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Zhodnocení volebního období

Nová kanalizace

Paní učitelka Riedlová vítá prvňáčky v lavicích.

Datyňský krmáš se vydařil

Foto: David Böhm

Bude letošní školní rok lepší než ty předchozí?
Po krásném a báječném čase prázdnin,
který jistě všem žákům, ale také učitelům
přijde často velmi krátký, přišel opět nový
školní rok. Nejvíce se na něj ale jistě těší
naši prvňáčci, protože to pro ně znamená
další velký krok v jejich životě.
Základní školu Vratimov, Masarykovo náměstí, navštěvuje celkem 282 žáků,
o které se stará 21 pedagogů, 3 asistenti pedagoga a 6 nepedagogických pracovníků.
„Od nového školního roku začal na škole
působit školní speciální pedagog, který

bude pracovat s žáky, jimž byla stanovena
podpůrná opatření, a který bude také nápomocen v této oblasti nejen pedagogům
školy, ale také zákonným zástupcům,“
upřesnila ředitelka Základní školy, Masarykovo náměstí 192, Martina Pelikánová.
V letošním školním roce otevřeli jednu
první třídu, kterou bude navštěvovat celkem 20 žáků. „Již v červnu 2022 proběhla
schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, a to
zejména proto, aby se seznámili s budoucí třídní učitelkou svých dětí a také proto,

aby získali všechny potřebné informace
k nástupu svých dětí do 1. třídy,“ doplnila
ředitelka Pelikánová.
Minulý školní rok byl pro školy opět
velmi náročný. Jeho začátek se nesl ve
znamení tzv. podzimního doučování, které
mělo napomoci zejména těm žákům, kteří
měli problémy v distanční výuce a v nastupujícím školním roce potřebovali podporu a dopomoc. Stejně tak se školy opět
pokračování na str. 6
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Aktuální informace ze sociální oblasti

Slovo
starosty

Vážení spoluobčané,
zhodnocení uplynulého volebního období se věnujeme v jiné části tohoto vydání
Vratimovských novin.
Zde bych vás rád seznámil s informací, že jsme uspěli se žádostí o dotaci na
I. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení v našem městě.
Z důvodu až pětinásobného navýšení
cen elektrické energie za veřejné osvětlení se Rada města Vratimova rozhodla
podat žádost k Národnímu fondu obnovy. Žádost byla v polovině září schválena.
Odhadované náklady na realizaci
I. etapy jsou ve výši 5.956.873 Kč bez
DPH. Jedná se o pět rozvodných bodů
s celkovým počtem 466 kusů svítidel. Stávající příkon na těchto pěti rozvaděčích
je 42,63 kW. Nově navržená soustava
má příkon pouze 13,28 kW. Z toho plyne
úspora ve výši 68,84 %. Výše schválené
dotace pro I. etapu činí 3.484.829 Kč.
S výměnou a doplněním svítidel začneme ihned po výběru zhotovitele díla (cca
říjen letošního roku).
Výše dotace je maximálně 4 mil. Kč
ročně. Z tohoto důvodu je rekonstrukce
veřejného osvětlení ve městě rozvržena
do II. etap. V případě schválení II. etapy na začátku roku 2023 bude zbývající
část rekonstrukce veřejného osvětlení
provedena do konce roku 2023.
Děkuji všem zainteresovaným pracovníkům městského úřadu a Vratimovských služeb za práci na této dotaci. Těší
mě, že město vykročilo směrem k ekologii a šetrnému svícení.
Martin Čech,
starosta

Příspěvek na bydlení
S účinností od 1. července 2022 došlo
ke změnám v oblasti příspěvku na bydlení.
U stávajících příjemců dávky není nutné
podávat novou žádost, příspěvek na bydlení
bude nadále vyplácen na základě předchozí
žádosti za předpokladu, že příjemce doloží
náklady na bydlení a příjem rodiny za druhé čtvrtletí. Podklady je možné nově doložit
také elektronicky.
S účinností od 1. října 2022 bude možné prokazovat náklady na bydlení a příjmy
rodiny jen dvakrát ročně (v případě, že nedojde k žádným změnám v příjmech a nákladech na bydlení rodiny) a příspěvek na
bydlení bude vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši. Povinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za
1. a 3. čtvrtletí 2022 kalendářního roku (pro
stanovení nároku na příspěvek na bydlení
ve druhém a čtvrtém kalendářním čtvrtletí).
Nepovinně se budou dokládat náklady na
bydlení a příjmy rodiny za 4. a 2. čtvrtletí
kalendářního roku (pro nárok na příspěvek
na bydlení v prvním a třetím kalendářním
čtvrtletí), pokud žadatel o příspěvek na bydlení nabude dojmu, že se mu v tomto kalendářním čtvrtletí zvýšily náklady na bydlení,
případně snížil příjem rodiny a může to
mít vliv na dosažení vyšší výše příspěvku
na bydlení.
Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.
Důchodové pojištění
Od 1. září 2022 dojde k valorizaci
všech důchodů. Procentní výměra se zvýší
o 5,2 %. To v průměru znamená přilepšení ve výši 700 korun. Jde přitom už o třetí
valorizaci v letošním roce – poprvé se důchody zvyšovaly v lednu, podruhé v červnu
a potřetí v září. Celkový růst průměrného
důchodu (dle MPSV) tak v tomto roce přesáhne 2 500 korun.
Životní a existenční minimum
Od 1. července 2022 došlo ke zvýšení částek životního a existenčního minima. Výše
životního minima pro jednotlivce dosahu-

je částky 4 620 Kč a existenčního minima
2 980 Kč. Od nových částek se budou odvíjet
i dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné
nouzi a dávky státní sociální podpory.
Jednorázový příspěvek na dítě
Od 1. srpna 2022 bude rodinám s dětmi
do 18 let věku vyplácen jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč. Tento příspěvek
obdrží domácnosti s celkovým ročním příjmem za rok 2021 do jednoho milionu korun hrubého. Rodiče, kteří pobírají přídavek
na dítě, dostanou jednorázový příspěvek
vyplacen automaticky, není nutné si o něj
žádat. Ostatní budou muset podat žádost
elektronicky prostřednictvím webové aplikace nebo osobně na vybraných CZECH
POINTECH na obecních či krajských úřadech. Toto bude možné od 18. srpna 2022.
Milostivé léto II
Milostivé léto II začne 1. září 2022 a bude
trvat do 30. listopadu 2022. Akce je určena pouze fyzickým osobám, které mají dluh
vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou je, aby byl dluh vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická
osoba nebyla v insolvenci. Nesmí tedy zrovna procházet oddlužením. K zastavení exekuce je nutné, aby dlužník během tříměsíční lhůty uhradil původní dluh (tzv. jistinu)
nebo její část, na kterou je vedena exekuce,
a zároveň zaplatil paušální náhradu nákladů
exekuce ve výši 1500 Kč bez DPH za náklady řízení.
Další informace k řešení sociální situace
vám může poskytnout sociální pracovnice
Mgr. Jana Mořkovská, se kterou si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle
604 226 143, e-mailem: jmorkovska@
ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků městského úřadu. Městský úřad Vratimov, 2. patro, dveře č. 11 a dveře č. 12,
sociální pracovnice Bc. Alice Miková, tel.
595 705 924, 770 136 122, mikova.meuvratimov.cz, sociální pracovnice Bc. Jitka
Langrová, tel. 595 705 923, 776 548 165,
langrova.meu@vratimov.cz.
Bc. Jitka Langrová,
odbor sociálně-správní

Pozvánka
pro představitele zájmových spolků, politických stran a organizací ve Vratimově
Vážení představitelé společenského života našeho města, dovolte, abych vás a členy
nebo zaměstnance vašich organizací pozval na oslavy státního svátku České republiky
– Dne vzniku samostatného československého státu, které se uskuteční

