nebo se stát úžasňáky apod.
O děti se starala necelá stovka pedagogů, kuchařů, zdravotníků a dalších pracovníků táborů. Těmto lidem patří velký
dík za jejich práci, které obětovali převážnou část své vlastní
dovolené nebo prázdnin. Aby se mohli tábora zúčastnit, absolvovali všichni tito lidé celodenní vzdělávání v rámci svého
volného času. Za svou práci obdrželi všichni velmi skromnou
finanční odměnu. Pro zachování nízkých cen našich táborů
jsou tito výjimeční lidé ochotni pracovat jen za dětský úsměv.
Proto mi dovolte poděkovat jim za jejich práci alespoň touto
cestou.
O tom, že se tábory povedly, svědčí dopisy rodičů. Děkujeme za důvěru a už nyní pro vás připravujeme tábory na léto
2023.
Bc. Hana Nevrlá,
ředitelka SVČ Vratimov

září 2022
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Naši žáci byli u toho
Ke každoročním významným sportovním akcím v Ostravě patří mezinárodní
turnaj postižených stolních tenistů Czech
Para Open, na který se sjíždějí už od roku
1995 handicapovaní hráči poměřit své
sportovní dovednosti, získat body do světového žebříčku a bojovat o nominaci na
paralympijské hry nebo na mistrovství
světa.
Na letošní 16. ročník Czech Para Open
2022 – Memoriál Jiřího Daňka do sportovního areálu Tělovýchovné jednoty Ostrava
na Varenské ul. přijelo z 38 států 263 sportovců, což s realizačními týmy, rozhodčími a delegáty představovalo 430 účastníků. Nechyběla mezi nimi zvučná jména
medailistů z loňské paralympiády v Tokiu
a borců s tituly ze světových soutěží.

Turnaj stolních tenistů s handicapem měl mezinárodní účast.

Jako ředitelka školy jsem byla oslovena
Ing. Tomášem Staníčkem, členem organizačního výboru tohoto turnaje, zda by naše
škola neměla zájem vypomoci při této vý-

Společná fotografie podavačů míčků na Czech Para Open 2022.

znamné mezinárodní akci. Slovo dalo slovo, a tak se více než 30 vybraných žáků
6. a 7. tříd naší školy zúčastnilo třídenního maratonu, při kterém po celou dobu
jeho konání plnili funkci podavačů míčků
a byli přítomni i na slavnostním zahájení
a závěrečném ceremoniálu. Stali se tak
významnou součástí organizačního týmu,
který měl celkem 200 členů. Bez podavačů
míčků si totiž není vůbec možné představit
realizaci turnaje pro sportovce na vozíčku.
Sama jsem si vyzkoušela roli podavače
a mohu říci, že to byla úloha nelehká. Jeden zápas střídal druhý a bylo potřeba být
neustále v pohotovosti a pohybu. Žákům
aktivní účast nejenže přinesla nezapomenutelný zážitek v podobě osobního setkání
se zahraničními sportovci, s paralympioniky a medailisty téměř z celého světa, ale
rovněž nový pohled na vztah mezi handi-

Fota: Martina Pelikánová

capovaným a zdravým člověkem, o kterém
se učí v hodinách rodinné výchovy pouze
v teoretické rovině. Zde měli možnost poznat v realitě svět lidí s handicapem a uvědomit si, jaké štěstí vlastně mají.
Ze strany organizátora, konkrétně od
ředitele TJ Ostrava Mgr. Miloše Matuly,
jsme obdrželi písemné upřímné poděkování za aktivní účast žáků Základní školy
Masarykovo náměstí a rovněž poděkoval
za partnerskou spolupráci Městu Vratimov.
Osobně věřím, že byly položeny základy
tradice spolupráce v rámci pořádání turnaje pro handicapované sportovce, která je
přínosná pro obě strany a kterou jako ředitelka školy budu velmi ráda organizovat
a podporovat.
Mgr. Martina Pelikánová,
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Děti sází stromy a keře pro daňky a srnečky
Naši žáci ZŠ Datyňská umí
Hlavním cílem bylo zapojení
přidat ruku k dílu. O tom jsme
dětí a rodičů do této výsadby,
se přesvědčili, když nás oslovil
aby se všichni setkali se skutečMyslivecký spolek Václavovice
ným prostředím lesa. Také aby si
s žádostí o pomoc při výsadbě
vyzkoušeli v reálu sázení stromstromků. Nadšení žáci se svými
ků, na které se mohou kdykoliv
přijít podívat.
ochotnými rodiči, učiteli a paní
Velké díky patří ochotným roředitelkou vypomáhali myslidičům, kteří si v den svého volna
veckému spolku s velkou radosudělali čas a pomohli dobré věci.
tí.
Děkujeme i našim žákům, že
V okrajové oblasti lesa Bobčok společně vysadili v květnu Žáci s rodiči a učiteli sázeli v lese Bobčok stromy a keře. Foto: Ivan Hoch dali přednost této aktivitě před
jiným programem. A díky i na2022 cca 46 stromů (plané jabloně, hrušně, třešně, oskeruše, jedlé kaštany a ořechy) a 45 keřů šim učitelům, kteří svou aktivitou dali velký příklad svým žákům.
(rakytník, šípek, hloh). Takto vzniklý remízek bude sloužit jako
Nově zasazený remízek bude pro další generace svědectvím, že
atraktivní potrava nejen pro lesní zvěř, ale pro všechny živočichy několik ochotných lidí se spojilo a udělali něco pro zlepšení životv dané oblasti. Dále podpoří zadržování vody v krajině a keřová ního prostředí.
část jako kryt a klidová zóna. Tyto stromy byly vysázeny díky
Ing. Ivan Hoch,
grantovému programu ŠKODA stromky.
předseda Mysliveckého spolku Václavovice
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Pozvánka na Hasičský
ROCKFest Vratimov 2022
V poprázdninové atmosféře, v sobotu 10. září
2022 od 15 h u Hasičské zbrojnice ve Vratimově, Sbor dobrovolných hasičů Vratimov připravuje pod záštitou města Vratimov pro občany a širokou veřejnost hudební akci Hasičský
ROCKFest. Hlavním cílem a záměrem akce je
uspořádat koncert amatérských kapel.
O kvalitní hudební zážitek se letos postarají ChráŇená Dílna, Nepřijatý hovor, Capitol a Nagauč.
Nedílnou součástí celé této zdařilé taškařice je i zábavné odpoledne v podobě doprovodného programu pro děti a dospělé.
Můžete si vyzkoušet hod hasičákem, pro děti je k dispozici skákací hrad a airsoftová střelnice s překážkovou dráhou, stavění beden
do komínu a mnoho dalšího. Opět nebudou chybět ani vratimovští
motorkáři, kteří si pro vás připraví dráhu se čtyřkolkami.
V průběhu odpoledne a večera je pro vás také připraveno klasické
RETRO kolo štěstí a pití piva na čas. Myslím, že se máte na co těšit,
všichni se budou určitě bavit, kapely budou hrát a počasí nám, doufejme, bude opět přát.
Velký dík pak patří nejen celému realizačnímu týmu, ale i všem
ostatním členům našeho sboru, městu Vratimov, všem partnerům
a sponzorům, kteří svou rukou nebo pomocí podporují tuto zdařilou
akci.
Srdečně vás na akci zve Sbor dobrovolných hasičů Vratimov.

