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Výsledky voleb Zprávy ze škol Rozsvícení vánočního stromu

Zastupitelstvo města Vratimova. Zleva nahoře: Libor Svoboda, Bc. Filip Goszler, Kamil Hrabec, Bc. Hynek Daňa, Ing. Dalibor Vlček, Bronislav Sotor-
ník, Petr Borůvka, Mgr. Radek Nitka. Zleva dole: Mgr. Daniel Kašička, Bc. Klára Tidrichová, BcA. Petra Grigoriadu, Bc. David Böhm, Bc. Martin 
Čech, Renáta Žáčková, Mgr. Kateřina Čechová, Bc. Hana Nevrlá, Ing. David Valenčin.  Foto: Petr Šlachta

V návaznosti na výsledky voleb do 
obecních zastupitelstev, které proběhly ve 
dnech 23. a 24. září 2022, se ve Vratimově 
dne 19. října 2022 uskutečnilo 1. ustavují
cí zasedání nově zvoleného Zastupitelstva 
města Vratimova.

Na setkání bylo hlavním bodem zvolení 
starosty, místostarosty a členů rady města. 

Nově zvolení zastupitelé města, kteří na 
začátku zasedání složili slib a stvrdili ho 
svým podpisem, zvolili nadpoloviční vět
šinou hlasů všech zastupitelů Bc. Martina 
Čecha starostou města, Bc. Davida Böhma 
místostarostou města, Mgr. Radka  Nitku, 
Bc. Kláru Tidrichovou, Mgr. Daniela 
 Kašičku členy rady města.

Další zasedání Zastupitelstva města Vra
timova se uskuteční 14. prosince 2022 od 
9 hodin v Kulturním domě v Horních Da
tyních, na které jsou srdečně zváni všichni 
občané města. 

Ing. Renáta Mičulková,
 tajemnice MěÚ

Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova

Hlavním programem byla volba starosty, místostarosty 
a členů rady města



2 Vratimovské noviny listopad 2022

Vážení a milí spoluobčané,

máme za sebou volby do zastupitelstva 
našeho města a zároveň s tím i do Se-
nátu České republiky. V době, kdy čtete 
tyto řádky, je již jasné, kdo stane v čele 
našeho města v následujícím volebním 
období a kam bude směřovat jeho vývoj. 

O tom všem mohl rozhodnout každý 
z nás. Této možnosti využilo 41,25 % 
oprávněných voličů, tedy 2423 z 5874 
obyvatel města Vratimova a Horních 
Datyň. Zda je to málo nebo moc, to je 
na posouzení každého z nás. Nicméně 
každý měl možnost vyjádřit svůj názor 
a pohled na to, jakým směrem by se naše 
město mělo v následujících letech ubírat. 
Z pěti volebních okrsků na území města 
vyčníval okrsek číslo 3 (Kulturní středis-
ko Vratimov), který měl oproti ostatním 
volebním okrskům účast o cca 12 % niž-
ší.

Od 19. října 2022 máme nově zvole-
né zastupitelstvo města, kterému chci 
popřát, aby do následujících čtyř let 
vykročilo tou správnou nohou. Těším se 
na konstruktivní, cílevědomou a na vý-
sledky zaměřenou spolupráci v ovzduší 
vzájemné důvěry. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří práci v zastupitelstvu města ukon-
čili a dále již nekandidovali. Mnozí 
z nich byli pro naše město obrovským 
přínosem, jejich práce se promítá v pro-
jektech a vizích. Jsem pevně přesvědčen, 
že na jejich práci bude nově zvolené za-
stupitelstvo se ctí navazovat. 

Martin Čech,
starosta

Slovo 
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Výsledky voleb do Zastupitelstva 
města Vratimova
  rok 2022 (rok 2018)
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 5.874 5.870
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 2.419 2.454
Celková účast v % 41,25 41,84

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH

okrsek odevzdané obálky účast v %
1 - SVČ Vratimov 580 47,89
2 - MŠ Vratimov 344 41,29
3 - KS Vratimov 397 31,61
4 - ZŠ Datyňská Vratimov 511 41,54
5 - KD Horní Datyně 587 44,00

POŘADÍ PODLE VOLEBNÍCH STRAN - VIZ GRAF

číslo volební strana počet hlasů %
1. SPOLU 4.987 14,70
2. PRO Vratimov 12.466 36,75
3. NEZÁVISLÍ – STAN 10.303 30,37
4. Komunistická strana Čech a Moravy 3.319 9,78
5. NEZÁVISLÍ 2.849 8,40

POŘADÍ KANDIDÁTŮ PODLE POČTU ZÍSKANÝCH HLASŮ

Pořadí Jméno a příjmení volební strana počet 
hlasů

1. Mgr. Radek Nitka PRO Vratimov 1.042

2. Bc. David Böhm PRO Vratimov 1.014

3. Bc. Martin Čech NEZÁVISLÍ – STAN 967

4. Bc. Hana Nevrlá PRO Vratimov 862

5. Mgr. Daniel Kašička NEZÁVISLÍ – STAN 802

6. Bc. Klára Tidrichová PRO Vratimov 769

7. BcA. Petra Grigoriadu PRO Vratimov 761

8. Libor Svoboda NEZÁVISLÍ – STAN 718

9. Bronislav Sotorník PRO Vratimov 692

10. Bc. Hynek Daňa NEZÁVISLÍ – STAN 668

11. Ing. Dalibor Vlček NEZÁVISLÍ – STAN 668

12. Bc. Filip Goszler PRO Vratimov 664

13. Ing. David Valenčin NEZÁVISLÍ – STAN 527

14. Kamil Hrabec SPOLU 471

15. Mgr. Kateřina Čechová KSČM 395

16. Petr Borůvka SPOLU 385

17. Renáta Žáčková NEZÁVISLÍ 251
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Vážení občané,

komunální volby jsou za námi. Své volební právo a možnost 
vyjádřit svůj názor využilo 41,25 % voličů Vratimova a Hor
ních Datyň. Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit naše 
kandidáty a dali nám svůj hlas.

Volební výsledek 36,75 % vnímáme jako ocenění naší dosa
vadní práce v uplynulých čtyřech letech a zároveň jako přání 
občanů, abychom pokračovali i nadále. 

Vedení města považujeme za týmovou práci. Naším partne
rem v uplynulém volebním období byla strana Nezávislí-STAN, 

proto jsme i po volbách jednali o pokračování společné spolu
práce. Jsme rádi, že jsme se dohodli. 

Nově vzniklá koalice čítá třináct zastupitelů v sedmnáctičlen
ném Zastupitelstvu města Vratimova. Jsme přesvědčeni, že tato 
velmi komfortní většina zajistí stabilitu města v této náročné 
a nepředvídatelné době a pokračování v rozpracovaných inves
tičních akcích města.

Těšíme se na další období a jsme připraveni pracovat PRO 
Vratimov a Horní Datyně.

Za PRO Vratimov Radek Nitka, 
radní

Po dvou letech, kdy bylo kvůli výstavbě nové budovy koupaliště 
(ta zahrnuje také zázemí šaten pro fotbal, restauraci) zavřeno, jsme 
věřili, že nově zrekonstruované zázemí přiláká mnoho návštěvní
ků. A tak se i stalo, návštěvnost byla letos opravdu skvělá!