v úterý 25. října 2022 v 10 hodin
u Památníku obětí I. světové války ve Vratimově (u Husova sboru).
Bc. Martin Čech, starosta
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Vážení spoluobčané,
v době, kdy jsme psali tyto řádky, byly volby do obecního zastupitelstva před námi. Proto jsme tento článek pojali jako zhodnocení
čtyřleté práce na zvelebování města Vratimova.
Je nutno podotknout, když jsme v roce 2018 nastupovali do vedení našeho města, že jsme nemohli tušit, jak chod nejen našeho
města, ale prakticky celého světa ovlivní dlouho nevídaná pandemie. Navíc v letošním roce také válka na Ukrajině, která nás zasáhla
nejen přílivem ukrajinských uprchlíků, ale také ekonomicky. Věříme, že v dalších čtyřech letech nové vedení, ať už bude jakékoli,
nebude ničím z vnějšího světa ovlivněno.
Přinášíme vám souhrn toho, co vše jsme v uplynulém volebním
období zrealizovali.
INVESTIČNÍ AKCE ZREALIZOVANÉ ČI PROBÍHAJÍCÍ
• kanalizace Horní Datyně a Zaryjská
• přemístění knihovny v Horních Datyních a Vratimově (stavební
práce budou zahájeny v říjnu)
• chodník Vratimovská
• rekonstrukce hasičské zbrojnice Vratimov
• opravy MK U Mateřské školy, U Březinek, L. Fajkuse, Nad Točnou, K Hájence, Rakovecká a další
• výstavba budovy koupaliště
• částečná rekonstrukce travnatého hřiště, atletického oválu a tribuny + ozvučení
• klimatizace ZŠ Datyňská
• opravy v budově školy v Horních Datyních
• přístavba šaten ZŠ Masarykovo nám.
• bezbariérové sociální zařízení ve SVČ
• rekonstrukce v budovách MŠ a jídelny
• výstavba dětského hřiště Na Příčnici a na stadioně u tribuny
• revitalizace odpočinkových míst a kondiční stezky Důlňák
(dotace z MAS SB)
• instalace zvedacích plošin v budovách DPS Frýdecká 205 a 206
• výstavba veřejného osvětlení na MK K. Velčovského
• vyčištění fasády Kulturního střediska + klimatizace ve společenském sále KS
• výměna veřejného osvětlení na LED technologii v celém městě
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• opravena kontejnerová stání a zřízení nových stání blíže občanům
• zavedení sběru jedlých olejů a rozšíření sběru bioodpadu
• projekt kompostéry pro občany zdarma I+II
• zavedení nesečených travnatých pásů
• podpora kotlíkových dotací ve všech výzvách
• úpravy zeleně před nákupním střediskem a před domy na ulici
Strmé
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PROJEKTY A STUDIE – VIZE DO BUDOUCNA
• vytvořen Strategický plán města
• projekt domova pro seniory
• studie úpravy náměstí, prostranství mezi MěÚ a kulturním střediskem a okolí sídliště U Spol. domu
• studie haly u ZŠ Datyňská spolu s předprostorem školy
• projekt vnitrobloku Na Hermaně a parkování Na Příčnici (realizace roky 2023-2024)
• projekt okružní křižovatka Frýdecká–Datyňská
• spolupracujeme na projektu podjezdu žel. trati a okružní křižovatky Shell
• projekty na chodníky K. Velčovského-Koliba a Frýdecká
(Nimrod–Adámkova)
• rekonstrukce MK Okružní, Na Vyhlídce (realizace roky 2023–
2024)
• projekt rekonstrukce hřiště naproti ZŠ HD
• rekonstrukce obřadní síně a velké zasedací místnosti MěÚ
• kompletní rekonstrukce travnatého hřiště, atletického oválu a tribuny
DOPRAVA
• vymístění tranzitních nákladních vozidel nad 12 tun
• zklidňování dopravy v Horních Datyních, Odboje-Polní,
Výletní–U Hráze a v okolí obou ZŠ
• přidání autobusových spojů pro žáky ZŠ
• studie zklidnění dopravy v oblasti Adámkova–Okrajová
INFORMOVANOST OBČANŮ + SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
• zřízení služby Senior taxi
• zřízení facebooku města
• zavedení služby Mobilní rozhlas (Munipolis)
• zavedení elektronických úředních desek
• přemístění podatelny do přízemí MěÚ
• znovuobnovení tradičního městského plesu
• rozšíření programu při Rozsvícení vánočního stromu
• zavedení čtyř promítání letního kina
• zavedení rozšíření tradiční poutě o sobotní Pouťovou slavnost
• zavedení ocenění při Dni učitelů
• podpora společenských akcí ve městě
• podpora akcí pro seniory přes SVČ
• podpora spolkové činnosti
• společné akce ve spolupráci s Regionem Slezská brána
Děkujeme všem zastupitelům, členům komisí a výborů za činnost,
kterou pro město vykonali. Dále naše poděkování patří zaměstnancům městského úřadu a všem příspěvkovým organizacím děkujeme
za spolupráci.
Martin Čech, starosta
David Böhm, místostarosta

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. října 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.
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Informace k průběhu stavby „Odkanalizování
lokality Zaryjská, Vratimov a výstavba stok F4 a I1“
V průběhu měsíce srpna 2022 byly dokončeny práce při výstavbě kanalizačního
řadu v ulici Za Humny, stoka F4. Stavba byla provedena včetně 4 odbočných
míst ke stávajícím nemovitostem. Zároveň proběhla i finální úprava komunikace
Za Humny. V současné době se realizuje
stavba kanalizačního řadu v ulici Souběžná, stoka I1. Práce na této stoce budou během několika dnů ukončeny a stoka bude
napojena přes betonovou šachtu kanalizačního řadu v ulici Václavovická, který
byl vybudován v rámci II. etapy výstavby
kanalizace v Horních Datyních. Následně
bude zahájena výstavba jednotlivých kanalizačních odboček. Všechny práce probíhají dle předloženého harmonogramu stavby
a měly by být dokončeny do konce měsíce
září. Finální asfaltový povrch komunikace
bude proveden na jaře 2023.
V této souvislosti důrazně upozorňujeme majitele nemovitostí, přestože se zdá
být kanalizace funkční, tak připojení kanalizačních přípojek k hlavnímu řadu bude
možné až po kolaudaci a fyzické kontrole celého kanalizačního řadu a po vydání
územního souhlasu ke stavbě kanalizačních přípojek stavebním úřadem. Kontrola
řadu bude probíhat za účasti technika provozovatele, tj. společností SmVaK Ostrava a.s., a za účasti zástupce vodoprávního
úřadu. Předmětem kontroly bude mimo
jiné odkrytí poklopů u jednotlivých šachtic

Začátek kanalizace na ul. Souběžná, Horní Datyně, stoka I1.

po celé délce kanalizačního řadu a zjištění,
zda nedochází k protékání balastních vod
(to jsou podzemní vody, které by se mohly
dostat do kanalizace v důsledku její netěsnosti nebo jiným způsobem). Pokud by došlo k napojení jen jediné nemovitosti, ne-

Ukončená výstavba stoky F4 na ul. Za Humny, Horní Datyně.

Fota: Archiv MěÚ

bylo by možné prosakování balastních vod
zjistit a provozovatel neschválí připojení
nemovitostí ke kanalizačnímu řadu.
V současné době jsou na základě plných
mocí, které jednotliví vlastníci připojovaných nemovitostí podepsali a předali na
Městský úřad ve Vratimově, postupně připravována a předávána stavebnímu úřadu
oznámení záměru ke stavbě jednotlivých
kanalizačních přípojek (část přípojky od
revizní šachty na hranici pozemku po napojení konkrétní nemovitosti). Teprve po
vydání územního souhlasu ke stavbě kanalizační přípojky a kolaudaci příslušné části
kanalizačního řadu je možné začít s přípravou realizace přípojky.
Upozorňujeme tedy důrazně všechny
majitele nemovitostí, že připojení jejich
nemovitostí na kanalizační řad ještě není
možný, o termínu možnosti připojení budeme informovat na webových stránkách
města Vratimova, ve Vratimovských novinách a při předání územního souhlasu ke
stavbě přípojky referentem odboru investic.
V případě dotazů kontaktujte referenta
odboru investic a údržby obecního majetku Ing. Hanu Martyčákovou, tel. 595 705
932, e-mail: martycakova@vratimov.cz.
Ing. Hana Martyčáková,
referent odboru investic
a údržby obecního majetku

říjen 2022
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Informace k zahájení stavby kanalizačního řadu
v lokalitě Zaryjská, Vratimov
Stavba: Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov
Lokalita: ul. Nádražní, U Hráze, Výletní, Na Slezance, Zaryjská, U Padolu ve
Vratimově
Katastrální území: Vratimov
Termín realizace stavby: 1. 10. 2022 –
31. 5. 2023
Jedná se o výstavbu nové splaškové
kanalizace, která bude sloužit k odvádění odpadních vod z lokality ul. Nádražní,
U Hráze, Výletní, Na Slezance, Zaryjská,
U Padolu ve Vratimově. Celková délka
splaškové kanalizace bude 1875m a je
tvořena stokami A, A.1, A.1.1, A2, A.2.1,
A.2.2, A.3, A.4. Kanalizace bude provedena z materiálu PP SN10 DN300.
Stavba bude zahájena přípravnými pracemi, tj. zaměřením a vytýčením trasy,
osazením dopravních značek a jiné. Realizace stavby kanalizačního řadu bude
prováděna postupně po etapách otevřeným
výkopem za úplných uzavírek uvedených
místních komunikací. Obyvatelé dotčených lokalit budou předem informováni
o zahájení výkopových prací v jednotlivých ulicích letákem do schránek. Po dobu
výstavby bude zajištěn přístup k nemovitostem. K omezení příjezdu k RD může
docházet jen dočasně během výkopových

prací. Práce budou probíhat v pracovní dny
od 7.00 do 15.00 h.
Do konce roku 2022 bude realizace probíhat na páteřní stoce A od ulice Buničitá.
V příštím roce budou realizovány přilehlé ulice. Po dokončení výkopových prací
kanalizačního řadu a domovních přípojek
bude provedena částečná oprava komunikací nad kanalizačním výkopem.