září 2022

1. Judo club Baník
Ostrava hledá
nové chlapce a dívky
do svých řad
Hledáte pro své dítě komplexní pohybovou aktivitu, která skloubí obecnou pohybovou
průpravu, základy sebeobrany
a důraz na disciplínu nebo respekt k sobě a ostatním?
Ostravská stálice bojových
sportů, 1. Judo club Baník Ostrava, hledá chlapce
a dívky, děti v předškolním i školním věku. V našich
tréninkových centrech nabízíme také lekce pro dospělé začátečníky. Neváhejte a v případě zájmu volejte
na tel. 736 783 588 nebo pište na mail info@1jcbo.
cz, více informací získáte také na webových stránkách
www.1jcbo.cz.
Petr Huvar,
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

Sportovní klání seniorů v Hrabové
V sobotu 23. července se v areálu fotbalového hřiště v Hrabové
uskutečnil druhý ročník Sportovního klání seniorů.
Oproti ročníku prvnímu se navýšil počet soutěžních družstev ze
sedmi na devět. Vratimov reprezentovala dvě družstva vytvořená
členy Svazu tělesně postižených a Spolku seniorů, které podporovali jako „nehrající kapitáni“ místostarosta David Böhm a radní
Radek Nitka.
Na medaile jsme nedosáhli a umístili jsme se na krásném společném 4. místě, které je shodné pro všechna družstva mimo medailové pozice.
„Snažili jsme se, jak jen jsme mohli, ale na metál jsme nedosáhli. Dostali jsme alespoň medaile památeční,“ shrnula předsedkyně
Spolku seniorů Anna Huppertová.
Senioři nejenže soutěžili, ale zároveň se dobře bavili.

„Pro nás není opravdu snadné soutěžit se zdravými a natrénovanými seniory, ale absolvovali jsme všechny disciplíny s plným
nasazením,“ doplňuje předsedkyně Svazu tělesně postižených
Dája Slívová.
Počasí se opět vydařilo, disciplíny byly nápadité, atmosféra
byla velmi soutěživá, ale zároveň přátelská. O zábavu se postarala
družební Hrabová (obec z Olomouckého kraje) vystoupením mažoretek a čarodějnic.
Děkujeme sousední Hrabové za pozvání, našim seniorům za
příkladnou reprezentaci města a těšíme se na další ročník.
Vratimovské soutěžní družstvo při plnění jedné z disciplín.
Fota: Renáta Böhmová

David Böhm,
místostarosta

září 2022
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Spolek seniorů Vratimov děkuje
Výbor Spolku seniorů Vratimov by čtenáře Vratimovských novin rád seznámil
s akcemi, které se konaly v prvním pololetí
roku 2022.
Dne 12. května se konal večírek ke Dni
matek, na který nám přišly zahrát a zazpívat děti z místní mateřské školy pod vedením paní učitelky Pavly Čelinské. Mockrát
děkujeme. My seniorky jsme byly potěšeny a dojaty a děti od nás obdržely malé
dárečky. Středisko volného času pro nás
připravuje pěkné projekty v rámci Progra-

mu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji pro rok 2022. Do tohoto
projektu se zapojilo deset obcí. Zástupci
obcí se navzájem navštívili a představili si různé památky, nové nebo opravené
stavby v obcích. Všude nás mile přivítali
starostové nebo místostarostové, kteří nás
pohostili a dostali jsme dárečky na památku. Tato akce byla zakončena vědomostní
soutěží v Restauraci U Máně v Řepištích.
Následující akcí byl projekt nazvaný
Čtyři roční období Střediska volného času.

Jako první se konalo smažení vaječiny
v hospůdce Meteor. Tato akce byla úžasná.
Bylo zajištěno pohoštění, folková kapela,
focení a umělecká výroba nákupní tašky.
Další akce byla v Kulturním domě
v Horních Datyních, která byla opět úspěšná. Nevyšlo nám počasí, ale to nevadí.
Za vše děkuje výbor Spolku seniorů
Vratimov a těší se na další spolupráci.
Anna Huppertová,
předsedkyně Spolku seniorů Vratimov

Sokolské informace Vyhodnocení soutěží
Prázdniny nám skončily a Sokol začíná svůj další školní rok
cvičení a akcí.
Hned první zářijovou sobotu 3. září za spolupráce s místním
kulturním střediskem ožije venkovní areál u sokolovny akcí
Léto pápá. Bude připraven program pro děti i dospělé. Děti mají
možnost si od 15 hodin zacvičit a čeká je i skákací hrad. Pro dospěláky se od 18 hodin chystá ochotnické představení divadla Quo
Vadis Vítkov s komedií Dokud nás smrt nerozdělí. Za deště se
program pro děti neuskuteční.
Jistě si vzpomenete na náš květnový SokolVrat – pěší putování
po Beskydech, na který naváže zářijový KoloVrat - cykloputování po blízkém i vzdálenějším okolí na kole, a to v sobotu 17. září.
Start bude na cyklostezce u Občerstvení ve Vratimově v 9 hodin.
Trasa povede směr Krmelín, Brušperk, na kopec sv. Marka, kolem
brušperské přehrady, Staříč, pak k Olešné, Palkovice Western
Ranch Myšák a zpět do Vratimova, našlapeme cca 50 km. Přidejte se! Není to jen pro sokoly, ale i pro širokou veřejnost, ty, které
baví jet někam s prima lidmi.

V pátek 23. září od 9.30 hodin pořádáme, za podpory Městského úřadu Vratimov a Kulturního střediska Vratimov, XIII. ročník Běhu naděje. Svou účastí a příspěvkem podpoříte správnou
myšlenku - boj s rakovinou. Veškeré finanční prostředky putují na
dětskou hematologii a onkologii FNsP v Motole.
XII. ročníku se zúčastnilo 893 registrovaných účastníků a výše
jejich příspěvků byla rekordní, činila 21.740 Kč, což byla nejvyšší
částka, kterou jsme odeslali z našeho Běhu naděje za dobu jeho
pořádání.
Podpořte i letos správnou věc!!! Děkujeme.
Vratimovský Sokol se letos zapojuje svou akcí v týdnu 23. září
až 30. září do celorepublikové aktivity #BeActive Sokol spolu
v pohybu. Téma letošního ročníku bude zaměřeno na seznámení veřejnosti s používáním tělocvičného nářadí a náčiní, které
máme v našich tělocvičnách. Proto přijďte se svými dětmi ve
středu 28. září od 16.30 do 18 hodin za námi si zacvičit a s výše
uvedeným se seznámit.
Bližší informace ke všem akcím najdete na našich plakátech,
webu či fb.
Irena Heinichová,
TJ Sokol Vratimov

tenisových družstev

Družstvo babytenistů B.