Vše bylo zahájeno 1. června slavnostním otevřením spojeným 
s oslavou Dne dětí. Na akci s městem spolupracovalo Středisko 
volného času Vratimov, TJ Sokol Vratimov, FC Vratimov a ZUŠ 
Vratimov. Vstup na akci i do bazénu byl zdarma, a protože i po
časí bylo nakloněno, někteří si skutečně v bazénu zaplavali. Tato 
akce se v budoucnu stane tradiční a vždy s oslavou Dne dětí zahájí 
koupací sezonu.

Letošní sezona, jak již bylo zmíněno výše, byla velmi vydařená. 
V srpnu chybělo ještě pár teplejších dnů k maximální spokoje
nosti. Doufali jsme, že se modernizovaný areál bude líbit a při
táhne lidi, takže ani moc nepřekvapilo, že letos byla nejvyšší ná
vštěvnost za poslední roky. Turnikety prošlo 20.920 návštěvníků. 
Je to o to více potěšující, že některá další významná koupaliště 
a aquaparky v okolí naopak zaznamenaly úbytek návštěvníků. Ná
vštěvníci i občané Vratimova pracovníkům koupaliště sdělovali 
mnoho pochval nového zázemí a to zvyšuje motivaci pracovníků 
do příprav na další sezony. Již nyní pracujeme na úpravách a zve
lebování areálu.

Chtěl bych touto cestou poděkovat společnosti Liberty Ostra
va, která poskytla finanční příspěvek na pořízení nových herních 
prvků vč. stolu na stolní tenis. Herní prvky bychom chtěli rozšířit 
a uvažujeme o výstavbě hřiště na pétanque. Jistě, ne vše bylo ke 
spokojenosti všech (ani to nejde zavděčit se každému), musíme 
doladit některé provozní detaily a zvýšit kvalitu a nabídku slu
žeb pro návštěvníky. Proto neváhejte a dejte nám vědět, co by se 
mohlo případně na koupališti zlepšit. Vaše podněty lze zaslat na e
-mail: filip@vratimov.cz. Založili jsme také novou facebookovou 
stránku Koupaliště Vratimov, kde se také dočtete některé aktuali
ty, popř. nám můžete zanechat zprávu.

Děkujeme za vaši návštěvu a těšíme se na vás v příštím roce!

Bc. Daniel Filip, Ing. Hana Maliariková,
odbor správy sportovních a kulturních zařízení

Sezona na koupališti po znovuotevření byla úspěšná
Návštěvnost v předchozích letech: 

2022  = 20.920 návštěvníků
2020, 2021 (zavřeno) 
2019  = 18.825
2018  = 20.138
2017  = 17.697
2016  = 14.449 

Nejvyšší návštěvnost letošní sezony byla v těchto 
dnech:

26. 6. (ne)  = 1.251 návštěvníků
19. 6. (ne)  = 1.235
20. 7. (st)  = 1.144
  5. 8. (pá)  = 1.116
21. 7. (čt)  = 1.084

Hledáme právě Tebe! 
Studentku/studenta, ženu/muže na 

výpomoc při zajištění programu a provozu 
Kulturního střediska Vratimov. 

Práce pestrá, občasná, na dohodu. 
Více informací na tel. č. 595 700 753.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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Vzácné životní jubileum, rovných 100 let, oslavila 3. říj
na Jaroslava Guntková. Jako recept na dlouhověkost uvedla 
nepít alkohol. V den narozenin jí přišli popřát také zástupci 
města, včetně starosty Martina Čecha a místostarosty Davida 
Böhma.

Ještě jednou jí přejeme pevné zdraví do dalších let!

Blahopřejeme Jaroslavě 
Guntkové k životnímu jubileu

Na fotografii oslavenkyně Jaroslava Guntková s představiteli města. 
 Foto: MěÚ Vratimov

V sobotu 8. října přivítali zástupci města v čele s místostarostou 
Bc. Davidem Böhmem v obřadní síni Městského úřadu Vratimov 
8 chlapečků a 5 děvčátek.

Všechny přítomné potěšila svým zpěvem a recitací Adéla Dra
žinová. Po zápisu v památeční knize města dostaly maminky ky
tičku a drobné dárečky. Všechny děti byly celý ceremoniál velmi 
hodné a jak ony, tak i všichni přítomní rodinní příslušníci si jej 
velmi užili. Do rodinných alb jistě přibylo mnoho krásných pamá
tečních fotografií.

Další vítání občánků proběhne 3. prosince v Horních Datyních 
a 10. prosince ve Vratimově. Podrobnosti k vítání naleznete zde 
v odkazu: www.vratimov.cz/aktualne/aktuality/vitani-obcanku-v
-roce-2022-638cs.html. (red)

Město Vratimov slavnostně přivítalo 
13 novorozených občánků

Místostarosta David Böhm slavnostně vítá nově narozené děti našeho 
města.  Foto: Petr ŠlachtaPoslední setkání zástupců 

obcí Regionu Slezská brána 
v tomto volebním období

Zástupci členských obcí Regionu Slezská 
brána se dne 15. září 2022 sešli v obci Svia-
dnov na svém pravidelném zasedání, které 
bylo ve volebním období 2018-2022 posled
ní.

Starosta hostující obce Sviadnov David Novák přivítal hosty 
v salonku restaurace Ondráš a poté se již projednávaly body pro
gramu. 

Na tomto zasedání byly projednávány hlavně provozní body 
RSB jako Rozpočtové opatření či informace Centra společných 
služeb.

Tajemnice Regionu Slezská brána Kristýna Sochová přednesla 
finanční zhodnocení projektu Komunikačních nástrojů. „V rámci 
projektu bylo podpořeno všech 18 členských obcí svazku, včetně 
města Šenov, které k 31. prosinci 2021 ze svazku vystoupilo. Cel
kové náklady na projekt byly 4.784.522 Kč, z toho 624.068 Kč 
nepřímých nákladů a 236.057 Kč spoluúčast obcí. Celkový přínos 
pro obce z RSB z projektu činil 4.548.465 Kč,“ upřesnila Kristýna 
Sochová.

Další zasedání proběhne 24. listopadu 2022. Místo setkání bude 
upřesněno.

(Tisková zpráva RSB)

Zahrádkáři z Datyň nezahálejí
Pro zahrádkáře z Horních Datyň srpnovou výstavou jejich 

činnost neskončila. Rozhodli se, že se zúčastní Krajské za
hrádkářské výstavy v Ostravě – Dolních Vítkovicích konané 
ve dnech 23. a 24. září 2022.

Návoz a instalace expo
zicí byl den před začátkem 
výstavy. Svou expozici 
jsme vezli ve dvou dodáv
kách a první z nich dora
zila k Muzeu zemědělské 
techniky hned po otevření 
budovy, takže jsme měli 
výhodu ve výběru místa. 
A toho jsme potřebovali 
na vystavované okrasné kopřivy hodně. Součástí kopřiv byla 
i výstava prací dětí z Mateřské školy Horní Datyně.

V pátek v 9 hodin výstavu zahájil předseda ČZS pan Kozlík 
za přítomnosti kamer České televize. Naše kopřivy sklidily 
velký úspěch jak u pořadatelů, tak u návštěvníků. Obdrželi 
jsme i několik nabídek na účast na výstavách v roce 2023.

Děkujeme místním hasičům a firmě Nábytek Kelt z Václa
vovic za zapůjčení dodávek. Dále děkujeme dětem a paní uči
telce Ivaně Slívové z Mateřské školy Horní Datyně za krásné 
výkresy.