V případě dotazů k této stavbě se můžete obrátit na referentku investic Ing. Hanu
Martyčákovou, tel. 721 350 367, e-mail:
martycakova@vratimov.cz.
Ing. Hana Martyčáková,
referent odboru investic
a údržby obecního majetku

Fasáda na Společenském domě prohlédla
Možná jste si všimli, že fasáda na Společenském domě v centru města prohlédla. Odbor správy sportovních a kulturních zařízení
nechal tuto fasádu vyčistit, čímž došlo k odstranění organických i atmosférických nečistot. Mytí odbornou firmou proběhlo vysokotlakým strojem a byl aplikován přípravek proti řasám. Bílé části, které již byly v horším stavu, byly natřeny siloxanovou barvou.
Tímto bylo dosaženo nejen hezčího vzhledu objektu, ale zejména prodloužení životnosti této fasády.
Bc. Daniel Filip,
vedoucí odboru správy sportovních a kulturních zařízení

Vzhled fasády před započetím čisticích prací.

Společenský dům po vyčištění prohlédl.

Fota: Archiv MěÚ
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Bude letošní školní rok lepší než ty předchozí?
pokračování ze str. 1
potýkaly s testováním žáků a karanténami
tříd. V únoru si všichni mohli na chvíli oddechnout, neboť došlo k celkovému zlepšení situace ohledně nákazy covidem-19
a bylo ukončeno celoplošné testování na
školách. Po krátkém nádechu přišla ale
další velká výzva. Tou byl příliv ukrajinských dětí v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. „Naše škola přijala
v období dubna a března celkem 7 ukrajinských žáků. Jejich adaptace proběhla díky
úsilí všech pedagogů úspěšně – žáky jsme
zařadili do doučování v jazyce českém,
kde se učili základům našeho jazyka a orientovat se v základních oblastech praktického života. Netrvalo to příliš dlouhou
dobu a mezi našimi žáky si dokázali najít
kamarády, stejně tak jako se dokázali samostatně domluvit na základních věcech,“
uvedla ředitelka Pelikánová.
V Základní škole Vratimov, Datyňská
ul., otevřeli tři první třídy – dvě ve Vratimově, obě v počtu 24 žáků, a jednu v Horních Datyních s 13 žáky (z toho dvě ukrajinské děti). Letos se zde bude vzdělávat
478 žáků. Vyučovat je bude 47 pedagogických a 8 nepedagogických pracovníků.
„Jsem velmi ráda, že po dvou náročných
letech spojených s karanténami a distanční
výukou se vracíme ke standardní výuce,“
sdělila ředitelka Základní školy, Datyňská
690, Darja Kuchařová.
Na obou školách proběhla revize školních vzdělávacích programů, která byla
zaměřena na implementaci nové informatiky napříč všemi ročníky od čtvrté po devátou třídu. Ministerstvo školství v rámci
svého dotačního programu poskytlo všem
základním školám finanční prostředky určené na zmenšení tzv. „digitální propasti“
a rovněž na pořízení nových učebních pomůcek, které zvýší efektivitu výuky infor-

matiky. Jedná se především o robotické
stavebnice, které školy z těchto prostředků
pořídily a které budou nápomocny v rozvoji logického myšlení žáků, naučí je různým algoritmům řešení problémů, základům programování a rovněž posílí rozvoj
jemné motoriky, která dnešním dětem tak
často chybí. „V letošním školním roce nás

Děti se prvního školního dne už nemohly dočkat.

Foto: Kateřina Jurczyk

Vedení města při vítání prvňáčků na ZŠ Datyňské.

Pasování prvňáčků.

Foto: Kateřina Jurczyk

také čeká testování České školní inspekce,
která na všech školách v říjnu a listopadu
sadou motorických testů ověří tělesnou
zdatnost 3. a 7. ročníků. Testy budou zaměřeny především na rozvoj pohybových
dovedností žáků,“ upřesnila ředitelka Kuchařová.
(red)

Foto: Lenka Havrdová
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Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro podzim 2022
Vratimov

Horní Datyně

3. 10.
4. 10.
5. 10.
6. 10.
7. 10.
10. 10.
11. 10.

12. 10.
13. 10.
14. 10.

u kostela
Radniční náměstí
křižovatka ulic Nádražní a U Hráze
ulice Na Příčnici u kotelny
před budovou Na Příčnici 835
ulice Rakovecká u mostu
křižovatka ulic Na Zadkách a Adámkova

Městská

knihovna
VRATIMOV

U Důlňáku u obchodu
U Důlňáku u obchodu
kulturní dům Horní Datyně

Sběr proběhne vždy v době od 10.00 do 17.00 hodin. Upozorňujeme, že stanoviště sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu neslouží k odkládání odpadu vzniklého při podnikatelské činnosti.
RNDr. Ivana Hranická, referent ŽP

Městská knihovna Vratimov

Místní knihovna Horní Datyně
V Týdnu knihoven ve dnech 3. a 5. října nabízíme:
• 3. října v 17 hodin - přednášku pro veřejnost s cestovatelem Pavlem Szabo Váránasí – cesta do Indie aneb jak jsem se
učil v Indii na hudební nástroj sitár. Pan Szabo nás seznámí
s průběhem své cesty, promítne dokumentární film o městě
a součástí bude také vystoupení na indický hudební nástroj
sitár. Vstup je zdarma.

•
•
•
•
•

5. října – besedu pro žáčky 1. třídy ZŠ Horní Datyně
Poledníček v MŠ – čtení dětem před spaním
přihlašování nových čtenářů zdarma
amnestii dlužných poplatků
výstavu fotografií Miloslava Weigerta Krajina mého okolí
2010–2020
Sledujte webové a FB stránky knihovny.
Mgr. Lenka Šimurdová,
ředitelka Městské knihovny Vratimov
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Atletický ovál zpřístupněn MAS Slezská brána
podporuje rozvoj podnikání
veřejnosti

Foto: Archiv MěÚ

Město Vratimov nabízí zájemcům z řad veřejnosti a škol zdarma využití atletického oválu pro kondiční běhání, který se nachází ve sportovním areálu ve Vratimově.
Na atletickém oválu u travnatého fotbalového hřiště byly provedeny
nezbytné udržovací práce (ovál již byl roky neudržován, prorostlý, zaplevelený), a to s ohledem na co nejnižší náklady. Zájemcům je ovál
k dispozici zdarma od pondělí do pátku od 6.30 h do 16.00 h a v neděli
od 13.00 h do 18.00 h. Vstup na atletický ovál je přes branku na tribuně (u hlasatelny). V případě, že je branka zavřená, není vstup na hřiště
možný. Atletický ovál je 400 m dlouhý s přilehlou 100 m dlouhou
rovinkou. Povrch atletického oválu je škvárový. Vstup bude veřejnosti povolen pouze ve sportovní obuvi (běh v kopačkách je zakázán).
Fotbalová utkání, tréninky a jiné akce na travnatém fotbalovém hřišti
mají přednostní právo. V případě nepříznivého počasí, podmáčeného
terénu si provozovatel Město Vratimov vyhrazuje právo na tento atletický ovál neumožnit vstup. Zakázáno je také vstupovat na travnaté
fotbalové hřiště.
Město má také zpracovánu projektovou dokumentaci vč. souvisejících povolení na rekonstrukci celého stadionu a chtělo by v nejbližších
letech na tento projekt získat finance z dotačních prostředků.
Petr Holub, MBA
odbor správy sportovních a kulturních zařízení

Místní akční skupina Slezská brána působí v regionu již deset let. Vedle podpory veřejných projektů se zaměřuje také na
podporu místních podnikatelů. Ani tento rok nebyl výjimkou.
Ve vyhlášené výzvě na jaře tohoto roku jsme podpořili celkem 9 projektů na podporu zemědělské, potravinářské a obecně podnikatelské činnosti. V letošní výzvě MAS v Programu
rozvoje venkova jsme tak podpořili projekty v celkové hodnotě 4.336.502 Kč, z toho podpora z MAS činila dohromady
1.688.394 Kč.
MAS Slezská brána tak v území podpořila řemeslné služby (nákup dodávky
do stolařství a kovozpracující dílny),
pekařskou výrobu (nákup vybavení pekárny), zemědělství (nákup rotačky na
trávu), zázemí drobných podniků (nový
konvektor, nákup lešení, nákup vybavení pneuservisu, oprava střechy provozovny) a zázemí pro spolkovou činnost
(zateplení a výměna oken hájenky).
Za uplynulé období tak MAS Slezská brána rozdělila do
území celkem 46.327.156 Kč a podpořila tak 37 projektů
z území devíti obcí v celkové hodnotě 61.234.227 Kč.
Také v novém programovém období budeme podporovat
rozvoj regionu. Pro místní podnikání bude MAS Slezská brána vyhlašovat výzvy hned ve dvou operačních programech.
Naše dotační výzvy se v příštích letech zaměří na rozvoj místních výrobců potravin, zemědělců, řemeslníků a také na digitalizaci, robotizaci, energetiku a technologický rozvoj výroby
všeho druhu.
Kde nás najdete? Naše kancelář je v Paskově na ulici Nádražní 38.
Mgr. Tomáš Řeha,
MAS Slezská brána z.s.

Mistrovství světa kníračů se bude konat ve Vratimově
Fotbalové hřiště vratimovského sportovního areálu bude v posledním říjnovém
týdnu hlavním dějištěm konání kulatého
30. ročníku Mistrovství světa kníračů ISPU
2022 (pozn. red. ISPU - mezinárodní zkratka Hlavní celosvětové asociace pro plemena knírače a pinče).
Soutěž pořádá především Klub chovatelů
kníračů ČR ve spolupráci s Kynologickou
organizací Ostrava-Kunčice. Soutěžící přijíždějí zejména z evropských zemí, např.
Německa, Rakouska, Norska, Švýcarska,
Itálie, ale své zastoupení budou mít i závodníci z USA.
Tentokrát padla volba na místo konání
ve Vratimově, a to hned z několika důvodů. Před osmi lety jsme zde pořádali právě
české mistrovství republiky kníračů a závodníkům se zde zalíbilo. Dalším důvodem
je prestižní místo, kterým se díky kvalitní
rekonstrukci tento areál bezpochyby stal
a za zmínku stojí také výborná dopravní
dostupnost. A neméně důležitým důvodem
je vstřícný přístup vedení města a pomoc
sponzorů, bez kterých by se toto mistrov-

ství světa neuskutečnilo a kterým tímto
děkujeme.
Z organizačního hlediska je to velmi
náročná akce. Na mistrovství se důkladně
připravujeme již od loňského podzimu.
Počítáme s účastí zhruba 95 závodníků. Je
zapotřebí mít tým okolo 50 spolupracovníků, 3 zahraniční rozhodčí, dále je nutností mít zajištěná pole - to je prostor, kde
psi vykonávají tzv. stopu. Pro přiblížení,
musíme zajistit 2 x 150 ha půdy a 70 ha
půdy a i tento prostor je potřeba připravit

pro danou soutěžní disciplínu. Soutěžit se
bude ve dvou kategoriích. První z nich je
IGP FH – to jsou dvě velmi plošné, tříhodinové stopy, které budou vypracovávány
v prostorách na Opavsku a Olomoucku. Je
to nejvyšší mezinárodní kategorie v oblasti
stop v kynologických soutěžích. A právě
druhou vrcholovou je IGP 3, která obsahuje oproti FH kratší, hodinovou stopu, dále
pak poslušnost a obranu, a vy ji můžete
zhlédnout na hřišti. V obou kategoriích je
zadáván mezinárodní titul CACIT.
Na závěr si dovolím pozvat širokou veřejnost na zahajovací ceremoniál, který se
uskuteční 27. října mezi 16. a 17. hodinou
na fotbalovém hřišti sportovního areálu
a pozvání platí i pro následující dny 28. až
30. října v době od 8 do 18 hodin, kdy budou probíhat výše zmiňované soutěže psovodů se psy.
Podrobný program a informace naleznete na https://ispuwm2022.webnode.cz.
Veronika Staniová,
hlavní organizátorka MS kníračů ISPU 2022

říjen 2022
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Datyňský krmáš je za námi a už se připravuje další ročník
Poslední sobotu v srpnu proběhl v Horních Datyních již tradiční Datyňský krmáš,
do kterého se zapojily prakticky všechny
místní spolky. Přesně v 15 hodin zahájil
letošní ročník krátkým proslovem starosta
města Martin Čech.
U datyňského mlýnku proběhla prohlídka s odborným výkladem původní funkce a historie výroby mlýnků v naší obci.
„Mlýnky vyráběl ve své kovárně pan Borový,“ sdělil předseda Klubu českých turistů Horní Datyně Jan Tlolka.
Turisté pro zájemce letos připravili novinku – krátkou, asi půlkilometrovou trasu
značenou modrou značkou, která účastníky přivedla na zahradu pana Goňce. „Pan
Goněc je kovář-amatér, který předvedl
ukázku kovářské práce u své výhně a také
své kovářské výrobky, které má vystaveny
po celé zahradě,“ doplnil Jan Tlolka.
Nedílnou součástí krmáše byla také zahrádkářská výstava, kterou připravili členové Českého zahrádkářského svazu, z. o.,
Horní Datyně. „My datyňští zahrádkáři
jsme zahájili přípravy na letošní výstavu
již v průběhu loňské výstavy. Vybrali jsme

hlavní téma, a to okrasné kopřivy,“ uvedl
Ladislav Mudrik, člen výboru ČZS, z. o.,
Horní Datyně.
Výstavu začali instalovat již ve čtvrtek.
„Bylo to hodně náročné i proto, že ještě
na jaře jsme se rozhodli zúčastnit krajské
zahrádkářské výstavy v Ostravě s expozicí
kopřiv. Nechtěli jsme proto nic zanedbat,“
prozradil Ladislav Mudrik. Předseda
Územního sdružení ČZS ve Frýdku-Místku expozici kopřiv schválil a doporučil celou převézt do Ostravy, kde byla součástí
krajské zahrádkářské výstavy v Národním
zemědělském muzeu v Ostravě – Dolních
Vítkovicích. Jaké bude téma na příští rok
nechtěli datyňští zahrádkáři prozradit. Nevadí, my si rádi počkáme.
Neodmyslitelným bodem Datyňského
krmáše jsou i akce u hasičské zbojnice. Ve
starých i nových prostorách hasičárny byl
připraven den otevřených dveří. „Pro zájemce jsme připravili v klubovně mladých
hasičů kroniky, písemnosti a fotodokumentace od založení sboru po současnost.
Dále se návštěvníci mohli seznámit s technikou a věcnými prostředky naší výjezdo-

Slavnostní zahájení proběhlo již tradičně u mlýnku. Foto: David Böhm

Skupina Cabaléro.

Foto: SDH Horní Datyně

vé jednotky,“ řekl člen výboru SDH Horní
Datyně Martin Čech.
Novinkou letošního ročníku byla i prohlídka knihovny, která s hasičárnou přímo
sousedí.
Večer se pak zvolna překlenul do tradičního Loučení s létem. Hasiči zde připravili
posezení spojené s občerstvením. K poslechu i tanci zahrála country skupina Cabaléro z Havířova.
„Akci Loučení s létem pořádáme dlouhodobě, součástí Datyňského krmáše je
tato akce již čtvrtým rokem. Jsme rádi, že
nám sousedé zachovávají přízeň, a věříme,
že ve spolupráci s ostatními datyňskými
spolky udržíme pěknou tradici,“ doplnil
Martin Čech.
Poslední část krmáše probíhala na hřišti TJ Horní Datyně, kde si stejnojmenný
spolek připravil několik sportovních disciplín – hlavně pro děti. Také zde byla ke
zhlédnutí ukázka vojenské techniky Klubu
terénních vozidel 4x4 Havířov.
Letošní Datyňský krmáš se opět vydařil
a jak jsme se dozvěděli, již nyní probíhají
přípravy ročníku dalšího.
(red)

Posezení u Loučení s létem.

Datyňským zahrádkářům se výstava opět vydařila.

Foto: SDH Horní Datyně

Fota: Dominika Mudriková
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Akce Střediska volného času Vratimov
Podzimky

Bludičky

Podzim zaklepal na dveře a s ním tu máme opět prázdniny. Na
středu 26. října jsme pro děti připravili jednodenní akci plnou pohybu, her a tvoření. Společně si v bodyzorbingových koulích zahrajeme fotbal a něco zajímavého si vyrobíme. Ve čtvrtek 27. října pak vyrazíme do HopJump centra. Děti můžete přivést od 7.30
do 8.00 hodin. Vyzvednutí je pak možné od 15.30 do 16.30 hodin.

Na sobotu 15. října SVČ Vratimov připravuje ve spolupráci
s mateřskou školou a TJ Sokol již třináctý ročník BLUDIČEK.
Začínáme v zahradě mateřské školy od 16.30 do 17.30 hodin, kde
budou pro děti připravena zajímavá stanoviště. Po setmění se společně s lampionovým průvodem přesuneme do sokolovny, kde
bude připraven táborák a účastníci si mohou opéct vlastní buřty.

Fota: Archiv SVČ Vratimov

Více informací na www.svcvratimov.cz, k.pastorkova@svcvratimov.cz

Mažoretky si zajistily účast na ME v Itálii
Nejstarší skupina mažoretek ZIK-ZAK
Vratimov se dne 3. září 2022 zúčastnila
Mistrovství České republiky v TWIRLINGU v Hradci Králové. V soutěžní kategorii
pompon se představily s novou skupinovou choreografií MAMMA MIA. Mažoretky předvedly vynikající výkon, který

Vítězná skupina mažoretek ZIK-ZAK se zaslouženými zlatými medailemi.

byl odměněn zlatou medailí. Zároveň získaly nominaci na Mistrovství Evropy,
které se bude konat v měsíci dubnu 2023
v italském městě Lignano Sabbiadoro.
Před účastí na této nejvyšší soutěži
v ČR v TWIRLINGU v roce 2022 musela děvčata z nejstarší skupiny podstoupit
náročnou přípravu. V srpnu se uskutečnilo

Foto: Daniela Vodová

týdenní soustředění a následovala série tréninků, aby soutěžní výkon byl co nejlepší,
což se povedlo.
Děkujeme děvčatům za krásnou reprezentaci a také trenérce Daniele Vodové za
jejich přípravu.
Kateřina Horkelová,
ZIK-ZAK Vratimov

říjen 2022
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Akce Střediska volného času Vratimov
Ohlédnutí za soutěží Křížem krážem
Slezskou bránou 2022 pro seniory.
Je tomu již deset let, co naše Středisko
volného času Vratimov připravuje na podnět Regionu Slezská brána vědomostní
soutěž pro seniory nazvanou Křížem krážem Slezskou bránou.
Do soutěže se mohou hlásit tříčlenná
družstva složená z obyvatel šestnácti obcí,
které spadají do oblasti takzvané „Slezské
brány“. Družstva pak v soutěži prokazují
znalost této oblasti. V letošním roce se do
soutěže zapojilo deset obcí a vytvořilo devět soutěžních družstev.
A jak se družstva na soutěž připravovala? Letos probíhala příprava družstev
velmi příjemným způsobem - soutěžící
a jeden náhradník totiž společně všechny
zapojené obce navštívili. Od nás organizátorů dostali soutěžící nápovědu, že soutěžní otázky se budou týkat pouze toho, co
společně uvidí, uslyší či zažijí. Podmínkou
bylo, že se z každého družstva na jedno
dopoledne stanou průvodci po vlastních
obcích a ostatním představí nejen obec,
ale i činnost spolku seniorů (pokud v místě existuje) či aktivity, které se seniorům
v místě nabízí.
Poznávacích exkurzí bylo celkem šest
a odstartovalo je 13. dubna Řepiště. Měli
jsme možnost obdivovat zrenovovaný
kostel sv. Michaela Archanděla, Komunitní dům i bohatou činnost spolku seniorů.
Hned následující středu, 20. dubna, nás
přivítaly Nižní Lhoty a Nošovice. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o obou
obcích a prohlédli výrobu v automobilce
Hyundai. Dne 11. května jsme zavítali do
hor, hostitelskými obcemi byly totiž Morávka, Krásná a Pražmo. Od teď víme, že
na Morávce se nachází sedm pietních míst,
Krásná má novou hasičskou zbrojnici
a Pražmo dokonce vlastní hymnu. V Pas-

Spolky seniorů z deseti obcí si vzájemně představovaly svou činnost.

kově jsme se sešli 18. května, obdivovali
jsme zámek a ve sluncem zalitém parku
hledali liliovník tulipánokvětý a brouka
páchníka hnědého. Počasí nám přálo až do
návštěvy Vratimova, 25. května. V dešti jsme si prohlédli zrenovované městské
koupaliště a rádi v suchu vyslechli povídání zástupců tří vratimovských seniorských
spolků. Na závěr jsme si nechali prohlídku parčíku v Kaňovicích, kostela a muzea
v Sedlištích. Bylo obdivuhodné, jak svědomitě si soutěžící během exkurzí zaznamenávali své postřehy do notýsků.
Ve středu 15. června se v Řepištích konala vědomostní soutěž. Organizátoři si
připravili dvacet otázek, které promítali soutěžícím na plátno. Někdy soutěžící
vybírali správnou odpověď z nabízených
možností, někdy jim k rozpomenutí pomohla fotografie. Své odpovědi zapisovali
na tabulku a za každou správnou obdrželi
jeden bod. Dvě nejlepší družstva dosáhla
remízy, a tak je čekal speciální úkol. V časovém limitu měli postavit z dřevěných
kvádrů co nejvyšší stavbu.

Fota: SVČ Vratimov

Vítězem soutěže se stalo družstvo obce
Řepiště. Hned v patách jim na druhém místě bylo družstvo Kaňovic. Pak však došlo
k omylu a porota vyzvala do boje o bronzovou medaili týmy Krásné a Sedlišť. Sedliště zvítězilo a bylo vyhlášeno jako třetí
vítěz. Porota však pod tíhou odpovědnosti
přehlédla, že družstvo Morávky mělo již
před rozstřelem o jeden bod více, a mělo
tedy získat bronzovou medaili bez rozstřelu. Morávka podala protest, porota jej
s omluvou uznala a přiznala Morávce třetí
místo. Sedliště se tím posunulo na krásnou
čtvrtou příčku.
Příprava a koordinace projektu byla náročná a my velmi děkujeme seniorům za
skvělou spolupráci. Velmi nás rovněž potěšilo osobní zapojení starostů a dalších
představitelů obce. Mnohdy na sebe vzali
roli průvodců obcemi a rovněž poskytli finanční příspěvek na občerstvení, které senioři z hostitelské obce pro své vrstevníky
připravili. Za finanční podporu děkujeme
i Regionu Slezská brána a Moravskoslezskému kraji, bez ní by nebylo možné projekt v tomto rozsahu realizovat.
Cílem soutěže Křížem krážem Slezskou
bránou bylo nejen motivovat seniory k poznávání svého okolí a aktivizovat je, ale
zejména prohloubit spolupráci mezi seniory a seniorskými spolky v různých obcích.
Ze zpětné vazby účastníků máme dojem,
že se to podařilo.
Za tým SVČ Vratimov
Bc. Hana Nevrlá a Mgr. Lenka Havrdová
Projekt finančně podpořily: Moravskoslezský
kraj z Programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji pro rok 2022, Region
Slezská brána a zapojené obce.

Společné foto seniorů ze soutěže Křížem krážem Slezskou bránou.
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Ambroziáda, letní kurz pro děti, který má smysl
V polovině srpna 2022 se na
naší škole již celkem po čtvrté
konal vzdělávací kurz pod názvem Ambroziáda umělecké
společnosti Ambrozia, se kterou škola navázala spolupráci
již v roce 2018. Mnozí si jistě pomyslí, že o prázdninách
se děti nechtějí vzdělávat, ale
pouze bavit a užívat čas volna.
Opak ale může být často pravdou.
Ambroziáda není jen tak ledajakým kurzem. Organizačně ho zajišťují vysokoškolsky
vzdělaní pedagogové, zdravotníci a certifikovaní hlavní vedoucí, po odborné stránce zde
působí mnoho profesionálních
herců, režisérů, filmařů, moderátorů, zpěváků a tanečníků. Smyslem výuky v těchto
kurzech není pouhé předávání
informačního minima o umění.
Lektoři se snaží dětem ukázat cestu k umění a vzbuzovat
v nich zájem o další umělecký
rozvoj. Snaží se budovat jejich
celkový pozitivní přístup ke
kultuře a umění. To je důležité
nejenom pro každého jedince,
ale i pro kulturní rozvoj celé
společnosti. Cílem kurzů také
je, aby jejich účastníci v uměleckém vzdělávání pokračovali
celoročně, aby byli motivováni
třeba k přihlášení se na základní uměleckou školu a zejména k tomu aby rozvíjeli svůj

Účastníci kurzu se zvěčnili s hercem Adamem Langerem.

potenciál a nacházeli v sobě
skryté stránky a možná i talent
k určité umělecké činnosti.
Letos se Ambroziáda na naší
škole konala od neděle 14. do
soboty 20. srpna 2022. Tohoto kurzu se zúčastnilo celkem
63 dětí z Ostravy, Frýdku-Místku a samozřejmě rovněž
z Vratimova. Děti se v rámci
Letní herecké školy zúčastnily
několika základních vzdělávacích kurzů, muzikálových,
hereckých, pěveckých a filmových. Během Ambroziády ve
škole také spaly, stravovaly se,
hrály hry nebo se učily zákla-

Děti si Ambroziádu užily plnými doušky.

dům zumby na školním hřišti,
společně s lektory grilovaly
a zažívaly chvíle, na které se
zkrátka nezapomíná. Na každý
kurz je každoročně zvána známá osobnost – ať už z oblasti
herectví, zpěvu, nebo tance.
Nejinak tomu bylo i letos a ve
středu poctil všechny děti svou
návštěvou známý herec a zpěvák Adam Langer. Ten dětem
odpovídal na jejich všetečné
otázky, vyprávěl o svých zážitcích z natáčení seriálu Ulice,
ale také se aktivně zapojil do
dění kurzu, jelikož se stal jedním z porotců Talent show, ve

Fota: ZŠ Masarykovo náměstí

které děti předvedly své umění.
Vyvrcholením kurzu bylo
představení pro rodiče, které se
uskutečnilo v sobotu 20. srpna
jak v prostorách tělocvičny,
tak na školním hřišti. Děti ukázaly, co vše se během týdne
naučily. Předvedly divadelní
představení, pěvecké a taneční vystoupení v rámci soutěže
Tvoje tvář má známý hlas nebo
představily krátký film na určité téma. Touto cestou bych
velmi ráda poděkovala starostce Tělovýchovné jednoty Sokol Iloně Spratkové, která nám
stejně jako v minulých letech
vyšla vstříc a umožnila nám
využití hygienického zařízení
TJ Sokol pro všechny účastníky kurzu. Zájemci o další
informace z této akce je najdou na webových stránkách
www.kronika.ambroziada.cz,
kde je k dispozici také fotodokumentace z Ambroziády.
V průběhu kurzu jsem školu
navštěvovala a bylo milé sledovat ruch a dění, které tam panovalo. Jedná se o akci, která
má smysl, která děti vzdělává
a zároveň je baví, akce, na které vznikají dlouholetá přátelství a z níž si všichni odnášejí
spoustu zážitků. Osobně by mě
potěšilo, kdyby se tato akce
konala na naší škole i o příštích
letních prázdninách.
Martina Pelikánová,
ředitelka
ZŠ Masarykovo náměstí
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Ani počtvrté to neomrzí!
Vratimovští senioři jsou k neporažení! Počtvrté se zúčastnili bowlingového
turnaje seniorů O putovní pohár starosty Paskova a počtvrté vyhráli kategorii
družstev. Stejně tak v kategorii mužů, kde
také všechna medailová umístění ve všech
čtyřech ročnících připadla pouze vratimovským hráčům. Jen v kategorii žen je
poprvé vítězka z jiné obce než z té naší.
Ale i tam, na bronzové příčce, máme zástupkyni.
Kategorii družstev tedy vyhrálo družstvo
z Vratimova s výkonem 1796 bodů, druzí
se umístili senioři z Řepišť (1659 bodů).
Řepišťské družstvo výrazně posílilo, jak
jde vidět z rozdílu bodů, který je letos 137.
Pro názornost, loni byl rozdíl 345! Třetí
skončil Paskov (1449 bodů) a čtvrtí byli
účastníci z Oprechtic (1177 bodů). Všechna čtyři družstva uhrála více bodů než loni
– možná k tomu pomohla profesionální
dráha v centru Jadran, možná pravidelný
trénink.
Stupně vítězů v kategorii mužů jsou
tedy opět plně vratimovské: 1. Mintěl (306
bodů), 2. Böhm (286 bodů), 3. Kwassay
(269 bodů).
Kategorie žen byla podstatně vyrovnanější a na stupních vítězů se umístily ženy
ze tří různých obcí: 1. Laholová z Paskova (výborný výkon 240 bodů), 2. Valgová
z Řepišť (226 bodů), 3. Huppertová z Vratimova (215 bodů).

Vratimovské družstvo zvítězilo v bowlingovém turnaji již počtvrté.

Gratulujeme všem účastníkům za kvalitní sportovní výkony a reprezentaci svého
města.
Letošní ročník, který se uskutečnil na
novém místě v Bowlingovém centru Jadran jako již tradičně organizačně zabezpečilo město Paskov. Další odměny pro
vítězné družstvo a nejlepší hráče poskytly
města Vratimov a Paskov a obec Řepiště.

Foto: David Böhm

Malou odměnu za svou snahu tedy dostal
každý soutěžící.
Chtěl bych poděkovat Ing. Miroslavu
Lyskovi za uspořádání této tradiční akce.
Další poděkování patří Regionu Slezská
brána, městu Paskov a obci Řepiště za
podporu turnaje.
David Böhm,
místostarosta

1. Judo club Baník Ostrava má za sebou
veleúspěšnou půlku sezony 2022
Ostravská stálice bojových sportů,
1. Judo club Baník Ostrava, v první půlce kalendářního roku 2022 opět
p
překonávala milníky své no-vodobé historie na soutěžním poli.
V individuálních soutěžích na mezinárodní scéně se předvedli v barvách
české reprezentace dva
zástupci ostravského sportu. Zlatou medaili na únoro-vém Evropském poháru dorostu v italském Lignanu získal Šimon
Fulneček ve váze do 90 kilogramů. Jde
o historicky první zlato na podobné úrovni pro ostravského judistu. O několik týdnů později jej napodobil mezi dospěláky
Matěj Silvestr ve váze do 100 kilogramů.

Sparingpartner legendy Lukáše Krpálka
na sebe v dubnu upozornil stříbrem na
Evropském poháru mužů a žen
v chorvatském Dubrovníku.
České judo pořádá také
prestižní dlouhodobé soutěže družstev, kde se 1. Judo
clubu Baník Ostrava také
velmi dařilo. Dorostenecký tým chlapců do 18 let
bude letos obhajovat zlato
z předchozího roku v dorostenecké lize. Po dvou kolech
k tomu má velmi dobře našlápnuto, do
finálové skupiny totiž postupuje bez zaváhání z prvního místa. Ještě větší konkurenci představuje Extraliga mužů, kde
náš tým v roce 2021 skončil na 4. místě.
Letos je na tom po dvou kolech dobře,

postupuje totiž do finálového turnaje
z druhého místa.
Hledáte pro své dítě komplexní pohybovou aktivitu, která skloubí obecnou
pohybovou průpravu, základy sebeobrany a důraz na disciplínu nebo respekt
k sobě a ostatním? Navzdory předsudkům je judo vhodné pro chlapce i dívky,
pro děti v předškolním i školním věku.
1. Judo club Baník Ostrava nabízí ve
svých tréninkových centrech také lekce
pro dospělé začátečníky.
Neváhejte a v případě zájmu volejte na
telefonní číslo 736 783 588 nebo pište
na e-mai: info@1jcbo.cz, více informací získáte také na webových stránkách
www.1jcbo.cz.
Petr Huvar,
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.
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Kristýna Nelhüblová – vicemistryně ČR v disco
tancích = nominace na mistrovství světa
Vratimovští juniorští sportovci mají dalšího zástupce na vrcholné sportovní akci!
Jmenuje se Kristýna Nelhüblová (12)
a letos se 3. místem na Mistrovství České
republiky v taneční disciplíně sólo ART nominovala na listopadové Mistrovství světa
v německé Riese.
„Tančit jsem začala v roce 2018, kdy jsem
se stala členkou tanečního klubu AKCENT
OSTRAVA. AKCENT je taneční klub zaměřený na Show Dance a Disco Dance.
Nejdříve jsem začínala jako tanečnice ve
velkých formacích a tančila jak disco, tak
i show. O rok později mně to už nestačilo
a začala jsem tančit Sólo a Duo DISCO.
Tedy tančila jsem sama nebo ve dvojici,“
vysvětluje Kristýna Nelhüblová.
V době covidu se mohlo tančit jen online,
přesto děvčata tanečního klubu nepolevila
a trénovala, jak se dalo. Po delší soutěžní pauze to ale v roce 2021 rozjela naplno. V dětské kategorii si Kristýna v Sólo
DISCO vytančila 3. místo v Poháru prezidenta. V Duo DISCO se se svou partnerkou
letos protančily až na Mistrovství Evropy,
které v červnu proběhlo v Polsku. Tam děvčata získala skvělé 5. místo ve velké formaci. Velká formace se na Mistrovství Evropy
nominovala 3. místem z Mistrovství ČR
2022. Na listopadovém Mistrovství světa
v Německu nebude Kristýna startovat jen
v jednotlivcích, ale také jako členka velké
i malé formace. Nominaci si vytančily shodně 2. místem na Mistrovství ČR.
Gratulujeme a držíme pěsti nejen naší
Kristýně, ale celé výpravě.
(red)

Kristýna Nelhüblová s putovním Pohárem
prezidenta.
Fota: Tereza Šimečková

Děvčata úspěšně reprezentují svůj taneční klub.

Konečně zase léto jak má být...
Po dvou létech od vypuknutí pandemie zažili naši turisté nijak
a ničím omezovanou letní turistickou sezonu (alespoň v rámci
ČR) tak, jak jsme byli zvyklí odjakživa.
Začalo to počátkem června, kdy jsme byli vybráni jako pořadatelé na start tří etap Stezky Českem ze všem dobře známých
Visalají. Přestože jsme byli dobře připraveni a vybaveni, tak
zřejmě díky nedostatečné prezentaci byla účast mizivá.
Hned o týden později se uskutečnil tradiční pochod z Lapačky
na Prašivou. Zde se vystřídalo ze všech možných směrů na 150
účastníků, z nichž mnozí po nabrání sil spojené s prohlídkou
místního dřevěného poutního kostelíka a po tombole zamířili do
místa zakončení, kterým je sportovní areál na Lapačce.
V prvním prázdninovém týdnu mnozí pěstovali a užívali si
rodinnou turistiku na chatě naší mateřské TJ na Morávce, odkud
vyráželi na kolech i pěšky do okolí či relaxovali u vody.
V posledním červencovém týdnu se nás, v počtu přes třicet,
vypravilo na další již tradiční a komorně laděný Anenský pochod. Tentokrát jsme šlapali z Bumbálky na Soláň, a přestože

nás po delší odmlce téměř celou 15 km trasu smáčely kapky
deště, tak jsme za to byli vlastně vděčni, jelikož v letním vedru
by to bylo daleko náročnější a trýznivější.
První srpnový týden patřil našim čtyřem desítkám vodáků,
kteří se po několika letech vydali splout část řeky Sázavy. Na
15 půjčených lodích se ve třech etapách vydali z Českého Šternberka do Čerčan. Cestou ještě navíc při průměrném stavu vody
a přiměřeně příznivém počasí zvládli navštívit i takové turistické cíle jako Konopiště či pivovar v Kácově.
No a závěr prázdnin patří již také tradičně k účasti na pořádání Datyňského krmáše. Zde měli letos návštěvníci možnost zažít díky Vláďovi Kuchařovi prohlídku větrného mlýnku a také
zajímavou vycházku do nedaleké kovárny spojenou s ukázkou
práce u kovářské výhně i výstavkou kovářských výrobků.
Věříme, že si tedy každý přišel dle svých možností na své
a i po dalších, nejen turistických aktivitách se těšíme na houbařskou sezonu a blížící se zimní akce.
Vlastimil Kusák, Klub českých turistů Horní Datyně

říjen 2022

15

Vratimovské noviny

Svěřenci trenéra Dudy mají za sebou SILESIA CUP 2022
O víkendu se naše mládežnické kategorie zúčastnily třídenního turnaje SILESIA
CUP 2022 v Kravařích. Turnaj byl určen
pro ročníky 2013 a mladší, tudíž trenér
Duda nominoval převážně hráče z mladší
přípravky, ale také z naší fotbalové školičky. Na turnaji se objevila i spousta známých osobností a fotbalistů, zahájením
turnaje nás provázel například Antonín
Panenka a při závěrečném vyhodnocení si
naši fotbalisté užili společnost druholigových fotbalistů SFC Opava, Samuela Šiguta a Denise Kramáře.
Během tří dnů jsme si mohli poměřit
síly s kluby z Česka, Slovenska, Bulharska, Polska a Maďarska. Do Kravař jsme
se vydali už v pátek večer, konkrétně do

Naši hráči na turnaji SILESIA CUP 2022.

Malí fotbalisté v akci.

penzionu Slanina, kde jsme měli zajištěno
ubytování po celou dobu turnaje. V sobotu začal turnaj úvodním zahájením, které
provedla legenda českého fotbalu Antonín
Panenka, a poté už se šlo na věc. Na turnaji
jsme se postupně utkali s týmy jako Slovan
Bratislava, Baník Ostrava, Zagłębie Lubin,
SFC Opava, MŠK Žilina, Illés Akadémia,
Polonia Nysa, Zagłębie Sosnowiec a Závažná Poruba.
Naši hráči bojovali ve všech zápasech,
co jim síly stačily, a snažili se ze sebe
dostat to nejlepší. Přestože jsme na tur-

Fota: FC Vratimov

naji obsadili 19. místo, byla to i tak v této
konkurenci pro nás výhra a zároveň velká
zkušenost. Za zmínku ještě stojí, že naše
hráčka Jana Fojtová vyhrála ocenění pro
nejlepší ženskou hráčku turnaje!
Celkově bych zhodnotil, že si naši malí
fotbalisté konfrontaci s týmy ze zahraničí
dostatečně užili, ale také zjistili, na čem
ještě musí zapracovat. Velké díky patří
všem hráčům, ale i rodičům, kteří nás po
celý turnaj povzbuzovali.
Lukáš Duda,
trenér mladší přípravky FC Vratimov

Kdy na fotbal
Přehled domácích utkání fotbalového klubu FC Vratimov v říjnu 2022
1. 10. Muži A Krajský přebor 15:00 Oldřišov
2. 10. Muži B Městský přebor 10:30 Petřkovice
5. 10. Starší žáci Městská soutěž U15 16:30 Polanka
5. 10. Starší přípravka Městská soutěž U11 16:30
Šenov
7. 10. Mladší žáci Městský přebor U13 16:30
Vítkovice
10. 10. Mladší přípravka Městská soutěž U9 16:30
Řepiště
15. 10. Muži A Krajský přebor 10:15 Český Těšín
16. 10. Muži B Městský přebor 10:30 Hrušov

19. 10. Starší přípravka Městská soutěž U11 16:30
Ludgeřovice
21. 10. Mladší žáci Městský přebor U13 16:00 Hlučín
22. 10. Muži A Krajský přebor 10:15 Dolní Datyně
23. 10. Muži B Městský přebor 10:30 Hošťálkovice
24. 10. Mladší přípravka Městská soutěž U9 16:30
Václavovice
26. 10. Starší žáci Městská soutěž U15 16:00 Hlubina
26. 10. Starší přípravka Městská soutěž U11 16:30
Baník Ostrava (dívky)
David Huser, sekretář FC Vratimov
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BLAHOPŘEJEME
Milý Vráťo,
celý spolek seniorů Ti posílá přání
k Tvým 90. narozeninám, které oslavíš
31. října 2022.
Štěstí v životě,
život ve zdraví,
zdraví v pořádku,
pořádek v hlavě
a hlavu v oblacích.
Krásné narozeniny!

Dne 10. října 2022 vzpomeneme
5. smutné výročí, kdy nás opustila naše
maminka, babička a prababička
paní

Anna Knoppová.
S láskou vzpomínají syn Jaroslav
a dcera Anna s rodinami.

Dne 23. října 2022 vzpomeneme
2. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a kamarád
pan

Rudolf Břenek.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

říjen 2022

VZPOMÍNÁME
Stín smrti pokryl Tvoje čelo
a zahnal velkou touhu žít.
A srdce předobré, i když chtělo,
utichlo a přestalo bít.
Dne 9. října 2022 uplynou 2 roky
od úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka pana

Jaroslava Koldera.
Vzpomínají rodiny Kolderova,
Krupova a Bučkova.

Dne 16. října uplyne 10 let od úmrtí
paní

Miluše Štefkové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte za celou
rodinu. Dcera Jana s rodinou.

Dne 6. října vzpomeneme
9. výročí úmrtí paní

Marie Kašíkové.
V červnu jsme vzpomněli její nedožité
80. narozeniny. Stále vzpomínají manžel
Aleš a dcera Ivana s rodinou.

Dne 5. října 2022 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
paní Jozefy Malikové.
Dne 8. února 2023 si připomeneme
10. výročí úmrtí
pana Jána Malika.
Zavzpomínejte, prosím, s námi.
Dcery Jana, Milena a Marie s rodinami.

Dne 27. října 2022 uplyne 35 let,
kdy nás náhle opustil
pan Václav Kyška.
Zároveň 4. října 2022 vzpomeneme
nedožitých 90. narozenin
pana Břetislava Václavka.
S láskou a úctou vzpomínají rodiny
Čechova a Kyškova.

Dne 2. října by se dožil 90 let
pan

Jan Pisch.
S láskou vzpomíná dcera
Renata s rodinou.

říjen 2022
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KAM VE MĚSTĚ – ŘÍJEN 2022
DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1. 10.

Kr. soutěž: TTC MG Odra GAS Vratimov B - Spartak
Bílovec

10:00

U Stadionu 838/2, Oddíl stolního tenisu

1. 10.

Divize mužů: TTC MG Odra GAS Vratimov - TŽ Třinec

17:00

U Stadionu 838/2, Oddíl stolního tenisu

2. 10.

Divize mužů: TTC MG Odra GAS Vratimov - Slavoj
Č. Těšín

10:00

U Stadionu 838/2, Oddíl stolního tenisu

2. 10.

Kr. soutěž: TTC MG Odra GAS Vratimov B - SK Pstruží

14:00

U Stadionu 838/2, Oddíl stolního tenisu

5. 10.

Na romantické vlně - Marie Veselská

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

5. 10.

Velká premiéra

19:00

Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

6. 10.

Na romantické vlně - Marie Veselská

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

6. 10.

Nepál - Jiří Kráčalík

18:00

Multifunkční sál, cestopisný pořad, KS Vratimov

12. 10.

Na romantické vlně - Marie Veselská

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

12. 10.

Zlouni

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

13. 10.

Na romantické vlně - Marie Veselská

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

14. 10.

Varhanní recitál

18:30

Kostel sv. Jana Křtitele, Římskokatolická farnost
Vratimov

15. 10.

Bludičky

16:30

Zahrada MŠ Vratimov, SVČ, MŠ a TJ Sokol Vratimov

16. 10.

O kohoutkovi a slepičce - Divadélko Šamšula

10:00

Multifunkční sál, nedělní divadelní pohádka, KS Vratimov

18. 10.

Operetky

18:00

Multifunkční sál, koncert, KS Vratimov

19. 10.

Na romantické vlně - Marie Veselská

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

19. 10.

Indián

19:00

Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

20. 10.

Na romantické vlně - Marie Veselská

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

22. 10.

Krtkova dobrodružství

10:00

Kino Hvězda, sobotní kino, KS Vratimov

25. 10.

Připomínka dne vzniku samostatného Československa

10:00

Pietní akt u Památníku obětí I. světové války, město
Vratimov

26. 10.

Podzimky - bodyzorbing

26. 10.

Na romantické vlně - Marie Veselská

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

26. 10.

Jan Žižka

19:00

Kino Hvězda, historické drama, KS Vratimov

27. 10.

Podzimky - Hopjump centrum

27. 10.

Mistrovství světa kníračů - zahajovací ceremoniál

16:00

Sportovní areál Vratimov, Klub chovatelů kníračů ČR

27. 10.

Na romantické vlně - Marie Veselská

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

27. 10.

Chlap na zabití - Divadlo Palace

19:00

Multifunkční sál, divadelní představení, KS Vratimov

28. 10.

Rodinný den v kostele

15:00

Husův sbor Vratimov, Církev československá husitská
Vratimov

28. 30. 10.

Mistrovství světa kníračů - soutěže psovodů se psy
VÝSTAVY

7:30

7:30

PŘEDNÁŠKY

8:00

DIVADLO

Středisko volného času Vratimov

Středisko volného času Vratimov

Sportovní areál Vratimov, Klub chovatelů kníračů ČR
SPORT

KINO

KINO HVĚZDA VRATIMOV
Velká premiéra

Indián

Zlouni

Krtkova dobrodružství

5. října v 19 hodin
Vstupné 90 Kč

12. října v 17 hodin
Rodinné vstupné 120 Kč

19. října v 19 hodin
Vstupné 120 Kč

22. října v 10 hodin
Vstupné 30 Kč

OSTATNÍ

ŘÍJEN

Jan Žižka

26. října v 19 hodin
Vstupné 120 Kč
Aktuální program kina Hvězdy:
www.ksvratimov.cz, facebook.com/
ksvratimov, instagram.com/ksvratimov.
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Jiří Kráčalík
Nepál

YÛVWDYDREUD]Ď
ĆËMQDOLVWRSDGX

čtvrtek 6. října | 18 hodin | vstupné 100 Kč
multifunkční sál Společenského domu
Multimediální cestopisný pořad Jiřího Kráčalíka
Otevřeno: středa, čtvrtek 16-19 hod. | během pořadů | individuálně po dohodě na tel. 595 700 751

VRATIMOVSKÁ GALERIE
Frýdecká 1000/48 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov | instagram.com/ksvratimov

'LYDGpONRäDPåXOD

kovi a slepiăce
O kohout

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

80ċ/(&.È$*(1785$520$1$+$52.$
9È6=9(1$

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

ĢtMQD_KRGLQ_6SROHĀHQVNìGĪP
1HGďOQtGLYDGHOQtSRKiGNDSURGďWL
9VWXSQpGtWČ.þGRVSČOê.þURGLQQp GRVSČOêGtWČ .þ
3URGHMYVWXSHQHNQDPtVWČ_,QIRUPDFHQDWHO

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

18. října 2022 | 18 hodin | vstupné 180 Kč
multifunkční sál Společenského domu
Prodej vstupenek od 5. září v pokladně Kulturního střediska.

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

říjen 2022
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Pantheon production a Divadlo Palace uvádí kultovní francouzskou komedii:

/,&+Éÿ,$68ĉÉ&,
PěEDNÁŠKA MARKA ŠýOTKY

Úterý 8. 11. 2022 | od 18:00 – 19:30 hod.
/LFKiþL MVRX OLGp NWHĜt PDMt YH VYpP GDWX QDUR]HQt SĜHYDKX OLFKêFK þtVHO oproti sudým.
1XO\ VH QHSRþtWDMt To MLP SURSĤMþXMH XUþLWp YODVWQRVWL R UĤ]Qp LQWHQ]LWČ, zejména pak
v SĜtVWXSX N åLYRWX Y]WDKĤP ]GUDYt D práci. Tyto liché vlastnosti mohou být výchovou
SRGSRURYDQp D Y\XåtYDQp QHER QDRSDN SRWODþRYDQp FRå YHGH N fyzickým a psychickým
SRWtåtP
6XćiFLoSURWLWRPXPDMtSĜHYDKXVXGêFKþtVHOFRåMLPtaké SURSĤMþXMHXUþLWp vlastnosti a
]GUDYRWQtþLMLQpQiVWUDK\Y SĜtSDGČSRWODþRYiQt. Na SĜHGQiãFHVHGR]YtWH, o jaké vlastnosti
jde, co s WtP GČODW QDSĜ X GČWt QHER þOHQĤ URGLQ\ MDN v WRPWR VPČUX napravit QČkteré
omyly výchovy a SRVWDYLW VH ]SČW GR ]GURMH åLYRWQt VtO\ jak v SĜtSDGČ /LFKiþĤ, tak i
6XćiNĤ

ĜtMQD_KRGLQ_YVWXSQp.þ
G i O H  K U D M t   0 L F K D O  6 O D Q ê  $ O å E Č W D  6 W D Q N R Y i 
=GHQČN5RKOtþHN3DYHO'YRĜiN

$XWRU)UDQFLV9HEHU

Vstupné 10.þ
Vstupenky v SĜHGSURGHML QDSRNODGQČVWĜHGLVNDQHERQDPtVWČ hodinu SĜHGSĜHGQiãNRX.
Audiozáznam z SĜHGQiãN\SURvšechny ~þDVWQtN\zdarma.

Místo konání
9UDWLPRYVNiJDOHULH_.XOWXUQtVWĜHGLVNR9UDWLPRY
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov | www.ksvratimov.cz

%OLåãtLQIR

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

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

/HNWRU0DUHNâþRWND_www.marekscotka.cz
Rezervace a informace: .DWHĜLQD-XUF]\NWHO731 446 809

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

Frýdecká 1000/48 | ZZZNVYUDWLPRYF] | IDFHERRNFRPNVYUDWLPRY_LQVWDJUDPFRPNVYUDWLPRY

9iQRĀQt
koncert
Lenky
Filipové
YNRVWHOHVY-DQD.ĢWLWHOH

SURVLQFH_KRGLQ_YVWXSQp.Ā
pátek 11. listopadu | 18 hodin | vstupné 100 Kč
Kulturní dům Horní Datyně
Prodej vstupenek od 3. října v pokladně Kulturního střediska
a na místě hodinu před představením

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

Prodej vstupenek od 3. října v pokladně Kulturního střediska.
Rezervace a informace na tel. 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov | instagram.com/ksvratimov
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=DSRMWHVYRXƓUPXQHERVSROHN
do
DVWDćWHVHVRXÏ£VW¯
FK\WU«NRPXQLNDÏQ¯V¯WÝ

říjen 2022

0OXYWHVHVY¿PL]DPÝVWQDQFLÏOHQ\QHERNOLHQW\VWHMQÝHIHNWLYQÝ
MDNRNRPXQLNXMHQDĞHVDPRVSU£YDVREÏDQ\0RGHUQÝF¯OHQÝYÏDVEH]KRD[Ĭ
DGH]LQIRUPDF¯=¯VN£YHMWHRGQLFK]SÝWQRXYD]EX
SRV¯OHMWHMLPRƓFL£OQ¯LQIRUPDFHGHMWHMLPYÝGÝWRGĬOHĻLW¿FKXG£ORVWHFK

081,32/,6QDE¯]¯SRNURÏLO«NRPXQLNDÏQ¯Q£VWURMH
WDN«ƓUP£PLQVWLWXF¯PVSRONĬPD]£MPRY¿PVNXSLQ£P
=SU£Y\GRPRELOQ¯DSOLNDFH

6\VW«PSURKO£ĞHQ¯SRGQÝWĬD]£YDG

3RNURÏLO£WYRUEDHPDLOĬ

,QWXLWLYQ¯SĖL]SĬVRELWHOQ£DSOLNDFH

5\FKO«606

+ODVRY«]SU£Y\

3URSRMHQ¯VƓUHPQ¯PLV\VW«P\

6QDGQ£WYRUEDDY\KRGQRFRY£Q¯DQNHW

6WDćWHVHVRXÏ£VW¯FK\WU«NRPXQLNDÏQ¯V¯WÝ081,32/,6NWHU£SURSRMXMHPXQLFLSDOLW\
ƓUP\LQVWLWXFHDVNXSLQ\SĬVRE¯F¯YUHJLRQX6QDGQRWDNRVORY¯WHYROQ«V¯O\QDSUDFRYQ¯PWUKX]¯VN£WH
QRY«ÏOHQ\D¼ĻHMLVH]DSRM¯WHGRYHĖHMQ«KRGÝQ¯

LQIR#PXQLSROLVF]

= M L V W Ý W H  Y ¯ F H  Q D  Z Z Z P X Q L S R O L V  F ]  L Q I R  Ɠ U P \
DREMHGQHMWH VL'(02]GDUPD

+420 533 533 331
/RQG¿QVN«Q£PÝVW¯
%UQR

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 12. října 2022 do 14 hodin, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem
• Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

říjen 2022

21

Vratimovské noviny

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

9é92=6(37,.ģ$ä803
2'92=687,
3ě,9(=8'ě(928+/Ë3Ë6(.â7ċ5.
'2781<
$9,$.217(-1(5<

)LUPD)5<.9UDWLPRY
7HO
736 166 667

Info na www.ksvratimov.cz

Objednávka inzerce
595 700 752, 733 718 121
info@ksvratimov.cz
Příspěvky do dalšího čísla
Vratimovských novin
zasílejte do 12. října 2022.
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KOCOUREK JOSEF
VÁM NABÍZÍ


þ

LãWČQtNREHUFĤ
DVHGVRXSUDY

S
ĤMþRYiQtVWURMH
NlUFKHU

P
\WtRNHQ
±GUREQpRSUDY\
Mobil
Mobil

606 363 300

731 490 561

Najdete nás
na Facebooku
facebook.com/ksvratimov

ŘÁDKOVÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Prodám 70 m² opracovaných desek na podlahu. Kanadská třešeň,
tloušťka 18 mm, různé délky, cena dohodou. Nutno vidět, místo uložení

Daruji koňský hnůj,

Vratimov, tel. 602 814 502.

tel. 605 306 048.

říjen 2022
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