Družstvo starších žáků.
Fota: TC Biocel Vratimov

S posledním červnovým víkendem skončily také soutěže tenisových družstev, ve kterých měl tento rok tenisový oddíl TC Biocel
Vratimov z.s. celkem 7 družstev, a to dvě družstva babytenistů,
dvě družstva mladších žáků, družstvo starších žáků, družstvo dorostu a družstvo dospělých.
Letošní sezonu lze hodnotit jako velmi úspěšnou, neboť dvě
z našich družstev skončily na prvním místě své skupiny. Jedná se
o družstvo mladších žáků „B“, hrající ve složení Vojta Vantuch,
Kryštof Kubík, Stanislav Krejčí, Adam Brezula, Filip Kupka,
Antonín Kopkáš, Natálie Furmánková, Nella Kupková, Natálie
Chrobáková, a dále pak družstvo dorostu hrající ve složení Vojta
Valigura, Jakub Maršálek, Kryštof Kupka, Samuel Bednář, Apolena Trčková, Adriana Návratová a Agáta Střondalová. Družstvo
mladších žáků B vyhrálo všechna utkání skupiny a družstvo dorostu utrpělo pouze jedinou porážku.
Družstva našich tenisových „babynek“ se umístila ve své oblastní soutěži na krásném třetím a šestém místě. Družstvo mladších žáků „A“, které hrálo nejvyšší republikovou soutěž, a to
O pohár prezidenta ČTS, těžko zdolávalo kvality soupeřů a nakonec skončilo na posledním místě tabulky. Starší žáci si z letošních
soutěží odnášejí 4. místo. Poslední příčka v tabulce zůstala také
vratimovskému družstvu dospělých, které v oblastním přeboru
proti soupeřům neuspělo.
Všichni hráči – reprezentanti tenisového oddílu TC Biocel Vratimov z.s., odvedli bojovné výkony a v zápasech bojovali o každý
míč, za což jim náleží velká pochvala. Všem přejeme hodně úspěchů v turnajích jednotlivců.
Markéta Rájecká,
člen výboru TC Biocel Vratimov, z.s.
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Datyňské Cross Country 2022
Tělovýchovná jednota Horní Datyně z.s.
pořádá 13. ročník dětského závodu na kolech
a odrážedlech pro děti do 15 let
Termín: 10. 9. 2022
Čas:

9.00 Prezentace
10.00 Start

Místo:

Travnaté a asfaltové hřiště
TJ v Horních Datyních

• Součástí jízda zručnosti na dřevěných
překážkách.
• Cyklistická přilba a kolo v dobrém stavu
podmínkou.
• Závodí se na kolech a odrážedlech.
Kategorie dle velikosti kol.
• Ceny zajištěny.
Pořadatelé TJ Horní Datyně zvou tímto
všechny děti a rodiče.

Vratimovská galerie
bude slavit s Baníkem
Vše začalo U Dubu... 8. září roku 1922 se v hostinci U Dubu
sešlo několik desítek fotbalových nadšenců. Tito lidé, většinou
málo majetní horníci, položili základ toho, co je pro většinu Čechů
symbolem Ostravy. Tehdy SK Slezská, dnes FC Baník Ostrava.
SK Slezská se stal prvním klubem, který hrál na pravém břehu
řeky Ostravice, a svůj první zápas odehrál na hřišti rezervy Slovanu Ostrava na Nové střelnici (zhruba v místě dnešní Nové radnice)
4. března 1923. Za sto let svého působení získal klub čtyřikrát
československý a český ligový titul a pětkrát domácí pohár.
Dokážete vyjmenovat sezony, kdy Baník získal titul? Víte, kde
původně stál hostinec U Dubu? Kteří jsou nejslavnější odchovanci
Baníku?
Vratimovská galerie se připojuje k oslavám 100 let FC Baníku
Ostrava a budeme rádi, když se na vernisáž výstavy s názvem Vše
začalo U Dubu, která se koná v úterý 6. září v 17 hodin, přijdete
podělit o své vzpomínky a zážitky, které jsou s Baníkem spojené,
ale také získat informace nové.
Výstavu uvede historik a spoluautor knihy My jsme Baník Roman Popek.
(red)

Setkání mistrů Baníku u základního kamene, kde stál hostinec U Dubu.
Foto: SteiSi Foto

září 2022

Stolní tenis TTC MG
Odra GAS Vratimov
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, hrající v našem městě 3. ligu stolního tenisu v rámci České asociace
stolního tenisu (ČAST), se po tříletém působení v této prestižní
soutěži s ligovou účastí bohužel loučí. Na základě reorganizace
soutěží kvůli koronavirové pandemii sestupují totiž místo obvyklých 2 posledních mužstev dokonce 4 poslední, tzn., že vedle posledního Přerova a Oder padají z ligy i Vratimov a Bolatice (viz
tabulka). Zároveň se sníží počet účastníků v každé soutěži na 12.
Vratimovští stolní tenisté sestupují tedy pro následující sezonu
2022/23, která zahajuje v září, do Divize a mužstvo „B“ do Krajské soutěže. Družstvo „C“ pandemickým nástrahám odolalo nejlépe a nečekaně postoupilo z ostravského MěP 2. třídy do MěP
1. třídy a družstvo „D“ (naši nejmladší) bude bojovat v MěP 3. třídy stejně jako loni.
Na závěr sezony se ve
Vratimově podařilo zahájit
uspořádání turnajů ve stolním tenise liga PRO, které
však od července byly přesunuty do nedalekého Havířova.
Po skončení sezony se
vratimovští stolní tenisté
zúčastnili několika turnajů
doma i v zahraničí. Především na Mistrovství Evropy seniorů v italském Rimini postoupili vratimovští Daniel Cvečko a Oldřich Vrtal každý
jako vítěz ze své skupiny do hlavní soutěže, kde potom vypadli
každý ve 3. kole. Na mezinárodním turnaji v Maďarsku se jim
dařilo ještě lépe, neboť vyhráli společně čtyřhru a potom se dokonce překvapivě setkali neporaženi ve dvouhře až ve finále, kde
Cvečko v posledním zápase porazil Vrtala v dramatické bitvě těsně v poměru 3:2 na sety, což byl veliký úspěch pro vratimovský
stolní tenis!
Bohuslav Kaloč,
oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, z.s.
Ligová tabulka minulé sezony 2021/22:
1. TTC SIKO Orlová

24

24

0

0

72

2. KST Vsetín

24

15

4

5

58

3. TTC Frýdlant

24

13

5

6

55

4. DDM Valašské Meziříčí

24

13

5

6

55

5. TJ KST Ostrava D

24

13

4

7

54

6. Uherské Hradiště-Němčí

24

10

6

8

50

7. TTC Ostrava-Poruba

24

11

3

10

49

8. SK Svinov

24

11

1

12

47

9. Sokol Zlín-Šarovy

24

8

6

10

46

10. TTC Bolatice

24

6

2

16

38

11. TTC MG Odra GAS Vratimov

24

5

3

16

37

12. TJ Odry

24

4

1

19

33

13. SK Přerov

24

3

0

21

30

září 2022
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Tenisový turnaj Babolat tour 2022

Společná fotografie účastníků turnaje Babolat tour.

Vratimovské kurty se staly v neděli 7. srpna již tradičně místem
konání jednoho ze sedmi turnajů Babolat tour – 20. ročníku tenisového okruhu pro děti od 8 do 9 let. Letos se turnaje zúčastnilo
37 malých tenistů z celé republiky.
Hráči byli rozděleni do 12 skupin po třech, respektive čtyřech
hráčích. Ve skupinách sehráli utkání každý s každým do čtyř gamů
a první dva ze skupiny postoupili do hlavní soutěže, která se pak
již hrála klasickým „pavoukem“. Ostatní hráli v soutěži útěchy.
V ten den panovalo ideální tenisové počasí, děti předvedly bojovné výkony a i přes mladý věk hráčů byl k vidění tenis na velmi
dobré úrovni. Také nás potěšily pochvaly od rodičů za perfektní
organizaci a průběh turnaje a velmi se líbil i areál našich kurtů.
Vítězem turnaje se stala Tereza Vychodilová (TC Ostrava Nová
Ves), která ve finále porazila Chiaru Holecovou (Slovácký TK
Břeclav), na 3. místě se umístila Sára Špačková (TJ Žďár nad
Sázavou). Našeho turnaje se zúčastnilo 6 vratimovských hráčů:
Tobiáš Janecký, Tereza Kaimová, Štěpán Kopkáš, Eliška Pyšná,
Nina Špalková, Tereza Tomisová. Nejlépe se umístila Nina Špalková na 15. místě.