Ladislav Mudrik,
ZO ČZS Horní Datyně
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V úterý 13. září 2022 se v odpoledních hodinách otevřely dveře 
naší školy dokořán a každý návštěvník mohl vstoupit a na vlastní 
oči se přesvědčit, jak se škola v průběhu let změnila a stále mění. 
Odpolední program začal žehnáním nové školní vlajky, která 
bude na různých akcích prezentovat žáky naší školy. Místní kněz 
Adrian Wykręt žehnal nejen vlajce, ale i všem žákům, učitelům 
a přítomným lidem.

Následoval krásný kulturní program, o který se postaraly ma
žoretky ZIK-ZAK při SVČ Vratimov. Všem přítomným se ta
neční vystoupení moc líbilo, o čemž svědčil mohutný potlesk 
diváků. Škola byla plna zajímavých věcí na koukání a prozkou
mání. Každá otevřená učebna skýtala mnoho zajímavostí, a tak 
se mohli přítomní lidé podívat do fyzikální či chemické labora
toře, prohlédnout si zajímavé sbírky pro výuku přírodopisu nebo 
prozkoumat vybrané vzorky pod mikroskopem. Pro návštěvníky, 
kteří mají rádi historii, čekalo překvapení v podobě sbírky sta
rých knih a učebnic. Zájemci se také mohli podívat na pomůcky 

k výuce anglického či německého jazyka a vyzkoušet si výukové 
programy na dotykové tabuli. V prostorách školy taktéž probíhala 
vernisáž uměleckých fotografií žáků s krásným hudebním dopro
vodem opět v režii žáků.

Za budovou školy probíhal venku doprovodný program, o kte
rém návštěvníky informoval školní rozhlas. A tak mohli přítom
ní zhlédnout vystoupení Kynologického klubu Šenov, zahrát si 
šachy na nadměrné šachovnici či vidět rychlý zásah jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Vratimov.

Tato akce byla nezvratným důkazem toho, že škola stmeluje, 
svádí dohromady ty, kteří by se jinak nikdy nepotkali, ovlivňuje 
nás často na celý život a rádi na ni vzpomínáme.

Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme se zase někdy na vi
děnou!

Mgr. Darja Kuchařová,
ředitelka ZŠ Datyňská

Den otevřených dveří Základní školy Datyňské

Fota: Jana Mičulková
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Pár dnů po zahájení školního roku odjíž
děl od Základní školy Datyňské autobus, 
který mířil do slunné Itálie. Zdokonalit se 
ve svých jazykových schopnostech ang
lického jazyka jelo 37 dětí. Děti byly plny 
očekávání, co je v následujícím týdnu v za
hraničí čeká. Dětský elán a chuť být lep
ší byly velkou výzvou pro nás pedagogy. 
A tak se intenzivní příprava pobytu nemi
nula účinkem.

Děti byly ubytovány v pěkných apart
mánech Villagio Azuro v Bibione. Sou
částí ubytovacího komplexu byly i krásné 
plavecké bazény, které jsme využívali ke 
zpestření dopolední výuky.

Náš běžný den začínal budíčkem v sedm, 
pak ranní hygiena, snídaně, úklid apartmá
nů a příprava na dopolední výuku, která 
většinou probíhala u bazénů. Dopolední 
přestávky děti trávily ve vodě. Po obědě 
a krátké siestě jsme se vždy vypravili k moři 
na písečné pláže. Cestou jsme si procvi
čili angličtinu, kdy si každý anglicky řekl 
o svůj kopeček zmrzliny. Odpolední výuka 
angličtiny na pláži byla vyplněna koupáním 
v moři, zpěvem anglických písniček či zá
bavným učením nové slovní zásoby. Oblí
beným večerním programem dětí bylo pro
mítání animovaných filmů nebo návštěva 
místních obchůdků se suvenýry, kde jsme 
také procvičovali angličtinu. Rodiče o na
šich celodenních aktivitách dostávali každý 
večer krátký report na své mobilní telefony. 
Dětem patří velký obdiv za to, že ponechali 
své mobilní telefony doma. 

Kromě těchto běžných činností jsme také 
zvládli půldenní výlet k místnímu majáku, 

kdy se děti prošly nádherným přímořským 
přírodním parkem. V Itálii nesmí chybět 
špagety, a tak jsme vyhlásili zábavnou 
soutěž v pojídání špaget. Moc jsme si to 
všichni užili. Děti také stihly ve svých 
družstvech dramatizaci bajky. Samostatně 
s vedoucím skupiny vymyslely a vyrobily 
potřebné masky a nacvičily celou hranou 
podobu bajky. Tuto hranou verzi pak hrdě 
předvedly po návratu domů i svým rodi
čům. Po sportovní stránce si mohly děti 
užít plavecké závody a kreativitu dětí jsme 
mohli hodnotit během soutěže ve stavění 
pískových staveb.

Jako památku na tento pobyt si děti od
vezly vlastnoručně vyzdobené bílé tričko. 

Každému malému studentíkovi zůstane 
také originální pracovní sešit vyrobený 
speciálně pro tuto akci. 

Po návratu jsme s žáky uspořádali slav
nostní odpolední setkání pro rodiče, kdy 
jsme společně zhlédli tři bajky v angličti
ně, zazpívali a zatančili si oblíbené písnič
ky, děti obdržely upomínkové listy a závěr 
schůzky tvořilo společné zhlédnutí sestří
haného videa z Itálie. 

Za celý pedagogický tým děkuji dětem 
za jejich celotýdenní aktivitu, hezké kama
rádské vztahy a pěknou atmosféru. Rodi
čům děkuji za výbornou spolupráci.

Mgr. Naďa Macková,
ZŠ Datyňská

Netradiční výuka angličtiny

Děti ze ZŠ Datyňské na jazykovém pobytu v Itálii.  Foto: Naďa Macková

Vybraní žáci Základní školy Datyňské se dne 5. října 2022 
zúčastnili okresního kola v přespolním běhu, které se konalo 
v areálu Základní školy B. Dvorského v Ostravě - Bělském 
Lese. Přihlásilo se celkem 16 škol, které závodily ve čtyřech 
kategoriích (v každé kategorii bylo přes 60 závodníků). Do 
soutěže se započítávaly výsledky čtyř nejlépe umístěných zá
vodníků družstva, družstvo s nejnižším součtem umístění se 
stalo vítězem v dané kategorii.

Naše škola se zapojila do tří kategorií: mladší žákyně (6.-7. 
ročník), mladší žáci (6.-7. ročník), starší žáci (8.-9. ročník) 
a dosáhli jsme skvělého výsledku. Starší žáci skončili na 
6. místě, nejlepším běžcem byl Maxmilián Náhlík z 9. A, kte
rý skončil na 11. místě.  Mladší žáci a žákyně své kategorie 
dokonce vyhráli. Nejlepšími našimi běžci byli Barbora Jano
šová ze 7. A  a Stanislav Špok ze 7. B, kteří se shodně umístili 
na 2. místě. Těmito vítězstvími si družstva zajistila postup do 
krajského kola, které se bude konat 18. října 2022 v Opavě.

Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jana Biolková,
ZŠ Datyňská

Okresní kolo v přespolním běhu

Mladí běžci skvěle reprezentují svou školu.  Foto: Jana Biolková
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Je to již 20 let, kdy se nejrůznější orga
nizace i jednotlivci v celé Evropě 26. září 
zapojují do akce s názvem Evropský den 
jazyků. Prostřednictvím aktivit probíhají
cích v tento den si má veřejnost připome
nout potřebu studia jazyků i skutečnost, že 
studium jazyků pomáhá budovat toleranci 
a porozumění mezi lidmi.

Také žáci 6. až 9. tříd Základní školy 
ve Vratimově na Masarykově náměstí se 
rozhodli si tento den připomenout. Pod 
vedením vyučujících českého, anglické
ho i německého jazyka v pondělí 26. září 
2022 vytvořili vybraní žáci stanoviště se 
zaměřením na určitou jazykovou oblast, 
konkrétně rozdělení evropských jazyků, 
britskou i americkou angličtinu, maďaršti
nu, polštinu, slovenštinu, ukrajinštinu, ital
štinu, japonštinu i různou podobu němčiny 
v německy mluvících zemích.

Ostatní děti 2. stupně pak o přestávkách 
plnily na jednotlivých stanovištích různé 
úkoly, např. jazyková pexesa, vědomost
ní kvízy, přiřazování slovíček k obráz

kům, sestavování receptů národních jídel, 
umísťování nejznámějších míst na mapě, 
osmisměrky, překlady textu, jazykové 
přesmyčky. Pro větší názornost jednotlivá 
stanoviště byla vyzdobena různými plaká
ty, mapami i obrázky, které si žáci předem 
vyrobili. A protože naši žáci kromě kama
rádů a plnění úkolů mají nejvíce rádi jídlo, 
tak na jednotlivých stanovištích dostávali 
i odměny v podobě sladkostí, ukrajinských 
palačinek, kterým se říká mlynci, jablkovo
-medových cupcakes, maďarských ořecho
vých závinů, japonských tyčinek, italské 
pizzy a slovenských korbáčiků.

Děti představující jednotlivé jazyky se ze 
všech sil snažily předat své znalosti svým 
spolužákům, kteří zase se zájmem plnili 
zadané úkoly. Školní chodba se tak pro
měnila v jeden velký workshop a všichni 
všichni zúčastnění se skvěle bavili při pl
nění zadaných úkolů, ať byli členy týmů 
na stanovištích, nebo řešili zadané úkoly. 
Akci ovládla přátelská pracovní atmosféra, 
veselá nálada a spokojenost z dobře odve
dené práce, čímž žáci beze zbytku naplnili 
cíle tohoto výjimečného Evropského dne.

Vyučující jazyků v ZŠ Vratimov,  
Masarykovo náměstí

Evropský den jazyků ve Vratimově

Pro odpověď na tuto otázku se v pátek 
9. září 2022 vydali žáci 8. tříd ZŠ Vrati
mov, Masarykovo náměstí do automobilky 
Hyundai v Nošovicích. Již při vjezdu do 
areálu závodu byli překvapeni její velikos
tí. A nepřestávali se divit ani ve vstupní 
hale, kde jsou vystaveny nejprodávanější 
modely, do kterých se žáci mohli posadit, 
mohli si je osahat.

Další přísun překvapivých informací na 
ně čekal v konferenčním sále, kde jim prů
vodce promítl propagační film o historii 
a výrobě aut Hyundai v Nošovicích.

Na závěrečnou část prohlídky byli žáci 
vybaveni ochrannými brýlemi a sluchát
ky. Pod vedením průvodce nastoupili do 
návštěvnických vláčků a vydali se na jízdu 
po závodu. Po celou dobu jim ve sluchát
kách zněl komentovaný výklad. Mohli 
tak z bezprostřední blízkosti sledovat prá
ci v lisovně, ve svařovně, v místě finální 
montáže i v převodovkárně. Jen ze vzdá
lenosti pár metrů děti viděly úžasnou práci 
robotů, postupnou montáž celého automo

Jak se dělá auto?

bilu i odpočinková místa pro zaměstnance.
Na konci exkurze už nikdo nepochybo

val, že právě navštívil jednu z nejmoder
nějších automobilek v Evropě a absolvoval 
jednu z nejzajímavějších exkurzí na Tech
notrase, na které najdeme zajímavé tech
nické památky v Moravskoslezském kraji. 
Nadšení žáci si při zpáteční cestě autobu
sem připomínali nejzajímavější okamžiky 

exkurze nad fotografiemi, které pořídili 
v jejím průběhu. Někteří se navíc přiznali, 
že se jim splnil dětský sen, protože teď už 
konečně ví, jak se dělá auto. 

Mgr. Dana Dalihodová  
a Mgr. Pavlína Kožušníková,

třídní učitelky 8. tříd,  
ZŠ Masarykovo náměstí

Žáci 8. tříd před budovou automobilky Hyundai v Nošovicích.  Foto: Pavlína Kožušníková

Na školních chodbách zněly jazyky z celého světa.  Fota: Pavlína Kožušníková

Ukrajinskou pochoutkou jsou palačinky „mlyn-
ci“. 



8 Vratimovské noviny listopad 2022

Prázdniny utekly jako voda, ale to už tak 
bývá. Nový školní rok je opět tady a za
čal jako obvykle v rychlém tempu. Kromě 
běžného vyučování čeká děti také spousta 
aktivit, které pro ně škola připravila.

Po dvou letech, kdy se z důvodů pan
demie nemohly pořádat hromadné akce, 
se nám podařilo realizovat adaptační kurz 
žáků naší šesté třídy. Tento kurz začala 
škola pořádat před více než 15 lety. 

Co je vlastně jeho cílem? 
Pro žáky nastupující na druhý stupeň je 

to oproti prvnímu velká změna. Přibývají 
jim nové předměty, učitelé se střídají, na 
žáky jsou kladeny vyšší nároky a také se 
od nich očekává mnohem větší samostat
nost. Navíc pro žáky, kteří k nám přichá
zejí ze ZŠ Řepiště, má změna mnohem 
větší rozměry. Najednou se ocitnou ve 
zcela jiném, novém prostředí, než na které 
byli zvyklí, a hlavně je čeká začlenění do 
nového kolektivu spolužáků.

Právě adaptační kurz je skvělou příleži
tostí, jak umožnit dětem blíže se seznámit 
s novými spolužáky a učiteli. Veškeré ak
tivity adaptačního kurzu jsou koncipová
ny tak, aby podpořily vzájemnou spolu
práci a důvěru.

Letošní adaptační kurz se konal tře
tí zářijový týden v překrásném prostředí 
Jeseníků. I přes nepříznivé počasí jsme si 

všichni pobyt naplno užili. Těch několik 
dní strávených při společných hrách, sou
těžích a procházkách bylo velmi přínos
ných jak pro děti, tak pro učitele. Bylo mi
lým překvapením zjistit, že děti umí stále 
být velice originální a tvůrčí.

Ze zpětné vazby dětí bylo znát, že se 

nám náš adaptační kurz opravdu podařil 
a splnil svůj cíl. Start tedy máme za se
bou. A jak to bude dál? To už záleží na 
nás všech.

Mgr. Martina Pelikánová, 
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Adaptační kurz 6. třídy

Žáci 6. třídy na adaptačním kurzu v Jeseníkách.  Foto: Miriam Kludková

Tělovýchovná jednota Horní Datyně 
ve spolupráci se Základní školou Horní 
Datyně uspořádala dne 15. června 2022 
pro žáky malé školičky v Horních Da
tyních jednodenní autobusový zájezd do 
Beskyd. 