Turnaj mladších žáků a žákyň
Ve dnech 12.–13. srpna se na našich kurtech také konal turnaj
v kategorii mladších žáků a žákyň (10-12 let). Celkem se zúčast-

Foto: TC Biocel Vratimov

nilo 12 chlapců a 11 dívek. Zde se hráčům z domácího oddílu
dařilo mnohem lépe. Ve dvouhře v kategorii mladších žákyň zvítězila Natálie Furmánková (TC Biocel Vratimov z.s.) nad Denisou
Klačkovou (Tennis Hill Havířov) 6:3, 6:3. Společně s Nelou Kupkovou (TC Biocel Vratimov z.s.) také ovládly turnaj ve čtyřhře.
V kategorii mladších žáků skončil vratimovský hráč Šimon Valkovič na 2. místě, když ve finále podlehl svému spoluhráči ve
čtyřhře Jonáši Syryčanskému (TK DEZA Valašské Meziříčí) 1:6,
1:6. Ve čtyřhře nenašli přemožitele a společně ji vyhráli.
Mgr. Jana Biolková a Roman Kupka,
TC Biocel Vratimov z.s.

Nábor do tenisové přípravky
Tenisový oddíl TC Biocel Vratimov z.s. pořádá nábor dětí do tenisové přípravky (pro děti narozené
2016, 2017, 2018) dne 15. září 2022 v 18 h v areálu
tenisových kurtů. V případě nepříznivého počasí
proběhne nábor v klubovně tenisového oddílu.
(Přijďte se jen zeptat, informovat, rádi vás uvidíme).
trenéři TC Biocel Vratimov z.s.

Kdy na fotbal
Přehled domácích utkání fotbalového klubu FC Vratimov v září 2022
3. 9. Muži A Krajský přebor 10:15 Řepiště

17. 9. Muži A Krajský přebor 10:15 Jakubčovice

4. 9. Muži B Městský přebor 10:30 Václavovice

18. 9. Muži B Městský přebor 10:30 Šenov

7. 9. Starší přípravka Městská soutěž U11
16:30 Lhotka

21. 9. Starší žáci Městská soutěž U15 16:30 Hrabová

12. 9. Mladší přípravka Městská soutěž U9
16:30 Brušperk
14. 9. Starší žáci Městská soutěž U15
16:30 Václavovice
16. 9. Mladší žáci Městský přebor U13 16:30 Polanka

21. 9. Starší přípravka Městská soutěž U11
16:30 Klimkovice
23. 9. Mladší žáci Městský přebor U13 16:30 Baník
Ostrava
28. 9. Muži B Městský přebor 15:30 Dolní Lhota
David Huser, sekretář FC Vratimov

noviny obcí a 1/3 Senátu Parlamentu
září 2022
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OZNÁMENÍ o době a místě konáníVratimovské
voleb do zastupitelstev
ČR
Starosta města Vratimova podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, pro volby zastupitelstev obcí a podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro volby do Senátu
Parlamentu České republiky

oznamuje

Hlasování do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční dne:

23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin
24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin
Místem konání voleb do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR jsou ve Vratimově tyto okrsky:

Volební okrsek č. 1 – Středisko
volného času, Frýdecká 377/61,
Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému
pobytu:
Vratimov Adámkova
283 347 348 373
1212 1233 1259 1261
1302 1315 1325 1343
1390 1441 1446 1467
1477

849
1292
1354
1470

1106
1299
1379
1471

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
10
11
12
13
17
18
19
20
27
28
29
30
37
39
56
77
124 132 134 142
181 204 214 231
321 337 345 346
402 403 405 411
570 587 636 701
934 940 941 965
1007 1009 1018 1019
1115 1124 1142 1155
1188 1193 1197 1208
1237 1246 1247 1249
1312 1331 1355 1396

7
14
21
31
88
150
262
360
412
779
984
1028
1165
1209
1252
1440

8
15
22
32
98
170
267
390
416
861
988
1072
1175
1225
1295
1450

9
16
26
34
100
171
299
391
424
892
991
1093
1187
1230
1311

Vratimov Horní
1129 1139 1234 1319 1433
Vratimov Krátká
115 696 939 950
Vratimov Křivá
647 651 671 677 689 691
777 795 796 814 817 884
907 914 927 946 947 948

767
897

Vratimov Mojžíškova
110 615 663 776 854 863
953 954 958 990

883

Vratimov Na Slezance
330 341 355 401 417 717
719 1081 1240 1321 1366
Vratimov Na Spojce
692 798 848 959 963 970
1005 1022

718

981

Vratimov Na Stezce
131 225 226 272 312 920
1107 1266 1322 1380

921

Vratimov Na Vyhlídce
25
333 343 635 645 646
655 656 680 684 685 686
694 695 729 770 771 772
792 793 836 860

654
693
773

Vratimov Na Zadkách
16
74
84
128
232 269 270 332
967 1113 1114 1121
1147 1192 1214 1314
1401 1403 1410 1413

230
826
1140
1383

202
335
1126
1342
1468

227
590
1128
1349

Vratimov Nádražní
152 392 432 705 706 707 708
709 710 1098 1158 1179 1222 1375
Vratimov Odboje
41
58
90
293 311 323
361 372 376
425 565 648
764 766 774
938 949 966
1026 1056 1063

268
327
385
676
775
980
1164

Vratimov Okrajová
105 107 138 161
567 1095 1116 1144
1174 1180 1194 1202
1231 1245 1250 1254
1276 1289 1304 1305
1364 1367 1388 1395
1431 1474

285
329
388
688
799
986
1300

353
1148
1213
1255
1333
1399

286
340
393
697
864
1006

362
1167
1216
1257
1356
1404

564
1173
1223
1270
1360
1424

Vratimov Ovocná
316 317 318 319 320 352
408 673 675 768 855

407

Vratimov Polní
146 309 365
386 395 687
911 913 915
943 944 945
962 982 994

384
895
942
960

366
811
924
951
1111

378
850
925
955
1425

Vratimov Říční
711 712 837 857 858
Vratimov U Hráze
406 413 797 867

383
891
935
956

Vratimov U Potůčku
15
80
81
86
1228

97

434

1075

Vratimov U Rybníka
130 1267
Vratimov Vodárenská
75
93
141 328 334 336
439 964 1105 1226

344

Vratimov Výletní
304 313 314 351 426 713
715 716 815 816 866

714

Vratimov Zaryjská
122 129 163 169 350 702
1004 1073

703

Volební okrsek č. 2 – Mateřská
škola, Na Vyhlídce 25, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému
pobytu:
Vratimov Družstevní
63
277 279 287 291 305
429 842 901 902 903 904
906 1133

306
905

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
577 578 579 580
584 585 586 617
621 622 623 624
628 629 630 631
641 642 644 1204

563
581
618
625
632

575
582
619
626
633

576
583
620
627
640

Vratimov Pod Kovárnou
33
193 278 292 296 298
338 387 404 437 568 859

324
987

Vratimov Radniční náměstí
821 822 823 824

889

975

Vratimov U Nového lesa
108 148 168 172 865 898

Vratimov U Padolu
153 308 614 1037 1084 1112 1244
1253 1412 1448

992

Vratimov Strmá
535 536 537 591 592 593
595 596 597 598 599 600
602 900 928 929 930

594
601

Vratimov
U Mateřské školy
září
2022
681
784

682
785

683 780 781 782
787 788 790 791

783
1260

Vratimov Úzká
820 825 931 932 933

Volební okrsek č. 3 – Kulturní
středisko, Frýdecká 1000/48,
Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému
pobytu:
Vratimov Buničitá
201 440 755 756
Vratimov Frýdecká
42
59
73
103
166 179 199 205
357 358 430 431
608 609 610 611
757 819 829 830
1002 1145

761 762 1132
137
206
435
637
831

147
263
606
638
832

165
315
607
639
853

Vratimov,
U Hráze
Vratimovské
noviny
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
745 746 747
758 763 1217
Vratimov Výletní
125 400 427

741 742 743 744
748 750 751 752
1286 1298 1308 1391
995 1045

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

Vratimov Hřbitovní
264 325 394 1171 1268

pro občany přihlášené k trvalému
pobytu:

Vratimov J. Žemly
342 356 573 1205 1361

Vratimov Borová
72
1035 1416 1417
1421 1422 1423
Vratimov Datyňská
45
65
139 297
462 463 464 465
541 542 543 544
548 549 551 1201
1389

Vratimov K Sokolovně
183 189 420 893 1327
Vratimov K Závorám
738 739
Vratimov Mourová
723 724 725 727 728 732
734 735 1131

733

Vratimov Na Hermaně
136 188 208 209
223 256 266 301
603 604 605 612
700 843 1103 1119

216 219
302 418
613 698
1200

220
588
699

Vratimov Na Podlesí
101 1181 1182 1195
1279 1288 1290 1296
1346 1352 1358 1362
1402 1406 1415 1436

1211
1313
1365
1445

1278
1336
1393
1464

1220
1318
1369
1458

Vratimov Na Popinci
1328 č. e. 40
Vratimov Popinecká
174 200 238 239
249 250 251 253
326 375 444 445
449 566 569 789
812 1087 1282 1451

246
261
446
808

247
274
447
809

248
275
448
810

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
652 653 1229
Vratimov Tovární
68
175 186 1274

459

1418 1419 1420

300
538
545
1227

363
539
546
1303

460
540
547
1372

Vratimov Horní
1149 1166 1184 1189 1196 1339
Vratimov Jižní
1251 1291 1316 1335 1378 1392 1397
1460 1476
Vratimov K Hájence
49
79
116 118 155 389 436
769 845 1104 1117 1198 1301 1386
1475
Vratimov Karla Velčovského
53
78
303 414 885 1151 1248
1256 1263 1280 1281 1293 1307 1323
1324 1340 1347 1368 1370 1373 1435
1459 1480 1481
Vratimov Na Podlesí
47
48
51
52
92
117 120 159
228 243 282 307
862 887 890 1071
1150 1152 1153 1275
1454 1455 1456 1462

54
191
331
1076
1438

57
196
800
1082
1453

61
198
840
1097

Vratimov Na Příčnici
71
85
89
96
236 237 254 259
553 554 555 556
616 657 720 760
871 872 873 874
878 879 880 881
909 957 961 985
1077 1078 1079 1080
1118 1125 1159 1183
1345 1400 1432 1437

187
260
557
868
875
882
989
1086
1238

234
398
558
869
876
894
1021
1091
1320

235
552
559
870
877
908
1034
1110
1334

Vratimov Na Zadkách
76
221 284 294 295 658
917 923 993 999 1176

Vratimov Nová
486 487 488 489
493 494 495 496
500 501 502 503
507 508 513 514
1381
Vratimov Obvodová
998 1011 1013 1015
1032 1039 1040 1043
1057 1058 1059 1064
1068 1069 1398 1443

490
497
504
515

491
498
505
516

1016 1017 1030
1053 1054 1055
1065 1066 1067
1461

Vratimov Osadnická
38
450 451 452 453 454
517 518 519 520
Vratimov Rakovecká
82
95
111 112
778 847 851 852
1109 1137 1154 1210
1265 1271 1283 1284

15

492
499
506
726

113
926
1221
1426

442
996
1235
1427

455

730
1096
1241
1442

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 1439 1444 1447
Vratimov U Rozvodny
240 364 368 380 381 396 415
571 650 1317 1332 1351 1452 1457
Vratimov U Stadionu
466 467 468 470 471 474 475
476 477 478 479 480 481 482
483 484 1090 1285 1449 1465 1469
Vratimov Višňová
43
94
121 140
371 410 438 443
886 922 971 1120
1161 1162 1186 1206
1262 1272 1359 1407
1463 1466 1478 1479

158
572
1127
1207
1408

162
816
1138
1215
1428

182
818
1143
1219
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

828

Bc. Martin Čech, starosta
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VZPOMÍNÁME
Dne 15. září vzpomeneme
50. výročí úmrtí
pana

Zdeňka Lajčoka

Dny plynou jako řeky proud,
jen vzpomínka v srdci trvá
a nedá zapomenout.
Dne 23. září 2022 si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka pana

Karla Sumíka.
a dne 21. listopadu vzpomeneme
39. výročí úmrtí jeho manželky
paní

Marie Lajčokové.
Stále vzpomínají syn a dcera s rodinami.

Kříž Odboje
V květnových dnech letošního roku občané našeho města kontaktovali vedení města o poškození kříže na ulici Frýdecké u autobusové zastávky
Odboje. Zda to bylo vinou vandala, dopravy či
vlivem stáří nyní řeší Policie ČR.
Co s křížem bude? Kdy ho město opraví?
Město Vratimov není majitelem kříže, ten patří majiteli pozemku, na kterém kříž stojí. Jsme si
ovšem vědomi, že kříž neodmyslitelně k našemu
městu patří, a proto jsme se s majitelem domluvili, že část pozemku kolem kříže městu daruje,
a nyní proto činíme kroky, aby poslední zasedání
zastupitelstva v tomto volebním období tento dar
mohlo přijmout. Poté může nové zastupitelstvo
začít řešit jeho rekonstrukci.

S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn
s rodinami.

Objednávka inzerce
595 700 752, 733 718 121
info@ksvratimov.cz
Kontaktovali jsme kameníka, který má s materiálem, ze kterého byl kříž vyroben (pískovcem),
zkušenosti, aby navrhl způsob renovace a nacenil
ji. Vysoká cena nás nepříjemně překvapila. Nově
zvolené zastupitelstvo bude muset vyřešit, jakou
cestou se při rekonstrukci vydat. Protože jsme
od některých občanů našeho města zaznamenali
ochotu na tuto památku přispět, jednou z možností je vytvořit sbírku na obnovu kříže.
Děkujeme rodinám Bednářových a Kubiczkových za ochotu při jednáních o budoucnosti kříže.
O vratimovských křížích a božích
mukách vyšel článek v únoru 2021.
Číslo naleznete v QR kódu.
Kříž na ulici Frýdecké.
Foto: David Böhm

vedení města

Nabídka volných míst do kurzů v Kulturním středisku Vratimov
Kruhový trénink
20. 9. 2022 - 10. 1. 2023
1.280 Kč/16 lekcí
Úterý 19:00-20:00, cvičební sál
lektorka: Veronika Szczurová
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
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

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.
V ceně kurzů malování jsou veškeré pomůcky.
Taneční kurz pro dospělé
11. 10. 2022 - 16. 12. 2022
úterý 19:00-20:45 h (2x 45 minut + 15 minut přestávka)
10 lekcí – 9 řádných + závěrečný večírek formou plesu.
Cena za osobu a kurz je 1.600 Kč.
Kurz je určen pro páry.
Lektoři: Ing. Jaroslav Kučera, Tereza Kučerová

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek www.ksvratimov.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.

září 2022
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KAM VE MĚSTĚ – ZÁŘÍ 2022
DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1. 9.