Žáci, učitelé a členové tělovýchovné 
jednoty se vydali v ranních hodinách 
směrem na Morávku-Úspolka a společ
nou procházkou po žluté značce směr 
Morávka došli na turistickou chatu TJ 
Horní Datyně, kde si opekli buřtíky 
a společně strávili příjemné odpoledne 
plné zábavy.

Velice děkujeme Tělovýchovné jed
notě Horní Datyně a především děkuje
me panu Karlu Baranovi, který s celým 
nápadem přišel, za parádní den! Všichni 
jsme si jej moc užili!

Za kolektiv ZŠ Horní Datyně
Mgr. Zuzana Tvardková

Ohlédnutí za minulým školním rokem – 
Turistický výlet do Beskyd

Společná fotografie z výletu do Beskyd.  Foto: TJ Horní Datyně
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Jako odměnu pro své členy a přátele 
uspořádali zahrádkáři z Horních Datyň dne 
28. září 2022 autobusový zájezd s trasou 
na zámek Kunín a do Tropic Hukvaldy.

Odjezd byl v 8 hodin z Horních Datyň 
a krátce před devátou jsme už byli na zám
ku v Kuníně. Probíhala zde každoroční 
akce Růže pro hraběnku. Zámecké interié-
ry byly vyzdobeny krásnými květinový
mi vazbami a nabídly zcela jiný pohled. 
Zámkem nás provedl hlavní aranžér akce 
pan Rabušic. Jeho výklad historie květin 
a květinových vazeb byl úžasný. Po vol
né prohlídce zámku a parku byl v zámec
ké restauraci zajištěn oběd a pak jsme jeli 
do Tropic Hukvaldy, kde jsme si mohli 
prohlédnout japonskou zahradu, exotické 
motýly, expozici kaktusů, krásné papouš
ky a mluvící loskutáky. Byl čas i na kafíč
ko nebo nějakou sladkost.

Počasí jsme měli jako na objednávku 
a nikdo se neztratil, byl to zkrátka takový 
pohodový sváteční den. A už máme nápad, 
kam jet příští rok na jaře. Mohl by to být 

Datyňští zahrádkáři se odměnili výletem

nějaký zámek na Moravě s jarní květino
vou výzdobou.

Děkujeme městu Vratimov za finanční 
dar a také děkujeme panu řidiči autobusu 

Arnoštu Novákovi za bezpečnou a klidnou 
jízdu. Velký dík patří všem účastníkům 
zájezdu!

Ladislav Mudrik, ZO ČZS Horní Datyně

Běh naděje, jehož 13. ročník uspořádala 
v pátek 23. září 2022 Tělocvičná jednota 
Sokol Vratimov, zaznamenal účast celkem 
746 dětí a učitelů místních a přilehlých 
škol. Letošní výtěžek 19 193 Kč je věno
ván onkologickému oddělení Fakultní ne
mocnice v Motole. 

Tato humanitární akce zdůrazňuje vý
znam prevence nejen onkologického one
mocnění, ale také dalších civilizačních 
chorob. Běh naděje je inspirován úspěšnou 
mezinárodní akcí Běh Terryho Fox pořá
dané na počest kanadského atleta Terryho 
Foxe, který onemocněl rakovinou a byla 

mu amputována jedna noha. S umělou no
hou běžel v roce 1980 takzvaný Maraton 
naděje – za 143 dnů uběhl 5 382 km přes 
celou Kanadu. Jeho záměrem bylo vybrat 
25 000 000 USD na výzkum léčby rako
viny. Po roce 1989 se tento běh začal ko
nat také v České republice. Do roku 2007 
probíhal pod původním názvem, poté byl 
přejmenován na Běh naděje.

Tělocvičná jednota Sokol Vratimov tuto 
akci pravidelně organizuje za podpory 
a účasti vedení města Vratimova a Kultur
ního střediska Vratimov. Starosta města 
Martin Čech spolu s místostarostou Da

videm Böhmem přivítali dětské účastní
ky a popřáli jim úspěšný běh. Jako první 
odstartovaly na trať dlouhou 2,9 km děti 
z MŠ Vratimov, ZŠ Řepiště a ZŠ Horní 
Datyně. S půlhodinovými odstupy se při
pojily také vratimovské školy ZŠ Datyň
ská a ZŠ Masarykovo náměstí. V cíli u ob
čerstvení Na Stezce se děti měly možnost 
občerstvit teplým čajem, oplatkem a jako 
poděkování za účast obdržely diplom 
a malý upomínkový předmět.

Počasí bylo ukázkové a poděkování pa
tří všem, kteří svou účastí podpořili tuto 
ušlechtilou myšlenku. (red)

Běh naděje je akce pro správnou věc

Vedení města přivítalo dětské účastníky Běhu naděje. Děti čekají na výzvu ke startu. Fota: KS Vratimov

Zahrádkáři z Horních Datyň před zámkem Kunín.  Foto: Lucie Mudriková
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Ředitelské volno
Na pátek 18. listopadu 2022 vyhlásila 

ředitelka SVČ Vratimov ředitelské volno. 
V tento den nebudou probíhat kroužky. 
Ceny kroužků jsou kalkulovány s ohledem 
na tuto skutečnost.

Bc. Hana Nevrlá,
ředitelka SVČ Vratimov

Adventní věnce
Advent se blíží a to je důvod vytvořit 

si svůj vlastní originální adventní věnec. 
Přijďte k nám v úterý 22. listopadu 2022 
v době od 17 do 20 hodin. Ať už chcete 
věnec třpytivý, či přírodní, vše zajistíme 
a společně si užijeme workshop plný před
vánoční atmosféry. V ceně 400 Kč dosta
nete základ na věnec, svíčky, ozdoby, to 
vše s lektorkou Evelínkou a Klárkou.
Více informací na www.svcvratimov.cz, 
k.pastorkova@svcvratimov.cz,  
tel. 607 516 187.

Čtyři roční období - pozvánka 
pro seniory

Dámy a pánové ve věku 60+,
podzim se s námi pomalu loučí, proto 

přijměte pozvání na akci s názvem ZIMA, 
která se uskuteční dne 25. listopadu 2022 

od 9 do 12 hodin v prostorách SVČ Vra
timov.

Zimní atmosféru a blížící se Vánoce 
nám navodí dílničky s výukou typických 
zimních činností jako například výroba 
adventních věnců, výroba svíček, zápichy 
do květináče, pečení a zdobení perníčků, 
vaření vánočního punče, výroba pečeného 
čaje, šití, háčkování, balení dárků. Na své 
si přijdou i pánové, kteří si pod vedením 
zkušeného mistra vytvoří originální dřevě
ný výrobek se zimní tematikou. K posle
chu zahrají děti ZUŠ Vratimov.

Akce je součástí projektu Čtyři roční 
období, kterou finančně podpořily: Mo
ravskoslezský kraj z programu na podpo
ru zdravého stárnutí pro rok 2022 a Město 
Vratimov.

Těší se na vás celý tým SVČ Vratimov.

Badmintonový turnaj pro děti
Vánoční badmintonový turnaj amatér

ských hráčů badmintonu ve věku od 7 do 
16 let se koná v sobotu 3. prosince 2022 
v tělocvičně v Řepištích. Prezence hráčů 
začíná v 8.30 hodin.