Zpívej 2 - KINO ZDARMA

17:00

Kino Hvězda, kino pro děti, KS Vratimov

2. 9.

Diskotéka pod širým nebem - pro děti a mládež

16:00

u Hospůdky Meteor, Středisko volného času Vratimov

3. 9.

Léto pápá - odpoledne pro děti

15:00

3. 9.

Dokud nás smrt nerozdělí - divadlo pro dospělé

18:00

6. 9.

Vše začalo U Dubu - 100 let FC Baníku Ostrava

17:00

Vratimovská galerie, vernisáž, KS Vratimov

7. 9.

Vše začalo U Dubu - 100 let FC Baníku Ostrava

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

7. 9.

Prezidentka

19:00

Kino Hvězda, romantická komedie, KS Vratimov

8. 9.

Vše začalo U Dubu - 100 let FC Baníku Ostrava

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

9. 9.

Varhanní recitál

18:30

Kostel sv. Jana Křtitele, Římskokatolická farnost
Vratimov

10. 9.

Datyňské Cross Country 2022 - dětský závod na kolech

10. 9.

areál TJ Sokol Vratimov, KS Vratimov a TJ Sokol
Vratimov
areál TJ Sokol Vratimov, KS Vratimov a TJ Sokol
Vratimov

9:00

hřiště TJ Horní Datyně, TJ Horní Datyně

Broučci

10:00

Kino Hvězda, sobotní kino, KS Vratimov

10. 9.

Hasičský Rockfest

15:00

12. 9.

Čyři roční období - PODZIM - pro seniory

16:00

13. 9.

Den otevřených dveří k 65. výročí založení ZŠ Datyňské

14:00

ZŠ Datyňská a okolí, ZŠ Datyňská

13. 9.

Trek po valašských horách - Miroslav Lysek

18:00

salónek, přednáška, KS Vratimov

14. 9.

Vše začalo U Dubu - 100 let FC Baníku Ostrava

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

14. 9.

Střídavka

19:00

Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

15. 9.

Vše začalo U Dubu - 100 let FC Baníku Ostrava

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

17. 9.

KoloVrat

18. 9.

Veselá školička - Divadélko Smíšek

10:00

multifunkční sál, nedělní pohádka, KS Vratimov

20. 9.

Relaxace a meditace - Kateřina Ondrášková

18:00

salónek, přednáška, KS Vratimov

21. 9.

Vše začalo U Dubu - 100 let FC Baníku Ostrava

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

21. 9.

Noc literatury - literární procházka městem

17:00

u Vodárenské věže, Městská knihovna Vratimov

21. 9.

Ježek Sonic 2

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

22. 9.

Vše začalo U Dubu - 100 let FC Baníku Ostrava

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

23. 9.

Běh naděje - XIII. ročník

28. 9.

BeActiv Sokol spolu v pohybu

16:30

sokolovna, TJ Sokol Vratimov

29. 9.

Vše začalo U Dubu - 100 let FC Baníku Ostrava

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

9:00

9:30

u Hasičské zbrojnice, Sbor dobrovolných hasičů
Vratimov
Myslivecká chata Hubertka, Středisko volného času
Vratimov

cyklostezka u Občerstvení (u řeky), TJ Sokol Vratimov

před vstupem do KS Vratimov, TJ Sokol Vratimov

KINO HVĚZDA VRATIMOV
Zpívej 2

1. září v 17 hodin
Kino zdarma u příležitosti zahájení
nového školního roku.

Prezidentka

7. září v 19 hodin | Vstupné 90 Kč

ZÁŘÍ

Broučci

Ježek Sonic 2

10. září v 10 hodin
Vstupné 30 Kč

21. září v 17 hodin
Rodinné vstupné 120 Kč

Střídavka

Aktuální program kina Hvězdy:
www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov,
instagram.com/ksvratimov.

14. září v 19 hodin
Vstupné 120 Kč
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Kulturní středisko Vratimov

T. J. Sokol Vratimov

LÉTO
PÁPÁ

září 2022

.XOWXUQtVWĜHGLVNR9UDWLPRY

7-6RNRO9UDWLPRY

LÉTO PÁPÁ
DIVADLO QUO VADIS VÍTKOV
UVÁDÍ ROMANTICKOU TRAGIKOMEDII

'2.8'1È660571(52='ċ/Ë
3. září v 15 hodin
areál T. J. Sokol

]iĜtYKRGLQ
DUHiO7-6RNRO9UDWLPRY
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VSTUP ZDARMA

18 h
pělé od
s
o
d
o
r
života
Večer p
lo Květ dí
d
a
v
i
D
nické
a m lá
• ochot medie Pohádk
ko
Za deštivého počasí bude program pro děti zrušen.

Přednáška
Miroslava
Lyska

Trek po
valašských
horách

čtvrtek 13. září | 18 hodin | vstupné 100 Kč
salónek Společenského domu
Cestopisné vyprávění Miroslava Lyska
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska nebo na místě.
Rezervace a informace na tel. 595 700 751.

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

září 2022
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Přednáška

Relaxace a meditace
Kateřina Ondrášková

ã

úterý 20. září | 18 hodin
vstupné 100 Kč
salónek Společenského domu
]iĢt_KRGLQ_6SROHĀHQVNìGĪP
9VWXSQpGtWČ.þGRVSČOê.þURGLQQp GRVSČOêGtWČ .þ
1HGČOQtGLYDGHOQtSRKiGNDSURGČWL
3URGHMYVWXSHQHNYSRNODGQČNXOWXUQtKRVWĜHGLVNDQHERQDPtVWČ
5H]HUYDFHDLQIRUPDFHQDWHO

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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/ksvratimov

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

80ċ/(&.È$*(1785$520$1$+$52.$
9È6=9(1$

Pantheon production a Divadlo Palace uvádí kultovní francouzskou komedii:

32'=,01Ë.21&(57
SOQêQHM]QiPČMãtFKRSHUHWQtFK
DPX]LNiORYêFKPHORGLt
Účinkují přední sólisté
souboru opereta-muzikál
Národního divadla
Moravskoslezského
v Ostravě

ĜtMQD_KRGLQ_YVWXSQp.þ
18. října 2022 | 18 hodin | vstupné 180 Kč
multifunkční sál Společenského domu

G i OH K U D Mt0 LF K D O6OD Q ê $OåE Č WD 6WD Q N R Y i 
= G H Q Č N 5R K Otþ H N 3D Y H O'Y R Ĝ i N

$XWRU)UDQFLV9HEHU

Prodej vstupenek od 5. září v pokladně Kulturního střediska.

3URGHMYVWXSHQHNRG]iĜtYSRNODGQČ.XOWXUQtKRVWĜHGLVND
3URGHMYVWXSHQHNRG]iĜtYSRNODGQČ.XOWXUQtKRVWĜHGLVND

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

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | ZZZNVYUDWLPRYF] | IDFHERRNFRPNVYUDWLPRY_LQVWDJUDPFRPNVYUDWLPRY

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je v úterý 13. září 2022 do 14 hodin, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem
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Kandidátní listina koalice SPOLU
do zastupitelstva města Vratimov
Volby ve dnech 23.-24. září 2022

ODS

VRATIMOV

nez. TOP09

nez. ODS

KDU-ČSL

ODS

Ing. Jaroslav Kučera

Kamil Hrabec

Lukáš Sklepek

Jana Medková

Tomáš Lyčka

53 let, občanem Vratimova jsem od
r. 2014, ženatý, 2 děti. Povolání - trenér
latinskoamerických tanců, mezinárodní
porotce, spolumajitel taneční školy. Lektor
na Univerzitě Palackého v Olomouci,
předseda trenérské rady národního týmu
ČSTS. Chci se věnovat rozvoji kulturního,
sportovního a společenského života,
budovat sounáležitost občanů s městem.
Rád bych posunul Vratimov vpřed,
směrem k modernímu typu města.
Procestoval jsem velký kus světa, za 30
let jsem získal mnoho zkušeností a jsem
neustále připraven se učit a tvrdě
pracovat. Pro náš domov - Vratimov.