Více informací na www.svcvratimov.cz, 
d.legindi@svcvratimov.cz,  
tel. 739 201 077.

Dětský Silvestr
Vezměte děti a přátele a přijďte si spo

lečně s námi užít konec roku. V sobotu 
31. prosince 2022 budeme tančit, hrát si 
a společně se bavit. A ještě před ohňostro
jem vyhlásíme výherce soutěže.

Tak neváhejte! My se budeme těšit od 
15.30 hodin ve Sportovním areálu Vrati
mov. 

Více informací na www.svcvratimov.cz, 
k.pastorkova@svcvratimov.cz, 
tel. 607 516 187.

Akce Střediska volného času Vratimov

Foto: Archiv SVČ Vratimov

Středisko volného času Vratimov získalo finanční podporu 
Moravskoslezského kraje, díky které může již třetím rokem 
pokračovat projekt NECHCI! zaměřený na prevenci rizikového 
chování u dospívajících. V letošním školním roce se projekt vě
nuje úskalím, která pro mladé lidi představují (sexuální) vztahy, 
drogy a alkohol. 

Na projektu se budou podílet odborníci a specializované orga
nizace, průvodci projektem však budou naši pedagogové volné
ho času. Aby byli pedagogové na tuto roli dobře připraveni, ab

solvovali v září intenzívní školení vedené psychologem PhDr. 
Rastislavem Jankulou. Soustředili se zejména na to, jak o těchto 
citlivých tématech s mladými hovořit, jak odhalit problém a jak 
pomoci.

Přejete si, aby se vaše dítě do projektu zapojilo? Přihlaste jej 
do zájmového útvaru Baráčníci nebo Dětské zastupitelstvo. 

Mladí lidé čelí během dospívání mnoha výzvám a my je v tom 
nechceme nechat.

Za tým Střediska volného času
Mgr. Lenka Havrdová, projektová manažerka

Nechceme je v tom nechat

Projekty NECHCEME je v tom nechat a NECHCI! (3) jsou finančně podpořeny 
z dotace na Podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí 
a mládeže pro školní rok 2022/2023 Moravskoslezského kraje.

Najdete nás na facebooku facebook.com/ksvratimov
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Městská knihovna Vratimov 
 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V                                                           

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

 
 
 
 
 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V                                    

Městská 
knihovna
V R A T I M O V 

Začátek října je tradičně ve znamení Týdne knihoven. Ten 
letošní jsme si společně s vámi náležitě užili na řadě připrave
ných akcí. Naši knihovnu navštívila v jeden den hned dvakrát 
spisovatelka pro děti i dospělé Markéta Harasimová. Předško
lákům z Mateřské školy Vratimov představila formou divadla 
svoji knihu Z deníku kočičky Ťapičky.

V podvečer od 17 hodin pak Harasimová přiblížila účastní
kům svou bohatou knižní tvorbu formou besedy spojené s au
torským čtením. Došlo také na zvídavé dotazy posluchaček, na 
které sympatická spisovatelka odpovídala. V závěru zájemky
ním podepsala jejich vlastní knihy.

V tomto týdnu se rovněž uskutečnila beseda pro žáky prvních 
tříd v naší režii s názvem Jak zvířata spí, četli jsme dětem před 
spaním v mateřské škole, promíjeli jsme upomínky, přihlašova
li nové čtenáře zdarma a nabídli velkou burzu vyřazených knih.

Rovněž jsme zařadili vzdělávání, a to pro ty, kteří se chtěli 
seznámit s fungováním nového katalogu a s využíváním čtenář
ského konta v nově spuštěném systému Koha.

V říjnu proběhlo 2. setkání studentů Virtuální univerzity 
třetího věku s tématem Cestování – co jste možná nevěděli. 
Máme radost z narůstajícího zájmu studentů. Opětovně jsme 
do programu zařadili také cyklus věnovaný rukodělné tvorbě, 
háčkování. S blížícími se vánočními svátky je výroba zvonečků 
a andílků aktuální.

V říjnu se ještě setkáme s rodiči našich nejmenších (děti 3-6 
let) v rámci Bookstartu a taktéž 4. listopadu, kdy se budeme 
věnovat zejména těm, kteří se zúčastnili Vítání občánků.

Sledujte webové a FB stránky Městské knihovny Vratimov.

Místní knihovna Horní Datyně 
V uplynulém měsíci říjnu v Týdnu knihoven se uskutečnila 

přednáška pro veřejnost s  cestovatelem z  Vratimova Pavlem 
Szabo, který seznámil účastníky besedy s průběhem své cesty 
po Indii a konkrétně o městě Váránasí. Promítl rovněž doku
mentární film o tomto městě a součástí bylo také vystoupení 
na indický hudební nástroj sitár. Věříme, že se tato přednáška 
všem zúčastněným líbila.

Markéta Harasimová s dětmi z vratimovské mateřské školy. 

Pavel Szabo předvedl hru na indický hudební nástroj sitár. 
 Fota: Městská knihovna Vratimov

Co připravujeme? 
• 2. listopadu 2022 – Poledníček, čtení dětem před spaním 

v mateřské škole
• putovní výstavu plakátů Má vlast cestami proměn, která 

potrvá do 25. listopadu

Sledujte webové a FB stránky knihovny.

Mgr. Lenka Šimurdová a Marika Zajíčková,
Městská knihovna Vratimov

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

V NEDĚLI 18. PROSINCE V 18 HODIN

KULTURNÍ STŘEDISKO
VRATIMOV

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Obedience je mladý psí sport, který 
spočívá v poslušnosti a ochotě psa spolu
pracovat. Prověřuje psa různými cviky na 
dálku i v těsné blízkosti psovoda a důraz je 
kladen na spolupráci a dojem celého týmu.

Se svými adoptovanými psy jsem se již 
podruhé nominovala na mistrovství České 
republiky v tomto krásném sportu, letos 
dokonce ve dvou výkonnostních kate
goriích, OB-Z a OB1.

Obedienci se věnuji asi čtyři roky, kdy 
jsem pro svého křížence hledala vhodný 
sport. Sportovní kynologie mne tolik ne
zaujala, hlavně proto, že jsou zde zaběhlé 
postupy, které se mi prostě nezamlouvaly, 
a nenašla jsem trenéra, kde by mi jeho rady 
nešly „proti srsti“. Oproti tomu v obedienci 
je kladen maximální důraz na ochotu splnit 
povel i v těžkém prostředí a na dálku, to se 
vždy vynutit nedá a minimálně je to poznat 
na projevu psa. Proto jsou metody výcviku 
v obedienci o tolik jiné a psi jsou velice 
flexibilní, protože se pořadí cviků může 
pokaždé lišit. Jen tak lze kvalitně prověřit, 
zda pes povelu opravdu rozumí. 

Letos jsem si vybrala jako parťáka 
na boj o titul Áju (Aisha Dogcentrum´s 
Guardian), fenku Beaucerona, která se 
ke mně dostala úplnou náhodou trošku 
„pokažená“. S dvouletým psem, který má 
zažité nějaké návyky, ne vždy správné, 
navíc si je vědom, jakou má sílu a že může 
trošku děsit, se pracuje těžko, ale Ája je 
důkaz, že to jde. Na tomto mistrovství, 
stejně jako na každém jiném závodě mi 

dokazuje, že jsme to spolu zvládly a že 
náš vztah je natolik silný, že se klidně 
rozkrájí, aby pro mě udělala cokoliv, a to 
bych tlakem nikdy nedokázala. Aisha 
byla při soutěži naprosto úžasná a přes 
naši nervozitu bojovala se svým sebeov
ládáním, bohužel zde rozhodovala každá 
chybička a tu jsem nakonec udělala já při 
držení aportu, kdy jsem nečekala na pokyn 
ste warda a byly nám strženy drahocenné 
body, navíc u cviku s nejvyšším koeficien

tem, takže jsem nás z bedny katapultovala 
až na 5. místo. Ze zkoušky jsme přesto 
obdržely známku výborně, a to se na mis
trovství vždycky nepovede. 

Pokud by měl někdo o tento psí sport 
nebo jakýkoliv jiný, který trénujeme, 
zájem, stačí nás kontaktovat přes FB 
NutsGo nebo na mail tereza.bulasova@
seznam.cz.

Tereza Bulasová,
NutsGo, z.s.

Fenka Aisha pátá na Mistrovství ČR v obedienci

Tereza Bulasová se svou fenkou Aishou při držení aportu.  Foto: Lukáš Družba

V Den české státnosti proběhl v Polance fotbalový turnaj 
pro školičku, kde mohli naši hráči poměřit své síly s týmy 
jako Polanka A, Polanka B, Bohumín, Vítkovice či Klim
kovice. 

Turnaj nabídl mnoho gólů a šancí, což šlo vidět hned 
v prvním utkání, ve kterém jsme s Vítkovicemi remizovali 
6:6. V dalším utkání jsme sice vstřelili 6 branek, ale ani to 
opět nestačilo na výhru a Bohumínu jsme podlehli 6:8. Na 
našich hráčích šlo vidět obrovské zlepšení, kluci se nebáli 
kombinovat a také si věřili v soubojích jeden na jednoho, což 
byla radost pozorovat. Na turnaji mě velice překvapil svým 
výkonem Tobiáš Sušil, ale pochválit musím všechny hráče, 
všichni do jednoho bojovali a snažili se vždy urvat vítězství 
na naši stranu. Velké díky patří i rodičům, kteří kluky po
vzbuzovali po dobu celého turnaje.

Lukáš Duda,
trenér školičky FC Vratimov

Školička se na státní svátek zúčastnila turnaje v Polance

Sestava: Daniel Dohnal, Štěpán Vyrobík, Filip Pindur, Ondřej 
Žvak, Maxim Janečka, Tobiáš Sušil a trenér Lukáš Duda. 
 Foto: FC Vratimov
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VZPOMÍNÁME

Dne 3. listopadu si připomeneme  
3. smutné výročí úmrtí 

Boženky Kaňokové. 
S láskou vzpomínají manžel  

a dcera s rodinou.

Dne 18. listopadu 2022 si připomeneme 
10. smutné výročí úmrtí pana 

Lubomíra Stavinohy. 
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte, 

prosím, s námi. Manželka Milada, syn 
Ivo s rodinou, sestra Jiřina s rodinou.

Scházíš nám, ale v srdcích  
a vzpomínkách zůstáváš.

Dne 14. listopadu vzpomeneme 
5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

manžel, tatínek, dědeček,  
bratr a kamarád, pan 

Dušan Procháček. 
S láskou vzpomíná rodina Procháčkova.

Dne 15. listopadu 2022 vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí

 paní 

Jarmily Králíkové. 
S láskou vzpomínají dcera 

a syn s rodinami.

Dne 6. listopadu 2022 uplynou 
3 roky, kdy zemřel 

pan 

Milan Pavlica. 
Vzpomíná celá zarmoucená rodina.

Dne 14. října 2022 nás opustila 
ve věku nedožitých 96 let 

naše milovaná maminka, babička 
a prababička, paní 

Zdenka Kupková. 
S láskou se loučí syn Pavel s manželkou 

Ludmilou a vnoučata s rodinami.

...od 1. listopadu v pokladně Kulturního střediska. Cena: 70 Kč 

Vratimovský kalendář na rok 2023 v prodeji...
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LICHÁČI A SUĎÁCI
P Ř E D N Á Š K A M A R K A Š Č O T K Y

Úterý 8. 11. 2022 | od 18:00 – 19:30 hod. 
Licháči jsou lidé, kteří mají ve svém datu narození převahu lichých čísel oproti sudým.
Nuly se nepočítají. To jim propůjčuje určité vlastnosti o různé intenzitě, zejména pak 
v přístupu k životu, vztahům, zdraví a práci. Tyto liché vlastnosti mohou být výchovou 
podporované a využívané, nebo naopak potlačované, což vede k fyzickým a psychickým 
potížím. 
Suďáci oproti tomu mají převahu sudých čísel, což jim také propůjčuje určité vlastnosti a
zdravotní či jiné nástrahy v případě potlačování. Na přednášce se dozvíte, o jaké vlastnosti 
jde, co s tím dělat např. u dětí nebo členů rodiny, jak v tomto směru napravit některé 
omyly výchovy a postavit se zpět do zdroje životní síly jak v případě Licháčů, tak i
Suďáků.

Vstupné 100 Kč
Vstupenky v předprodeji na pokladně střediska, nebo na místě hodinu před přednáškou.

Audiozáznam z přednášky pro všechny účastníky zdarma.

Místo konání
Vratimovská galerie | Kulturní středisko Vratimov

Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov | www.ksvratimov.cz

Bližší info
Lektor: Marek Ščotka | www.marekscotka.cz

Rezervace a informace: Kateřina Jurczyk, tel.: 731 446 809

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

divadélko smíšek 

Pekelně rohatá pohádka

13. listopadu | 10 hodin | Společenský dům
Nedělní divadelní pohádka
Vstupné dítě 60 Kč | dospělý 90 Kč, 
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 120 Kč

Vstupenky v pokladně Kulturního střediska Vratimov a 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

16. listopadu-29. prosince 2022
Otevřeno: středa, čtvrtek | během pořadů | individuálně po dohodě na tel. 595 700 751

Výstavu zapůjčilo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Historie, lidé, fauna, flóra, ... to vše je hora

SMRK

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

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
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Římskokatolická farnost
při 

V A R H A N N Í 
R E C I 

  
 
 

 
 
 

Varhany: Šárka Vrchlabská
Zpěv: Šárka Vrchlabská

v roce 2022 vždy jednou v
v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově

Vstupné dobrovolné 

Římskokatolická farnost Vratimov srdečně zve zájemce o rozjímání 
 poslechu duchovní hudby na 

 

A R H A N N Í 
R E C I T Á L Y

 
  

Učinkují: 
Varhany: Šárka Vrchlabská 

Zpěv: Šárka Vrchlabská 
 Jaromír Pasečný 

 
 

jednou v měsíci druhý pátek od 18 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově

Vstupné dobrovolné pro potřeby kostela

zájemce o rozjímání  

A R H A N N Í  
Á L Y 

 

druhý pátek od 18 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově 

potřeby kostela 

16. prosince|17 hodin|vstupné 420 Kč
Prodej vstupenek od 3. října v pokladně Kulturního střediska.

Rezervace a informace na tel. 595 700 751.
 

Vánoční
koncert
Lenky 
Filipové

 

v kostele sv. Jana Křtitele

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

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

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
S HOPSALÍNEM

4. prosince                               
v 16:30 

rodinné vstupné 
(1 dítě + 1 dospělý)

200 Kč
 

jednotlivec
dítě 90 Kč

dospělý 140 Kč

Vstupenky v prodeji od 1. listopadu v pokladně Kulturního střediska.                                                                                                 
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a info na tel.: 595 700 751.

Společenský dům Vratimov

 

  ROZSVÍCENÍ 
 VÁN    ČNÍHO 
 STROMU

25. listopadu od 12 hodin 
Společenský dům Vratimov

| anděl s peříčky štěstí | betlém s živými zvířátky |
| vánoční  dílny Střediska volného času Vratimov | 

| projížďky na  koních | malování na tvář |

PROGRAM
15:30 Sněhové království - zábava pro děti s Radanou
16:10 Šmykňa - folklór v hudbě a tanci
16:45 Růže draka - fireshow
17:05 Tanja s kytarovým doprovodem
17:40 Blemcadla - žáci ZUŠ Vratimov
17:55 Vánoční přání starosty města občanům
18:00 Rozsvícení vánočního stromu s ohňostrojem
18:15 Tlapková patrola ve filmu -  v kině Hvězda
18:15 Poslední aristokratka - adventní kino pod širým nebem
 Moderuje Jiří Basta
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2. 11. Na romantické vlně: Marie Veselská 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
2. 11. Princ Mamánek 17:00 Kino Hvězda, filmová pohádka, KS Vratimov
 3. 11. Na romantické vlně: Marie Veselská 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
4. 11. Fotbal: FC Vratimov – Třebovice 14:30 Mladší záci U13, městský přebor, Sport. Areál Vratimov
5. 11. Fotbal: FC Vratimov – Brušperk 10:15 Muži A, krajský přebor, Sport. Areál Vratimov

8. 11. Licháči a Suďáci: Marek Sčotka 18:00 Vratimovská galerie, numerologická přednáška,  
KS Vratimov

 9. 11. Na romantické vlně: Marie Veselská 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
 9. 11. Za vším hledej ženu 19:00 Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

 10. 11. Na romantické vlně: Marie Veselská 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

11. 11. Michal k snídani: Michal Nesvadba
   8:30 

a 
10:00

Multifunkční sál, představení pro děti, KS Vratimov

11. 11. Švagřičky: Divadlo Vřesinských Ochotníků 
DiVOch 18:00 Sál KD HD, ochotnické divadelní představení,  

KD Horní Datyně

11. 11. Varhanní recitál 18:00 Kostel sv. Jana Křtitele, Římskokatolická farnost 
Vratimov

13. 11. Pekelně rohatá pohádka: Divadélko Smíšek 10:00 Multifunkční sál, divadelní pohádka, KS Vratimov

16. 11. Smrk: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

16. 11. Cesta do Tvojzemí 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov
19. 11. Velká sýrová loupež 10:00 Kino Hvězda, sobotní kino, KS Vratimov
22. 11. Adventní věnce 17:00 SVČ Vratimov, workshop, SVČ Vratimov
23. 11. Smrk: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
24. 11. Smrk: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
25. 11. Čtyři roční období: ZIMA 9:00 SVČ Vratimov, dílničky, SVČ Vratimov
25. 11. Smrk: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 12:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

25. 11. Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem 
a programem 12:00 Společenský dům a okolí, jarmark, bohatý kulturní 

program

25. 11. Tlapková patrola ve filmu v rámci Rozsvícení  
vánočního stromu 18:15 Kino Hvězda, kino pro děti, vstup volný

25. 11. Poslední aristokratka v rámci Rozsvícení  
vánočního stromu 18:15 Před Společenským domem, adventní kino, 

vstup volný
30. 11. Smrk: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – LISTOPAD 2022

KINO HVĚZDA VRATIMOV listopad

Princ Mamánek
2. listopadu v 17 hodin
Vstupné 120 Kč

Za vším hledej ženu
9. listopadu v 19 hodin
Vstupné 90 Kč

Cesta do Tvojzemí
16. listopadu v 17 hodin
Rodinné vstupné 120 Kč

Velká sýrová loupež
19. listopadu v 10 hodin
Vstupné 30 Kč

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

KINO OSTATNÍPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT
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MOBAL, s.r.o., Popinecká 458/32, 739 32  Vratimov

Hledá zaměstnance na hlavní pracovní poměr:

 Frézař, nástrojař (jednosměnný provoz)

Více informací při osobní schůzce 

(po telefonické domluvě, tel: 595782676) 

Váš nový obchùdek
s kuchyòskými potøebami a potøebami na peèení

Frýdecká 1094, v 1. patøe nad prodejnou
COOP Discont Vratimov

� Chlebové a celozrnné  mouky

� Ošatky a formy na peèení

� Bezlepkové mouky a smìsi

� Døevìné výrobky do kuchynì

� Kuchyòský textil

� Vice jak 40 druhù koøení

(pøímo z mlýna)

(pedig, celulóza, sklo, silikon)

(Adveni, Natural Jihlava)

(prkénka, vaøeèky, škrabky atd.)

(zástìry, utìrky, chòapky, pytlíky na chleba)

(sypané i balené) Velký výběr sýrů a lahůdek všeho druhu.
Maso vepřové, hovězí a kuřecí z českých chovů

Náměstí 56, Paskov

Řeznictví H+H, Těšínská jatka, Machač, Klemens, Gurmán Sedlnice
Krásno, Prantl, Diema, Jurez...

Nabízí denně čerstvé maso
a uzeniny od lokálních dodavatelů:

Otevírací doba:   
PO: zavřeno
ÚT: 7.00-16.00
ST: 7.00-16.00

ČT: 7.00-16.00
PÁ: 7.00-12.00, 12.30-17.00
SO: 7.00-11.00 Těšíme se na návštěvu

tel.: +420 608 860 900

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

EKOLOGICKY, CHYTŘE, BEZPEČNĚ

• PUR STŘÍKANÉ IZOLACE
• FOUKANÉ IZOLACE 
• ZVUKOVÉ A KROČEJOVÉ 
    IZOLACE

 
• HYDROIZOLACE POLYUREA 
• INJEKTÁŽE VLHKÉHO ZDIVA
• REKUPERACE
• VZDUCHOTECHNIKA

» rychlé zateplení bez zbytečných starostí navíc «

Kontaktujte nás na: info@nejlepsi-izolace.cz                      606 609 809

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Daruji koňský hnůj, tel. 605 306 048.
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    VÝVOZ SEPTIKŮ A ŽUMP
    ODVOZ SUTI
    PŘIVEZU DŘEVO, UHLÍ, PÍSEK, ŠTĚRK
    DO 3,5 TUNY
    AVIA - 2 KONTEJNERY

    Firma FRYK Vratimov
    Tel.  734 865 432
            736 166 667

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

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

Marie Krušinová
 

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

výhodné ceny
–  Zdarma, navíc kromě zaměření a dovozu, teplý meziskelní ráme-

ček a kovové bezpečnostní kliky 

nabízím
e

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

– veškeré sklenářské práce
– fazetování
– gravírování
– pískování

nabízím
e

Info na www.ksvratimov.cz
Objednávka inzerce

595 700 752, 733 718 121
info@ksvratimov.cz

Příspěvky do dalšího čísla 
Vratimovských novin 

zasílejte do 14. listopadu 2022.
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Zelený internet
i ve Vratimově

od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz

      
Kontakt: 
 +420 703 173 089

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

Otevírací doba: 
Po–Pá 8,30–17,00 h

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