52 let žiji ve Vratimově, od roku 1995 se
živím hostinskou činností jako OSVČ.
Tělem i duší jsem sportovec snažící se
udělat v našem městě maximum pro
kulturu a sport. Již 4 roky působím jako
zastupitel města Vratimov.

Ve Vratimově žiji 7 let se svou
manželkou a 3 dětmi na malém
hospodářském stavení. Vystudoval
jsem VŠB – TUO obor ekonomika a
management v průmyslu. V danou chvíli
pracuji třetím rokem jako
stavbyvedoucí pro výstavbu rodinných
domů a fotovoltaických elektráren.
Věřím, že mohu
nabídnout hodně zkušeností nejen ze
svého profesního života, které budu
moci zúročit ve prospěch
města. V tomto městě žiji rád a chci jej
dál rozvíjet.

Ve Vratimově žiji se svým manželem
14 let, spolu vychováváme 11letého
syna. Provozuji již 14. rokem e-shop na
nehtovou a dekorativní kosmetiku. Mám
ráda výzvy, jsem zodpovědná a
ambiciózní. Ráda se učím novým věcem.
Vratimov je můj domov a ráda se
zúčastním na jeho rozvoji, tak aby se
zde občanům žilo lépe.

Je mi 59 let, jsem ženatý a se svojí
ženou jsme vychovali 3 děti. Pracuji jako
produkční v televizi Noe. Celý svůj život
bydlím ve Vratimově a troufám si říct, že
město dobře znám. Jako případný
zastupitel obce bych se chtěl zasadit o
to, aby všichni obyvatelé našeho
města, ve všech jeho částech, žili
spokojeně. Těším se i na případnou
spolupráci s ostatními obcemi v okolí,
neboť je řada věcí, které řeší i sousední
obce a společně se snadněji nachází a
prosazují řešení.

nez. ODS

ODS

nez. ODS

nez. KDU-ČSL

ODS

nez. KDU-ČSL

Ing. Radim Vaníček

Tereza Kučerová

Mgr. Markéta Kulhánková

Petr Borůvka

Matěj Plewa

Mgr. Ivan Maršálek

Ve Vratimově bydlím již přes 20
let, ale znám ho od svých
dětských let, kdy jsem zde jezdil
s prarodiči na návštěvy za
příbuznými. Z mého pohledu
nastal čas posunout Vratimov
zase o kus dál, aby naše město
bylo místem, kde chtějí lidé
nejen bydlet, ale sportovat a
trávit zde svůj volný čas.

Narozena 1993, vdaná, 2 děti,
učitelka tance, 7násobná
mistryně ČR. Žiji ve Vratimově
již 8 let, chci se aktivně podílet
na rozvoji našeho města. Budu
podporovat sport a kulturu pro
děti. Ráda bych se zasadila o
vybudování nové sportovní
haly. Chtěla bych pomoci
odstranit neduhy Vratimova a
vytvořit z něj moderní město.

Od roku 2002 učím na SŠ, nyní
pracuji ve funkci zástupkyně
ředitelky. Byla jsem dlouholetou aktivní členkou Volejbalového klubu Vratimov. Ráda
hraji tenis, lyžuji, chodím po
horách, cestuji a trávím čas s
rodinou i přáteli. Ve Vratimově
žiji celý život, proto bych ráda
přispěla k jeho rozvoji.

Vratimov je město, kde jsem se
narodil a žiji zde dodnes. Rád
bych pomohl při řešení složité
dopravní situace, podpořil
rozumné a potřebné investice
a podílel se na rozvoji v
kulturních, společenských a
sportovních aktivitách. Chtěl
bych, aby byl Vratimov i nadále
místem, kde se mně i všem
jeho občanům dobře žije.

Vratimov je místem, kde jsem
navštěvoval základní školu a
kde jsem propadl fotbalu. Nyní
studuji již druhým rokem na
Právnické fakultě UK. Má vize
pro Vratimov je jasná, má se
jednat o obec, která svým
lidem poskytuje příležitosti
uspět a do které se lidé, jež
uspěli, vracejí s vděkem a
hrdostí.

Od roku 1992 žiji ve Vratimově.
Zde jsem se oženil a mám 3
syny. Celý život pracuji ve
školství jako pedagog. Jsem
nestraník a kandiduji za KDU ČSL. Mým mottem je návrat k
tradicím a kořenům Evropy,
naší země, naší obce a nebát
se je prosazovat a obhajovat.

nez. KDU-ČSL

nez. ODS

Ing. Josef Kubiczek

Mgr. Pavel Kulhánek

Ve Vratimově bydlím po celý
svůj dosavadní život. Pracuji ve
strojírenství. Svou kandidaturou společně s Vámi, vážení
spoluobčané, chci pomoci, aby
se Vratimov stával lepším
místem k životu.

OSVČ – učitel cizích jazyků,
překladatel, tlumočník.
Jazyky a s tím související
komunikace je mou životní
náplní. Mám dlouhodobé
zkušenosti s výukou v České
republice i v zahraničí. Jsem
kosmopolitní a rád cestuji.
Vedu aktivní život, zajímám se
o historii a mým životním
krédem je: Nikdy není pozdě.

nez. ODS

PhDr. Markéta Borůvková,
Ph.D.
Působím jako učitelka na
gymnáziu v Ostravě. Nikdy jsem
nebyla členkou politické strany,
přesto kandiduji do zastupitelstva města a pokusím se
pomoci při rozvoji našeho
města. Chtěla bych se věnovat
především kultuře. Ráda bych,
aby byl Vratimov vnímán jako
město moderní, bezpečné a
otevřené ke svým občanům.

nez. ODS

nez. ODS

ODS

Ing. Radan Kasl

Ing. Michal Hřebačka

Josef Válek

Obec má být společenstvím
občanů, které každému
jednotlivci pomáhá prožít svůj
život svobodně a naplno. Úřad
schopný zajistit občanům
kvalitní služby, pomoc v
těžkých situacích i příležitosti
ke vzdělání, sportu a kulturním
zážitkům.

Jsem normální ženatý chlap a
mám dva báječné syny. Pracuji
jako OSVČ – živí mě ﬁnanční
poradenství. Mým koníčkem je
sport ve všech jeho podobách.
Rád bych žil ve Vratimově, kde
se jeho obyvatelé budou cítit
bezpečně na ulici. Proto mě
trápí dopravní situace v ulicích
Na Příčnici a Na Podlesí.

Můj program:
Podporovat spolkovou, kulturní
a sportovní činnost
vratimovských občanů. Zasadit
se za uskutečnění plánů
zlepšení infrastruktury a
dopravy na území našeho
města. Podpořit výstavbu
plánovaného domova pro
seniory.

• Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

září 2022

Pracujeme
PRO Vratimov
a Horní Datyně

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Jsme PRO:
Zvýšení bezpečnosti
dopravy
Čisté město a zdravé
prostředí
Nová parkovací
místa u bytových
domů
Výstavbu dětských
hřišť
Rekonstrukci centra
města
Rekonstrukci
obřadních a pietních
míst

Žijeme zde,
znáte nás,
děkujeme
za váš hlas!
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2

3

BC. DAVID
BÖHM

BC. KLÁRA
TIDRICHOVÁ

MGR. RADEK
NITKA

místostarosta

manažerka,
Rovnovážka, z. s.

fyzioterapeut

4

5

6

BCA. PETRA
GRIGORIADU

BRONISLAV
SOTORNÍK

BC. FILIP
GOSZLER

učitelka hudby

voják

lektor digitálních
dovedností

7

8

9

KAREL
SMUŽ

ING. KATEŘINA
ŽVAKOVÁ

BC. HANA
NEVRLÁ

podnikatel

referentka,
Ostravská univerzita

ředitelka Střediska
volného času Vratimov

10

11

12

ONDŘEJ
KOCUR

MARTIN
WINKLER

MGR. LUDVÍK
KRAUS

podnikatel - OSVČ

podnikatel restaurace Koliba

projektový manažer

13

14

15

TOMÁŠ
DAMEK

HANA
JUŘENOVÁ

MGR. MICHAELA
HOLAŇOVÁ

student

zdravotní sestra

pedagožka

16

17

PAVLÍNA
KOTSCHI

STANISLAV
KNĚZEK

manažerka
kulturních projektů

živnostník

facebook.com/
PROVratimov
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POKRAČUJME SPOLEČNĚ!
1. Bc. Martin Čech - starosta
2. Mgr. Daniel Kašička - ředitel gymnázia
3. Libor Svoboda - hasič
4. Bc. Hynek Daňa - projektový manažer
5. Ing. David Valenčin - senior specialista
6. Aleš Šklář - technik
7. Mgr. Markéta Rajecká - advokátka
8. Ing. Pavel Hrbáček - technik
9. Vítězslav Bujok - odborný technický pracovník

10. Ing. Dalibor Vlček - hasič
11. Bc. Anna Svobodová - studentka
12. David Přidal, DiS. - hasič
13. Mgr. Lucie Snopková - specialistka pro laboratoře
14. Ing. Tomáš Kupka, Ph.D. - databázový specialista
15. Mgr. Radek Pollo - ředitel školy
16. Ing. Jan Němeček - hasič
17. Lucie Vandrolová - OSVČ

Co se nám společně povedlo:
Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Vratimově
Nová budova koupaliště
Kanalizace v Horních Datyních
Opravy místních komunikací
Vytěsnění tranzitní nákladní dopravy nad 12t
Kompostéry pro občany
Přístřešky a běžecké tratě v Důlňáku

V čem chceme pokračovat:
Vybudování domova pro seniory - projekt je hotový, je nutné zajistit financování
Městská sportoviště - obnova atletického oválu, tribuny a hřiště u ZŠ Horní Datyně
Budování dětských hřišť a koutků
Pokračování v opravách chodníků a komunikací
Podjezd a kruhový objezd - aktivně se účastnit přípravy realizace
Chodník na ulici Frýdecké (mezi rest. Nimrod a ul. Adámkovou) - probíhají projekční práce
Chodník mezi ul. Karla Velčovského a Kolibou - probíhají projekční práce
Revitalizace vnitrobloků Na Hermaně, Na Příčnici, Na Vyhlídce
Podpora sportovní, kulturní a spolkové činnosti ve městě
Podpora dotací na alternativní zdroje energií
Podpora hasičů a bezpečnosti ve městě

Co nového bychom chtěli realizovat:
Kompletní výměnu veřejného osvětlení na LED
Využití obnovitelných zdrojů na veřejných budovách
Navýšení kapacit školských zařízení
Údržba městské zeleně a mobiliáře

ČÍSLO 3
NEZÁVISLÍ - STAN

září 2022

Vratimovské noviny

23

24

Vratimovské noviny

září 2022

Volební strana pořadové číslo 4 - Komunistická strana Čech
a Moravy nepožaduje inzerci kandidátů a volebního programu
v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva města
Vratimova pro volební období 2022-2026 v zářijovém vydání
Vratimovských novin.

Děkujeme za pochopení
Božena Klímková,
zmocněnec za MO KSČM

KOCOUREK JOSEF
VÁM NABÍZÍ
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ŘÁDKOVÁ
INZERCE
Koupím garáž ve
Vratimově. Prosím
nabídněte. Tel.
722 921 352.

606 363 300

731 490 561

PLOTY- DKEd
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ

Tel.: 722 550 000

Ostrava – EŽǀĄĢůĄ͕,ƌĂďŽǀƐŬĄϱͬϯϵ.
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ƌĂŶŬǇ͕ŬƎşĚůŽǀĠďƌĄŶǇ͘
DK/>E1W>Kdz – ƉƌŽĚĞũ͕ƉƌŽŶĄũĞŵ͕ĚŽƉƌĂǀĂ͕ŵŽŶƚĄǎ͘
----------------------------------------------------------------------

d,h:E/s|W>Kd

ǁǁǁ͘d,h:͘Đǌ

dŚƵũĂ ŽĐĐ͘^ŵĂƌĂŐĚ͗ ƉƌŽĚĞũ͕ǀǉƐĂĚďĂǎŝǀĠŚŽƉůŽƚƵ͘

3RQGČOt

1. lekce
92/(-%$/ä$ý.<
15:30 – 17:00 T.Kavala, tel. 602600095+V.Brus, tel. 604214684 1.9.2022

3RQGČOt

FITNESS
17:00 – 18:00 DANCE
Lenka Horáková - tel. 604 337 236

6WĜHGD

15:15 – 16:15

6WĜHGD

52',ý( $'ċ7,
16:30 – 18:00 &9,ý(1Ë352
Irena Heinichová, tel. 602 827 293

ýWYUWHN

1. lekce
92/(-%$/ä$ý.<
15:30 – 17:00 T.Kavala, tel. 602600095+V.Brus, tel. 604214684 1.9.2022

ýWYUWHN

FITNESS + POSILOVÁNÍ
19:00 – 20:00 DANCE
Lenka Horáková

1HGČOH

17:00 – 18:00 TABATA – Lenka Horáková

BASKETBAL SURGČWL 1.-WĜtGD=â
Dušan +UGOLþND tel. 603 114 383

1.lekce
14.9.2022
1.lekce
14.9.2022

září 2022
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Marie Krušinová
Vyjádření o ceně
V
o
obvyklé pro

p
pozůstalostní řízení
v
vám vypracuje
Marie Krušinová.
Mobil: 603 530 963, e-mail: marie.krusinova@volny.cz
U Společenského domu 1042/3, 739 32 Vratimov

e
m
í
z
í
b
a
n
– 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 rámeček a kovové bezpečnostní kliky

e
m
í
z
í
b
a
n

– veškeré sklenářské práce
– fazetování
– gravírování
– pískování

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
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736 166 667

Info na www.ksvratimov.cz

Objednávka inzerce
595 700 752, 733 718 121
info@ksvratimov.cz
Příspěvky do říjnového čísla
Vratimovských novin
zasílejte do 13. září 2022.

26

Vratimovské noviny

Získejte

až
Kč
na ochranné
sportovní pomůcky
až

Kč

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu

kompletní přehled na

Přihlaste se k nám do 30. září 2022
Klientské centrum Ostrava Nová Karolina Park - 28. října 3348/65

září 2022

září 2022
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září 2022

Zelený internet
i ve Vratimově
od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz

