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Rozhovor se starostou Sokolem může být každý Chodník dokončen

pokračování na str. 3

Zimní pohádka.  Foto: David Holzmann

Od dubna letošního roku probíhala re-
konstrukce chodníku podél ulice Vrati-
movská, a to v úseku od točny autobusu 
po ulici Krajní, tedy v délce cca 1,3 km. 
Součástí stavby bylo zároveň vybudování 
tří přechodů pro chodce, úpravy prostor 
u hřiště TJ a Kulturního domu Horní Da-
tyně a prostoru okolo hasičské zbrojnice 
a knihovny. Byly zároveň upraveny i tři 
zastávkové zálivy, včetně přístřešků pro 
cestující. Stavbu provedla společnost IDS 

– Inženýrské a dopravní stavby Olomouc 
a. s. za přispění Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Po sedmi měsících jsme 
u konce a chodník je předán k užívání. Vě-
řím, že tato rekonstrukce přispěje k bez-
pečnosti občanů v dané části našeho města.

V současné době zároveň probíhají 
projekční práce na vybudování chodní-
ku na ulici Datyňská (mezi ulicemi Karla 

Rekonstrukce chodníku podél ulice Vratimovská je u konce

Fotografie z Vratimovského kalendáře na rok 2023, který si můžete zakoupit v pokladně Kulturního střediska Vratimov za 70 Kč.

Opravený úsek ul. Vratimovské před budovou 
ZŠ Horní Datyně.  Foto: Martin Čech
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Vážení a milí 
spoluobčané,

v pracovních dnech se ve špičkách potý-
káme s velmi hustou dopravou v centru 
našeho města. Bohužel souběh oprav jak 
na ulici Místecké, tak i na Rudné ulici 
v Ostravě rozhodl o tom, že spousta ři-
dičů volila objízdnou trasu přes město 
Vratimov. Vedení města reagovalo na 
toto navýšení dopravy žádostí směřo-
vanou na Policii ČR o řízení dopravy 
v místě, které je bohužel ve špičce kri-
ticky vytížené, tedy v křižovatce ulic 
Buničitá, Frýdecká a Mostní. Policie 
ČR v daném místě dopravu řídí, ale je 
samozřejmé, že nápor vozidel, umocně-
ný železniční dopravou, nezvládne zcela 
bez omezení.

Tato situace potrvá do poloviny pro-
since, kdy by opravy na Místecké ulici 
měly být ukončeny a jízda po této rych-
lostní komunikaci bude zase pohodlněj-
ší. Celou situaci pak pomůže vyřešit až 
vybudování podjezdu pod železniční tra-
tí, spojený zároveň s výstavbou okružní 
křižovatky u benzínové pumpy. Stavbu 
plánuje Správa železnic a bude součástí 
optimalizace a elektrizace trati Ostra-
va – Kunčice – Frýdek-Místek. Projekt 
stavby nyní získal významné povolení, 
a to souhlasné stanovisko krajského úřa-
du s posouzením vlivu stavby na životní 
prostředí, zjednodušeně se studií EIA. 
Naše město s projektanty při plánovaní 
této stavby aktivně komunikuje. Jedná 
se o dopravu v části města sousedící 
s tratí, plánování protihlukových stěn či 
nová parkovací místa u vlakové stani-
ce. Věřím, že avízované datum zahájení 
stavby, tedy přelom let 2025–2026, už 
zůstane nezměněno a vybudování pod-
jezdu následně dopravu v našem městě 
pomůže uklidnit. 

Martin Čech,
starosta

Slovo 
starosty

Foto: KS Vratimov

POZVÁNKA
Setkání se spolky, sdruženími a kluby

Položením květin u Památníku obětí I. světové války v parku u Husova sboru uctili 
dne 25. října 2022 představitelé města Vratimova 104. výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu. S projevem vystoupil starosta města Martin Čech, pietního aktu se 
zúčastnili zástupci města, spolků a organizací našeho města, žáci obou vratimovských 
škol a zahrál dechový orchestr ZUŠ Vratimov.

Vratimov si připomněl  vznik 
samostatného Československa

7. prosince 2022 v 17 hodin
salónek Společenského domu ve Vratimově

Vedení města Vratimova a Zájmová a sportovní komise si 
dovolují pozvat zástupce vedení spolků, sdružení a klubů 
působících na území našeho města na pravidelné setkání.

Hlavním tématem bude prezentace nových zásad
pro poskytování dotací.

Další témata:
 » představení jednotlivých spolků, jejich činnost v roce 2022 
a plán na rok 2023,

 » prostor k navázání spolupráce mezi jednotlivými spolky 
podle jejich potřeb a možností.

Bc. David Böhm, 
místostarosta

Vratimovský kalendář 
na rok 2023

je v prodeji v pokladně 
Kulturního střediska 

Vratimov. 
Cena je 70 Kč.
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pokračování ze str. 1

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 8. prosince 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. 

Rekonstrukce chodníku podél ulice Vratimovská je u konce

Okolí  Kulturního domu Horní Datyně má 
novou dlažbu a nová parkovací místa.

Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského úřadu Vratimov 
koncem roku 2022 a počátkem roku 2023. 

Provoz pokladny:
PONDĚLÍ 19. 12. 2022 8:00–11:30  12:30–17:00
STŘEDA 21. 12. 2022 8:00–11:30  12:30–15:00
Středa 21. prosince 2022 bude poslední den, kdy bude pokladna pro občany v roce 2022 otevřena. 
Od čtvrtka 22. 12. 2022 do pátku 30. 12. 2022 bude pokladna UZAVŘENA.

Začátek provozu pokladny v lednu 2023:
PONDĚLÍ 2. 1. 2023 10:00–11:30  12:30–17:00
Dále běžná provozní doba pokladny v pondělky a středy:
PONDĚLÍ A STŘEDA   8:00–11:30  12:30–17:00

Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor MěÚ Vratimov

UPOZORNĚNÍ

Informujeme občany, 
že od listopadu 2022 jsme rozšířili bezhoto-
vostní platbu také na podatelnu Městského 
úřadu Vratimov.
Doufáme, že tato novinka přispěje ke zkva-
litnění služeb poskytovaných naším úřadem.

 MěÚ Vratimov

 Velčovského a K Hájence) a rekonstrukce 
chodníku na ulici Frýdecká (od restaurace 
Nimrod po ulici Adámkovou). Dále pak 
byly zahájeny práce na studii umístění 
chodníku na ulici Na Příčnici (od ulice Da-
tyňské po ulici Na Podlesí).

Martin Čech,
starosta
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Firma EKO-KOM nám zaslala srovnání napříč kraji v celé Čes-
ké republice i mezi obcemi Moravskoslezského kraje (MSK).

Z tabulky jde vidět, že prakticky ve všech komoditách třídíme 
o trochu lépe, než je průměr jak v kraji, tak v republice. Velmi 
zaostáváme v kovech z důvodu, že nemáme na našem katastru 
sběrnu kovů, tudíž ve statistice jsou pouze kovové obaly, které 
občané dávají do kontejnerů či pytlů na plast.

V tříděných odpadech (papír, sklo, plast, nápojové kartony) vra-
timovští občané vytřídili za rok 2021 v průměru 58,4 kg. Průměr 
MSK je 54,4 kg a celé ČR 54,9 kg. Nejlepším krajem je Králové-
hradecký s 63,1 kg/občan. MSK je 8. v pořadí krajů.

V MSK jde o stálý stoupající trend. Od roku 2012, kdy se vytří-
dilo 37,8 kg, jde o 44% růst.

V hustotě sběrné sítě má Vratimov 132 občanů na sběrné hnízdo. 
Průměr MSK je 129 a v ČR 112 osob. V MSK také dochází ke stá-
lému zlepšování. Od roku 2012 došlo ke zlepšení o 30 %.

Vratimov má vyšší hodnotu hlavně z důvodu pytlového sběru 
plastu v rodinných domech. Stále uvažujeme o nových kontejne-
rových stáních. Ale hlavně v Horních Datyních je velmi obtížné 
najít pro kontejnery vhodné místo, hlavně z důvodu soukromých 
pozemků.

Velmi zajímavou částí ve statistice byly náklady, které obce vy-
dají na odpadové hospodářství. V tabulce vidíte porovnání našeho 
města s obcemi Moravskoslezského kraje a obcemi v celé České 
republice. Jedná se o průměrné hodnoty na jednoho obyvatele. 

        

 
 

Z tabulky vyplývá, že průměrně v republice jsou celkové příjmy 
(od obyvatel + odměna EKO-KOM za separ. odpad + ostatní pří-
jmy) o cca 32 % nižší než výdaje. Tudíž obce musí odpadové hos-
podářství dotovat. Vratimov měl příjmy nižší o 18 %. Z průběž-
ných údajů letošního roku jde vidět, že doplatek naší obce roste.

David Böhm, 
místostarosta 

Jak si vratimovští občané 
vedli v roce 2021 ve třídění?

[kg/ob.]

[Kč/ob.]

Nové dětské hřiště Na Příčnici 
již slouží dětem

V zářijovém čísle Vratimovských novin jsme informovali, že na 
sídlišti Na Příčnici vyroste ještě v letošním roce nové dětské hřiš-
tě. Nakonec se podařilo hřiště otevřít již na konci listopadu, a to 
za přítomnosti několika dětí, které měly obrovskou radost (a my 
také samozřejmě). 

Děti i jejich rodiče si již užívají tyto herní prvky: dvojitá věž se 
sítí a skluzavkou, trojitá houpačka, kolotoč, herní panel obchod 
a kuchyně a houpadlo sanitka. Hřiště je určeno pro děti do 10 let. 
Součástí realizace byla také zpevněná přístupová plocha s dvěma 
lavičkami a jedním setem se stolem a lavicemi. Stavbu v hodno-
tě 1,3 mil. Kč provedla společnost Gartensta plus s. r. o. a herní 
prvky jsou od dánského výrobce Kompan. V příštím roce bychom 
chtěli v tomto místě dobudovat hřiště i pro větší děti (závisí na 
schválení v rozpočtu města). 

Bc. Daniel Filip,
vedoucí odboru správy sportovních a kulturních zařízení

Najdete nás na facebooku facebook.com/mestovratimov

Nové hřiště Na Příčnici.  Foto: Archiv MěÚ Vratimov 
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Všechny oleje do jedné lahve!

 
dobrot do záchodu  

Kontakt

Ve Sportovním areálu Vratimov na ul. 
U Stadionu byly vybudovány herní prvky 
pro děti, které zvolila veřejnost v květ-
nové anketě. Pro malé děti byla vybrána 
skluzavka, houpačka hnízdo, dvojitá zavě-
šená houpačka. Prvek balanční prolézačka 
(měl nejvíce hlasů) nakonec nemohl být 
realizován z důvodu malých bezpečnost-
ních zón, a tak byl vybrán balanční můstek 
s dvěma květinkami. Vzhledem k omeze-
nému prostoru v celém areálu jsou herní 
prvky umístěny u tribuny. Realizaci a do-
dávku herních prvků provedla společnost 
SAPEKOR, kdy cena včetně dopadových 
ploch činí 340 tis. Kč. Veškerá částka byla 
hrazena z daru společnosti Liberty Ostra-
va, která také zafinancovala instalaci sto-
janů na kola vedle tohoto dětského hřiště. 
Tímto děkujeme společnosti Liberty Ost-
rava za finanční podporu! 

Věříme, že toto dětské hřiště přispěje 
k dalšímu využití a trávení volného času 
ve sportovním areálu města.

Bc. Daniel Filip,
vedoucí odboru správy sportovních 

a kulturních zařízení

Nové herní prvky ve sportovním areálu

Hřiště před tribunou.  Foto: Archiv MěÚ Vratimov 
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Priority: Domov seniorů, 
energetické úspory

Třiapadesátiletý Bc. Martin Čech, do-
savadní starosta Vratimova, bude v čele 
města pokračovat další volební období. Na 
svém prvním povolebním zasedání o tom 
rozhodlo vratimovské zastupitelstvo. Jako 
své priority v investiční oblasti jmenuje 
domov pro seniory, řešení dopravních úz-
kých hrdel a opatření na snížení energetic-
ké náročnosti.

Vraťme se k volbám. Jak hodnotíte jejich 
výsledky a průběh povolebních vyjedná-
vání?

V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem, 
kteří k volbám přišli a projevili zájem 
o dění v našem městě. S výsledky jsem 
osobně spokojený. V minulém volebním 
období jsme fungovali s kolegy z uskupení 
PRO Vratimov a shodli jsme se na tom, že 
tato spolupráce měla smysl a že v ní chce-
me pokračovat.

Minulé volební období bylo hodně turbu-
lentní. Kartami zamíchala zejména pan-
demie covidu-19. Jak se s ní město popa-
sovalo a jak se dařilo naplňovat plány, 
které jste si dali do vínku?

Přiznám se, že jsme šli do volebního 
období 2018-2022 s velkými ideály a nad-
šením a situace, které nastaly, nás nemile 
zasáhly. Složitá byla hlavně první covido-
vá vlna. Stát zaváděl rozsáhlá omezení, 
spousta věcí se úplně zastavila a my jsme 
nevěděli, jak reagovat. Až časem se přišlo 
na to, jakým způsobem s tou nemocí pra-
covat. Druhá vlna byla proto už čitelnější, 
i když i ona nás omezovala. Z mého po-
hledu jsme to ale ustáli, město reagovalo 
správně a dobře fungovala dobrovolnická 
činnost. Takže si myslím, že byť nás to 
omezilo, hlavní cíle, které jsme si nastavi-
li, se nám povedlo splnit.

S výčtem investičních úspěchů ve Vrati-
mově a Horních Datyních jsme se mohli 
seznámit v předvolebních letácích. Které 
z těchto akcí jsou podle vás pro město nej-
významnější?

Z mého pohledu stojí za vypíchnutí ně-
kolik věcí. Tou první je vytěsnění tranzitní 
nákladní dopravy nad 12 tun z města. Další 
věcí, na kterou jsme pyšní, je rekonstruk-
ce sportovního areálu. Vybudovali jsme 
novou budovu koupaliště, což byla akce, 
která byla plně hrazená z prostředků měs-
ta a byla navíc realizována v době, kdy 

nás zasáhla pandemie covidu. Za zmínku 
určitě stojí výstavba kanalizací. Dokon-
čili jsme kanalizaci v Horních Datyních 
a zahájili další etapu výstavby kanalizace 
v lokalitě okolo ulic Zaryjská a Nádražní. 
Další z akcí, která se po dlouhodobém pro-
jektování povedla, byla výstavba chodníku 
podél ulice Vratimovské v Horních Daty-
ních. Hrdí jsme také na to, že se povedlo 
zahájit stěhování knihoven. Ta v Horních 
Datyních je už v nových prostorech v bý-
valé poštovně v Datyňce, knihovna ve Vra-
timově se bude stěhovat do prostor v ná-
kupním středisku. Stavební práce už byly 
započaty a měly by být dokončeny během 
příštího roku.

Výhled do budoucna není optimistický. 
Energetická krize, zdražování, ozvuky 
války na Ukrajině... Jak se s těmito jevy 
město potýká?

Vratimov má výhodu ve způsobu vy-
tápění městských budov. Ve značné části 
získáváme teplo z odpadového tepla ze 
středojemné válcovny společnosti Liberty, 
což je velká pomoc. Město navíc při prud-
kém růstu cen elektrické energie re agovalo 
tím, že začalo soutěžit ještě v době, kdy 
tento proces začal, takže na dva roky 
máme zafixovanou relativně solidní cenu 
energie. V tomto směru proto, myslím, při-
praveni jsme. Nicméně jsme si vědomi, že 
trend růstu cen energií může pokračovat. 
Jedním z důležitých kroků, které připravu-
jeme, je proto kompletní změna veřejného 
osvětlení v obou částech města za osvětle-
ní typu LED s možností regulace nočního 
provozu. Dalším krokem k dosažení ener-

getických úspor je vyhodnocení možnosti 
využití fotovoltaiky na městských budo-
vách a její případné vybudování.

Jako starosta se soustředíte zejména na 
investiční akce. Jaké jsou priority v této 
oblasti?

Jedním z úspěchů minulých volebních 
období je doprojektování domova pro se-
niory. V současné době máme hotový pro-
jekt a schválené stavební povolení. Nyní se 
snažíme zajistit finanční prostředky. Zahá-
jili jsme jednání s krajským úřadem a jsme 
připraveni jednat i se státem a popřípadě 
i soukromými subjekty. 

O umístění domova pro seniory se disku-
tovalo. Kde bude stát?

Domov seniorů vznikne v proluce za 
lékárnou, v prostoru ohraničeném ulicemi 
Popineckou, Úzkou a Husovou. Toto mís-
to se nám jeví jako nejvhodnější i z hledis-
ka sítě služeb, které budou senioři moci 
využívat. Je tady odpočinková zóna, lé-
kaři, lékárna, obchody, nákupní středisko. 
Ostatně když s místostarostou navštěvuje-
me naše občany v obdobných zařízeních 
v okolí, říkají nám, že lidé v jejich věku 
jsou rádi, když mohou pozorovat život ve 
městě, než aby žili někde na periferii.

A další priority budoucího rozvoje města?
Věcí, které máme rozpracované a které 

bychom chtěli dokončit, je ale samozřejmě 
víc. Už dlouho je například rozpracován 
projekt úprav vnitrobloku na Hermaně. 
Jedná se tam zejména o zkvalitnění par-
kování a místa pro volnočasové aktivity. 
Víme o neutěšené dopravní situaci v ulici 
Na Příčnici, která je zatížena těžkou dopra-
vou zajišťující dopravní obslužnost blízké 
průmyslové zóny. Chceme tuto komuni-
kaci upravit, vybudovat podél ní chodník 
a zřídit parkovací plochy. Letos jsme do-
končili první etapu úprav okolí mateřské 
školy zaměřenou na opravu ulice U Ma-
teřské školy, nyní se chystáme na druhou 
etapu, která zahrnuje sousední ulice Na 
Vyhlídce a Okružní. Opraveny budou ko-
munikace, chodníky a vzniknou tu i parko-
vací plochy pro rodiče, kteří přivážejí děti 
do školky.

Jak se bude město rozvíjet v dlouhodoběj-
ším výhledu?

Pokud jde o vize do budoucna, ty shrnuje 
strategický plán rozvoje města, který jsme 
zpracovali v minulém volebním období. 

Pokračujeme, říká (staro)nový starosta 
Vratimova Bc. Martin Čech

Starosta Bc. Martin Čech.  Foto: Petr Šlachta
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Ten obsahuje například studie rozvoje 
středu města či studie, jak by měl vypadat 
prostor u horní školy a případná sportovní 
hala. Pro nás je ale prioritní to, co už je 
nachystáno. Pokud jde o horní školu, před-
nostně chceme řešit předprostor této školy 
a parkování učitelů a rodičů s dětmi. V pří-
padě úprav centra města máme rozpraco-
vaný projekt výstavby kruhového objezdu 
u městského úřadu. Teď jsme v jednání 
s krajským úřadem, potažmo se Správou 
silnic MSK, která je správcem těchto ko-
munikací, jakým způsobem pokračovat 
v tomto konceptu a jak bude zajištěno jeho 
financování. Důležité je, že víme, co chce-
me. Pokud budou finanční prostředky, bu-
deme v uskutečňování vizí obsažených ve 
strategickém plánu pokračovat.

Dovolte osobní otázku. Máte za sebou čty-
ři roky ve funkci starosty. Změnil se váš 
pohled na město a způsob jeho vedení?

Pohled na město jako takový samozřejmě 
ne. Ale bylo to něco nového, ta přímá práce 
s lidmi, s obyvateli. Druhá věc je, že jsem 
šel do voleb s určitými ideály a prioritními 
akcemi, které jsem chtěl realizovat. Když 
jsem ale nastoupil do funkce starosty, už 
to nebylo jen o těch úzkých cílech. Zjistil 
jsem, že těch problémů je více a že se toho 
musím hodně učit. Nikdy mne třeba nena-
padlo, že se budu učit normy, jakým způso-
bem se projektují komunikace. Už jen těch 
zákonů a vyhlášek, kterými se řídí starosta, 
je spousta. Na druhou stranu si myslím, že 
jako člověk jsem se nezměnil. Tak jak jsem 
fungoval u hasičů, tak jsem fungoval i jako 
starosta a doufám, že tak budu fungovat 
dál. Kdokoliv přišel s nějakým problémem, 
vždycky jsme ten problém zkoušeli řešit. 
Na tom se nic nemění.

 Bohuslav Krzyžanek,
Kulturní středisko Vratimov

Bc. Martin Čech (53 let) 
se narodil v Ostravě, do Vratimo-
va – Horních Datyň se přestěho-
val v roce 1996 za manželkou. 

Vystudoval Fakultu bezpečnost-
ního inženýrství Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity 
Ostrava, obor havarijní plánování 
a krizové řízení. 

Než se stal starostou Vratimova, 
pracoval jako profesionální hasič 
na operačním středisku. 

Je ženatý, má tři děti.

18. PROSINCE V 18 

Vážení přátelé, 

spolek POSPOLU ve spolupráci se Základní umělec-
kou školou Vratimov 

pořádá dne 20. prosince 2022 v 18 hod. 
v kinosále Společenského domu 

ve Vratimově tradiční 

Vánoční koncert žáků 
a pedagogů ZUŠ Vratimov

Doufáme, že po dvouleté pauze vynucené epidemickou 
situací se nám opět podaří navázat na naši dlouholetou 
tradici. 

Těšit se můžete na pestrou paletu vystoupení 
orchestrů a souborů ZUŠ Vratimov. 

Srdečně vás zveme!
David Schreiber,

ředitel ZUŠ Vratimov
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Vánoční přání a poděkování 
Spolku seniorů Vratimov 

Za celý Spolek seniorů Vratimov děkuji městskému úřadu a zastu-
pitelstvu města za finanční dar, který jsme obdrželi a kterého si velmi 
vážíme.

Všechny akce, které připravujeme, bychom bez jejich finanční po-
moci nemohli uskutečnit a patří jim za to velký dík.

Velmi nás těší spolupráce s vratimovskou mateřskou školou. Paní 
učitelce Pavle Čelinské a dětem děkujeme, že nás, seniory, svým na-
cvičeným vystoupením ke Dni matek vždy velmi potěší a dojmou.

Chceme taktéž poděkovat Středisku volného času Vratimov za pří-
pravu a organizaci zajímavých akcí, jako jsou např. Čtyři roční období 
nebo setkání seniorů s ostatními obcemi Regionů Slezské brány. Děku-
jeme a těšíme se na další spolupráci!

Na závěr děkuji členkám výboru našeho spolku seniorů za jejich 
obětavou práci, kterou po celý rok vykonávají bez ohledu na čas. 

Děkuji vám za všechno!

Ať ty letošní vánoční svátky
přinesou hodně klidu a pohody,
ať srdce zaplní štěstí
a nevšední chvíle nás všechny sblíží.
Krásné vánoční svátky a štěstí v novém roce.

Anna Huppertová,
předsedkyně Spolku seniorů Vratimov

Podzimní setkání seniorů u kávy Svazu 
tělesně postižených Vratimov se stalo už 
tradicí.

V úterý 25. října 2022 strávilo 64 členů 
příjemné odpoledne u kávy v sále Spole-
čenského domu.

Ke zpestření programu přispěla návště-
va paní Nikoly Hradilové z firmy Odpaďá-
ček. Představila nám firmu, která se zabý-
vá sběrem použitých olejů v domácnosti, 
plastových víček a hliníkových obalů od 
nápojů. Děkujeme za zajímavé povídání 
o ochraně životního prostředí.

Dále jsme se poohlédli za činností od 
posledního setkání, které se uskutečnilo 
u příležitosti Dne matek v květnu. Zhodno-
tili jsme červnový zájezd, účast na Soutěž-
ním klání seniorů v Hrabové, účast na pro-
jektu Čtyři roční období, které připravuje 
Středisko volného času Vratimov, a jiné 
akce, kterých se zúčastňujeme. Odsouhla-
sili jsme zájezd na vánoční trhy v Olomou-
ci, který se uskuteční 2. prosince 2022.

Po losování bohaté tomboly jsme setká-
ní u kávy ukončili volnou zábavou.

Sálem zavoněla káva

Tradiční setkání Svazu tělesně postižených Vratimov při posezení u kávy.   Foto: Ester Slívová 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům za účast na 
tomto podzimním setkání a přeji všem krásné a pohodové Vá-
noce a mnoho zdraví v roce 2023.

Dája Slívová,
předsedkyně Svazu tělesně postižených Vratimov
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Místo, kde se setkávají 
generace a rodí se úcta 
ke sportu

Historie Sokola sahá do roku 1862, kdy 
základní stavební kameny této organizace 
položili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. 
Jeho hlavní myšlenkou bylo propojit nejen 
fyzické a duševní stránky jednotlivce, ale 
také vést své členy k lásce k rodné zemi 
a k úctě k duchovnímu dědictví našeho 
národa. Tento fenomén přetrvává i po 160 
letech své existence.

Ve Vratimově (či spíše tehdejším Rati-
mově) byla Tělocvičná jednota Sokol za-
ložena skupinou vlasteneckých nadšenců 
v roce 1908 a přes různé dějinné peripetie 
působí dodnes. V současné době je jedna-
telkou spolku Bronislava Dostálová, hos-
podářkou Martina Havránková Markov-
ská, v jeho čele pak stojí starostka Ilona 
Spratková, která nám u příležitosti výročí 
Sokola odpověděla na několik otázek.

Jaká je současná kondice Tělocvičné jed-
noty Sokol Vratimov? Kolik máte členů, 
na co se zaměřujete?

Vratimovský Sokol má v současné době 
173 členů, z toho zhruba 68 dětí. Naším 
cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro 
sport, zdravý pohyb a pro setkávání lidí 
všech věkových skupin. Členem Sokola 
proto může být kdokoliv, bez ohledu na 
věk či sportovní nadání. Nám nejde o vr-
cholový sport, účelem je, aby měli lidé po-
hyb a možnost zdravě žít.

Jaké možnosti cvičení nabízíte a jaké jsou 
vaše sportovní cíle?

Velmi oblíbené je u nás cvičení rodi-
čů s dětmi, které pořádáme dlouhodobě. 
Chodí k nám ale cvičit také děti z dětské-
ho domova, třikrát týdně se koná cvičení 
žen. Tělocvična v sokolovně je prioritně 
využívaná na volejbal, nohejbal a malý 
fotbal. Velkou pozornost věnujeme volej-
balu mladších žákyň, s nimiž pracují dva 
výborní kvalifikovaní trenéři Tomáš Ka-
vala a Vladimír Brus. Naším cílem je do-
stat náš volejbal zpátky na úroveň, kterou 
jsme ve Vratimově kdysi měli. Zatím jsme 
ve stadiu, kdy děvčata jezdí na soutěže, ale 
věříme, že vratimovský volejbal má bu-
doucnost.

Vratimovská sokolovna byla vybudována 
v roce 1929. Jak se ji daří udržovat a zve-
lebovat?

Naše organizace jako taková nedostá-
vá žádné finanční příspěvky, vše si platí-
me sami z peněz vybraných za pronájem, 

Členem Sokola může být kdokoliv, bez ohledu na věk 
či sportovní nadání, říká starostka Ilona Spratková

Na fotografii zleva : Martina Havránková Markovská, Bronislava Dostálová, Lucie Polková, Ilona 
Spratková, Lenka Horáková, Irena Heinichová.  Foto: Archiv TJ Sokol

z dotací a grantů, které si vyřizujeme sami. 
Povedlo se nám například získat dota-
ci z Ministerstva životního prostředí na 
zateplení a opravu fasády, výměnu oken 
a na izolaci podlah a střechy. Tím se nám 
značně snížily náklady na provoz budovy 
a konečně jsme se dostali do plusových 
čísel, co se týče úspor. Největší letošní 
investicí je nové osvětlení, na kterém se 
velkou měrou podílelo město Vratimov, 
jež nám poskytlo dar 180 tisíc korun; zby-
tek nákladů si platíme sami. Novinkou do 
budoucna bude bezbariérový vstup do tě-
locvičny, chybí nám jen dodělat nájezdní 
rampu. Tuto inovaci bychom chtěli na-
bídnout k využití širšímu okruhu zájemců 
o sport, např. klubu invalidů. V loňském 
roce proběhla u předního vstupu do tělo-
cvičny rekonstrukce pánských toalet, které 
jsou rovněž nově bezbariérové. Dámské 
toalety na přebudování čekají. Od loňské-
ho roku má venkovní areál nové posezení, 
je zde vyměněná dlažba a celá zahrádka 
je oplocená. Máme zde také nové stoly 
a židle, novou zatahovací pergolu, čás-
tečně tu vznikly i nové herní prvky. Tím 
chci říci, že areál Sokola nechátrá, naopak 

se ho snažíme v rámci možností průběžně 
modernizovat a zkvalitňovat.

Činnost ve vedení Sokola zabere určitě 
mnoho času. Co vás k ní motivuje, co vám 
dává?

Je to činnost, která nás naplňuje, baví 
a hlavně jsme si sedli jako lidé, bez toho 
bychom tuto práci vykonávat nemohli. 
Obrovskou měrou k chodu Sokola přispí-
vají naši správcové Ivana a Vladimír Bru-
sovi. Všichni jsou to lidé s tím správným 
nadšením a odhodláním, zkrátka správní 
lidé na správném místě.

Máte nějaký vzkaz pro potenciální nové 
členy?

Pro mne je Sokol místem, kde se potká-
vají generace, kde se tvoří lidské vztahy, 
kde je zábava, kde vzniká divadlo a rodí se 
úcta ke sportu. Sokol je něco víc, než jen 
tělocvična. Chápeme ho jako odkaz a ve-
likost myšlenky a mým přáním je, aby bu-
doucí generace v tomto odkazu pokračova-
ly a byly hrdými Sokoly. Takže neváhejte 
a připojte se k nám. Sokolu zdar! 

 (red)
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Milí příznivci Sokola,
nezdá se to, ale v letošním roce se již v tomto článku setká-

váme společně naposledy, neboť se neodvratně blíží konec 
roku. Proto vám všem chci za nás sokoly popřát, abyste jej 
strávili v kruhu svých blízkých, načerpali energii do nového 
roku, obdarovali se nejen hmotnými dárky, ale především lás-
kou a vzájemným sdílením.

Téměř nám končí podzimní období, a proto bych se chtě-
la ohlédnout za tím, co jsme v Sokole prožili. Na akce bylo 
nejbohatší září, kde jsme uspořádali KoloVrat, což je akce na 
kolech po krásách našeho okolí. Projeli jsme si trasu směrem 
do Brušperka, přes Staříč, Olešnou, Sviadnov a zpět do Vrati-
mova. Počasí na cyklistiku bylo naprosto ideální a myslím, že 
si trasu užili všichni zúčastnění. Škoda, že nás bývá skromný 
počet, zkuste se k nám přidat v příštím ročníku a vyzkoušejte 
si, že ujedete i okolo 50 km, neboť na to máte s námi celý den.

Pak následoval Běh naděje, o kterém jste si mohli přečíst 
pěkný článek v minulém vydání novin, proto se k němu již 
nebudu vracet.

Otevření naší tělocvičny pro všechny děti předškolního 
i mladšího školního věku připadlo na 28. září 2022. Připravili 
jsme řadu stanovišť s tělocvičným náčiním i nářadím, které si 
děti mohly opakovaně vyzkoušet. 

A teď už co nás čeká v prosinci. V sobotu 3. prosince 2022 
od 17 do 18 hodin vás zveme na naši venkovní Čertikiádu. 
Opět to bude pro děti a jejich doprovod zábava i tak trochu 
tajemno projít si za svitu vlastní baterky jednotlivá očíslovaná 
stanoviště s úkoly a pak si u Mikuláše s andělem a čertem vy-
zvednout zaslouženou odměnu. Proto přijďte s dětmi v uve-
deném časovém rozmezí za námi k sokolovně, nezapomeňte 
baterku a udělejte si hezký společný podvečer.

Jediná překážka, která by celou akci mohla zmařit, je ne-
přízeň počasí, za kterou považujeme jen déšť. Sledujte pro-
to naše nástěnky, fb a web, kde budou uvedeny podrobnosti 
o případné změně termínu.

Moc se na vás těší cvičitelky vratimovského Sokola.

Mgr. Irena Heinichová,
 Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

ŘŘímskokatolická farnnost
ppři 

V A  R H A N N Í 
R E   I 

  
 
 

 
 
 

Varhany: Šárka Vrchlabská
Zp v: Šárka Vrchlabská

v roce 2022 vždy jeednou v
v kostele svv. Jana Křtitele ve Vratimově

Vstupné  dobrovolné 

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

 

A R H A N NN Í 
R E C I T Á L 

 
 

Učinkují: 
Varhany: Šárka Vrchlabská 

Zpěv: Šárka Vrchlabská 
 Jaromír Pasečný 

 
 

jednou v měsíci druhý páteek od 18 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimmově

Vstupné dobrovolné pro potřeby kostella

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 

Milí čtenáři,
stejně jako stromeček, kapr a cukroví neodmyslitelně k Váno-

cům patří také symbolika světla a tmy. Sv. Jan proto ve svém evan-
geliu, které se čte právě 25. prosince, vypráví o světle, přicháze-
jícím do světa. Mohli bychom říci, že již adventní doba je časem, 
kdy se lidé dávají do pohybu a vydávají se za světlem. Kráčejí za 
různými světly. Přitahují nás světla nákupních center, obchodních 
domů, reklamních poutačů, světla televizních obrazovek, monito-
rů, počítačů, displejů mobilních telefonů a podobně. Jsou to světla, 
která nám sice přinášejí radost, potěšení, nadšení, ovšem jen na 
chvíli. Poté často přichází prázdnota, popřípadě ještě větší temnota 
a člověk se cítí osamocený a ztracený.

Jsem však přesvědčen, že nikdo z nás nechce žít v temnotě, ne-
chce zakoušet samotu či prázdnotu. Toužíme po něčem daleko více 
hodnotném, toužíme po světle, které přináší teplo – lidské teplo, 
rozehřívající ledy, jež nás vzájemně neodcizuje, ale sbližuje.

A právě toto světlo přichází do světa jako dar z nebe. Ono je nám 
o Vánocích nabídnuto a skutečně chce vstoupit do našich srdcí, 
vztahů, rodin, domovů, na naše pracoviště. 

Je to světlo, které, jak napsal sv. Jan, „ve tmě svítí a temnota ho 
nepohltila“, světlo s obrovskou vnitřní silou, jež osvěcuje každého 
člověka a přináší život.

Přál bych nám všem, aby se toto pravé světlo z nebe dotklo o Vá-
nocích našich srdcí, abychom zakusili jeho něžný, laskavý a jemný 
dotek, který hřeje, uzdravuje, vlévá naději a sílu. Kéž bychom se 
od betlému, od jesliček vraceli po přivítání nového roku ke svým 
běžným úkolům a záležitostem jako noví lidé – naplněni jasem 
vděčnosti, radosti a pokoje!

 Toto všem přeje váš farář P. Mgr. Adrian Wykręt,
Římskokatolická farnost Vratimov

Vánoční pozdrav plný světla

Darujte pod stromeček 
knihu o Vratimově

Knížky jsou nejlepšími 
vánočními dárky a o knize 
Vratimov, jedno město, dva 
příběhy to platí dvojnásob. 
Monografie, na níž se podíleli 
historikové z Muzea Těšín-
ska, přináší ucelený pohled do 
 dějin našeho města a je dopl-
něna reprodukcemi historic-
kých dokumentů, pohlednice-
mi a dobovými fotografiemi. 

Knihu můžete zakoupit za 
599 Kč v pokladně Kulturního 
střediska, Vratimovské galerii 
a v podatelně Městského úřa-
du Vratimov. (red) 
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Městská knihovna Vratimov  

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

V pátek 4. listopadu od 9.30 hodin se uskutečnila krásná akce 
Pohrátky s nejmenšími v rámci Bookstartu – S knížkou do ži-
vota, kde si rodiče s dětmi od 6 měsíců do 2 let společně četli, 
hráli, povídali a také tvořili. Dvouleté děti byly moc šikovné 
a užili jsme si společně krásné dopoledne. Celkem se zúčastnilo 
6 maminek a 6 dětí. Radost máme zejména z toho, že přišly 
maminky, které byly v říjnu na Vítání občánků, a my jsme jim 
u nás mohli předat dárkové kufříky z projektu.

Soutěž Lovci perel
Soutěžící čtenáři si mohou vyměnit své herní peníze Morio-

ny za drobné dárečky v našem bazárku v době od 12. do 22. 
prosince.

Zvýšení cen registračních poplatků od nového roku
Upozorňujeme na skutečnost, že od 1. ledna 2023 zvyšuje-

me roční registrační poplatky. Registrace pro dospělého čtenáře 
bude činit 150 Kč, studenti uhradí za roční členství 80 Kč a děti 
a mládež 50 Kč.

Půjčovní doba v prosinci
Posledním půjčovním dnem knihovny v letošním roce bude 

čtvrtek 22. prosince 2022.
Od pátku 23. prosince (včetně) do pátku 30. prosince bude 

knihovna zavřena. 
Děkujeme za pochopení. 
Otevřeno bude opět v pondělí 2. ledna 2023 od 9 do 12 a od 

13 do 18 hodin.

Koha se u nás zabydlela
Nový knihovní systém Koha, ve kterém pracujeme od polo-

viny září, se u nás již hezky zabydlel. Jistě jste si i vy čtenáři 
již zvykli či stále zvykáte na jiný katalog, jiné čtenářské konto. 
A my velice kvitujeme, kolik z vás projevilo zájem spravovat 
si své výpůjčky právě díky tomuto nástroji. Z webových strá-
nek se můžete přihlašovat rovnou do čtenářského konta pomo-
cí nově vytvořeného tlačítka. Doporučujeme také prozkoumat 
vyhledávání v Katalogu regionu, kde zjistíte, jaké další knihy 
vám můžeme pomoci získat z našich obsluhovaných knihoven. 
A ještě na jeden nástroj vás upozorníme, a to je Návrh na nákup 
– ten ale můžete realizovat pouze za pomocí knihovnic. Budete-
-li mít tip na zakoupení nějaké knihy, sdělíte to obsluze, která 
váš tip zavede do systému. Vy budete následně informováni 
o tom, zda byl návrh přijat apod.

Místní knihovna Horní Datyně
Vážení čtenáři, posledním půjčovním dnem v tomto roce 

bude pondělí 19. prosince od 14 do 17 hodin. 
Budeme se na vás těšit stejně jako městská knihovna v pon-

dělí 2. ledna 2023. Zvýšení registračních poplatků se nevyhne 
ani naší pobočce – dospělí budou od nového roku hradit 80 Kč 
a děti a mládež 40 Kč.

Kolektiv pracovnic Městské knihovny Vratimov přeje všem 
čtenářům příjemné vánoční svátky a do nového roku 2023 
pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, úspěchů a samozřejmě také 
spoustu dobrého čtení.

Mgr. Lenka Šimurdová a Marika Zajíčková,
Městská knihovna Vratimov

Děti se v knihovně  seznamují s knížkou už od útlého věku. 
 Foto: Městská knihovna Vratimov

 P F  2 0 2 3

Kulturní středisko Vratimov 
přeje  

krásné a pohodové Vánoce 
a šťastný nový rok 2023
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 Akce Střediska volného času Vratimov
Prožili jsme spolu 
Čtyři roční období

Zima, to nejsou jen plískanice, náledí 
a šero. Ale také vůně punče, vánoční at-
mosféra, povídání u svíček a ručních pra-
cí. Senioři si to vše mohli užít už v pátek 
25. listopadu 2022 dopoledne ve Středis-
ku volného času Vratimov. Konalo se to-
tiž poslední setkání z projektu nazvaného 
Čtyři roční období, tentokrát s podtitulem 
ZIMA. Účast byla hojná a nálada výborná.

Rádi bychom poděkovali nejen vám, 
kteří jste přišli na poslední akci, ale i vám, 
kteří jste s námi na jaře smažili vaječinu, 
v létě připravovali spolu s Mentalcafé kávu 
v Horních Datyních a na podzim se na Hu-
bertce účastnili soutěžní výstavy vlastních 
domácích zavařenin. Snad nám i příští rok 
nabídne příležitosti k setkávání.

Projekt Čtyři roční období finančně pod-
pořily: Moravskoslezský kraj z programu 
na podporu zdravého stárnutí pro rok 2022 
a město Vratimov. 

Projekt zaHRAda je u konce!
Skupina mladých lidí získala grant, 

s jehož pomocí již rok zvelebuje zahradu 
u Střediska volného času Vratimov.

S podporou SVČ Vratimov požádala pě-
tičlenná skupinka mladých o finanční pod-
poru z Evropského sboru solidarity. Zís-
kané finance investují do oživení zahrady 
přiléhající k zadní části budovy SVČ. 

Nově si tak můžete posedět u pikniko-
vých stolů, které slouží zároveň jako ven-
kovní učebna pro zájmové kroužky. Pro 

pohodlný odpočinek pak bude sloužit pale-
tové posezení. V nejzazším koutě zahrady 
najdete keře rybízu a kanadských borůvek. 
Jsou zde také umístěny dva velké vyvýšené 
záhony. Jeden je bylinkový a druhý čeká 
na to, až si jej na jaře sami osadíte. Tato 
komunitní minizahrádka je k dispozici ve-
řejnosti výměnou za drobnou péči (napří-
klad vytržení plevele či zavlažení rostlin 
ze sudu s dešťovou vodou). K odpočinku 
bude sloužit také senzorický chodník, kte-
rý vám krásně promasíruje chodidla. Hned 
vedle budeme zakládat vrbové týpí. 

Peníze z grantu byly použity zejména 
na materiál a vybavení, případně odbor-
níka, který poradil či pomohl s realizací. 
Většinu prací provádí dobrovolníci z řad 
interních i externích pracovníků SVČ a ro-
dičů. Ruku k dílu přiložily v zájmových 
kroužcích i děti. Například kroužek Kutil 
vyrobil na zahradu zmiňované vyvýšené 
záhony, kroužek Kreativ ozdobil cedulky 
na označení rostlin v záhonech, dětské za-
stupitelstvo na jaře plelo.

Projekt zaHRAda nám sice oficiálně po-
malu končí, zvelebování zahrady se však 
chceme věnovat dále. Budeme rádi za kaž-
dou pomoc z vaší strany.

Za neformální skupinu mladých
Klára Pastorková 

                        
 

Badmintonový turnaj pro děti
Vánoční badmintonový turnaj amatér-

ských hráčů badmintonů od 7 do 16 let 
se koná v sobotu 3. prosince 2022 v tělo-
cvičně v Řepištích.  Prezence hráčů začíná 
v 8.30 hodin.

Bližší informace a registrace: Mgr. David 
Legindi, d.legindi@svcvratimov.cz, 
tel. 739 201 077.

Nerf turnaj
V sobotu 10. prosince 2022 od 8.30 ho-

din se koná  ve Středisku volného času Vra-
timov první turnaj v Nerflize. 

Myslíš si, že to s Nerfkou umíš? Myslíš 
si, že bys mohl porazit ostatní? Není nic 
jednoduššího, než to dokázat. S sebou ne-
zapomeň sportovní oblečení, a pokud máš, 
tak i vlastní Nerfku. Jestli můžeš, sestav 
si tříčlenný tým dopředu, pokud ne, tak 
nezoufej! My pár týmů sestavíme z těch, 
co také přijdou samostatně. Nejlepší týmy 
postupují do krajského kola, které se bude 
konat v Bruntále.
Bližší informace: Mgr. David Legindi, 
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 na prostranství u restaurace U Nás 
Doma.

Bližší informace: www.svcvratimov.cz, 
k.pastorkova@svcvratimov.cz, 
tel. 607 516 187.

                       

Nerf turnaj. Foto: Archiv SVČ

Přejeme vám pokojný adventní čas, 
klidné Vánoce plné rodinné pohody 

a hlavně kopu zdraví!
Zaměstnanci SVČ Vratimov
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Krajská rada seniorů MSK uspořádala 
1. října 2022 v Bruntále v rámci oslav 
Mezinárodního dne seniorů slavnostní 
setkání 240 seniorů z 25 klubů Morav-
skoslezského kraje. V průběhu programu 
předseda Krajské rady seniorů MSK ing. 
Pavel Gluc ocenil za aktivní seniorskou 
práci místopředsedu Klubu seniorů Ře-
piště Ing. Tomáše Staníčka titulem senior 
Moravskoslezského kraje roku 2022.

Činnost pana Staníčka nespočívá jen 
v aktivitách obce Řepiště, ale i ve spo-
lupráci mezi seniory Vratimova a Řepišť 
přes Středisko volného času Vratimov 
až po několikaletou spolupráci s mažo-
retkami ZIK-ZAK Vratimov. Organizo-
val rovněž letošní zahájení a zakončení 
soutěže Křížem krážem Slezskou bránou 

pořádanou Střediskem volného času Vra-
timov a zasadil se o začlenění žáků ZŠ na 
Masarykově náměstí do organizačního 
týmu mezinárodního turnaje handicapo-
vaných stolních tenistů v Ostravě Czech 
Para Open 2022.

Členové Klubu seniorů Řepiště i obec 
Řepiště oceňují rozšíření činností o růz-
norodé akce, podrobnou informovanost 
o veškerém dění kolem nás a reprezenta-
ci obce. Za zájem pana Staníčka o spo-
lečné aktivity mu srdečně děkují.

Dagmar Chlupatá,
členka Klubu seniorů Řepiště 

 Titul senior Moravskoslezského kraje roku 2022 získal 
Ing. Tomáš Staníček, místopředseda Klubu seniorů Řepiště

Koncem měsíce září jsme uspořádali autobusový zájezd 
a uskutečnili túru z Komorní Lhotky přes Godulu a Ropičku do 
centra podbeskydské obce Morávka, kde jsme se připojili k dal-
ším členům naší Tělovýchovné jednoty, kteří zde trávili celý 
víkend u příležitosti oslav 60. výročí chaty Tělovýchovné jed-
noty Horní Datyně.  Někteří si cestou stihli nasbírat houby a po 
krátkém oddechu a občerstvení jsme si pomáhali k domovu.

O několik dní později jsme si připomněli uvedení našeho 
dlouholetého bývalého předsedy Jana Sládka do Síně slávy čes-
ké turistiky. To se sice stalo již koncem března na celostátní 
konferenci KČT v Praze, ale nyní jsme si jeho nezapomenutel-
nou celoživotní práci připomněli na setkání s jeho rodinnými 
příslušníky, spolupracovníky v turistice, jakož i s vedením měs-
ta Vratimova.

Turistické pozvánky
• 56. ročník zimního táboření Klondy-
ke od 9. do 11. prosince 2022, už pošesté 
v sedle pod vrcholem hory Lipí nad obcí 
Morávka mezi horskými chatami Kotař 
a Ropička. Individuální výstupové trasy 
na hřeben vedou z Dobratic přes Prašivou, 
z Komorní Lhotky a z Morávky.
• V sobotu 10. prosince bude vypraven 
autobus s odjezdem v 8 hodin, cena 60 Kč 
TAM a 60 Kč ZPĚT, jen pro přihlášené 
předem, odjezd od KD Horní Datyně, směr 
Vratimov a Řepiště na Morávku.

• Informace a přihlášení do  4. prosince: Vlastimil Kusák, tel. 
724 122 356 nebo klikosek@seznam.cz.

• Zimní autobusový zájezd na Bumbálku dne 27. prosince 
2022, vhodné pro sjezdaře, běžkaře i pěší.

• Odjezd rovněž v 8 hodin od KD Horní Datyně, cena 200 Kč, 
jen pro přihlášené předem.

• Informace a přihlášení do  20. prosince: Vlastimil Kusák, 
tel. 724 122 356 nebo klikosek@seznam.cz.

• Novoroční čtyřlístek aneb první kroky roku dne 1. ledna 
2023, sbírková akce pro naše handicapované spoluobčany 
(vozíčkářské trasy, bezbariérové vstupy).

• Start kdekoliv či z domu, cíl po 14. hodině v hospůdce 
U Brbloně.

• Informace: Vlastimil Kusák, tel. 724 122 356 nebo 
klikosek@seznam.cz.

• Zimní autobusový zájezd dne 14. ledna 2023 do Frýdlantu 
nad Ostravicí. Běžkaři a pěšáci na Ondřejník, sjezdaři Opá-
lená-Pstruží.

• Odjezd tradičně v 8 hodin od KD Horní Datyně, cena 120 Kč, 
jen pro přihlášené předem.

• Informace a přihlášení do  7. ledna 2023: Vlastimil Kusák, 
tel. 724 122 356 nebo klikosek@seznam.cz.

Uzávěrku přihlášek týden předem potřebujeme kvůli výběru 
kapacitně vhodného autobusu, v případě malého zájmu bude 
doprava vlastními auty.

Vlastimil Kusák,
Klub českých turistů Horní Datyně

Babí léto v KČT a turistické pozvánky

KLONDYKE

BESKYDY

ZI

M
NÍ TÁBOŘENÍ

KČT Horní Datyně
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Možná jste jen slyšeli, možná jste se zastavili podívat a možná 
se rádi dočtete, že jedno z nejkrásnějších a nejvelkolepějších Mis-
trovství světa kníračů 2022 se konalo od 26. do 30. října v prosto-
rách sportovního areálu ve Vratimově.

Zastoupeno bylo 9 států, v kategorii všestranné IGP 3 startovalo 
46 závodníků a ve stopařské IGP FH 22 závodníků.

Slavnostní ceremoniály probíhaly ve čtvrtek a v neděli, a to 
i za účasti zástupců města Vratimova, místostarosty Bc. Davida 
 Böhma, vedení a prezidenta ISPU Michaela Heimbse a Dietmara 
Kecka a předsedy Klubu chovatelů kníračů Pavla Soukopa.

Celou akcí nás provázelo krásné počasí, návštěvníci měli mož-
nost zhlédnout vrcholové sportovní výkony kníračů, ale také na-
vštívit kynologické stánky a dostatečně se občerstvit.

Velkou odměnou je pro nás kladná zpětná vazba od všech zá-
vodníků, team leadrů a vedení ISPU, že letošní MS předčilo dlou-
holetou úroveň této akce, a sklidili jsme velká uznání.

Za celý organizační tým bych ráda poděkovala městu Vrati-
mov a Slezské Ostravě, bez jejichž vstřícnosti a pomoci bychom 
tuto akci nemohli uspořádat. Děkuji rovněž správcům sportovní-
ho areá lu, majitelům gastronomických zařízení, kteří se postarali 
o hladký chod celé akce, a zejména děkuji spoluobčanům za jejich 
shovívavost.

Naším přáním je, aby se příští mistrovství světa mohlo konat 
opět ve Vratimově a aby bylo stejně úspěšné jako to letošní.

 
Veronika Staniová,

hlavní organizátorka MS kníračů
 ISPU 2022

Knírači se předvedli v mistrovských barvách

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo i vedení města Vratimova. 
 Foto: Zdeněk Filák, Focení s tlapkou

Soutěžící knírači se svými psovody. 

O Vánocích do našeho tvrdého světa vstupuje laskavé 
a křehké dítě Ježíš. Přichází osvobodit člověka zapleteného 
do sítě nenávisti a zotročeného mnohými roztržkami. Boží 
Syn dává vyrašit naději, že navzdory tolika obtížím vzejde 
nakonec v lidských srdcích pokoj.

Moji milí,

Bůh není někde daleko, vzdálený. Není někde nahoře. 
On je mezi námi a s námi. 

Dovoluji si vás tímto pozvat na vánoční bohoslužbu 
v sobotu 24. prosince 2022 ve 21.30 hodin.

Sejdeme se také na novoroční bohoslužbě v neděli 1. ledna 
2023 ve 14 hodin.

Šárka Juřinová,
farářka Církve československé husitské 

ve Vratimově

Pozvánka k vánočním 
bohoslužbám Církve 
československé husitské 
ve Vratimově
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V loňském školním roce jsme naváza-
li spolupráci s Ekotýmem MŠ v Paskově 
a navštívili jsme jejich přírodní školní za-
hradu. Na oplátku jsme Veverčáky – pas-
kovský Ekotým pozvali k nám do Vrati-
mova. Bylo příjemné podzimní dopoledne 
a Veverčáci přicestovali. Vzájemně jsme 
se seznámili a pozvali je na prohlídku naší 
přírodní školní zahrady. Ukázali jim za-
jímavá místa pro živočichy – ježkovník, 
ještěrkovník, jezírko, hmyzí hotel a ptačí 
budku s on-line kamerou. Paní učitelky 
a děti nejvíce zaujal hmyzí hotel a bud-
ka, vysvětlili jsme jim, že prostřednictvím 
kamery každé jaro pozorujeme hnízdění 
ptáčků. Budka je určená sýkorce koňadře, 
ale v letošním roce budku osídlil brhlík 
lesní. Po prohlídce zahrady jsme se vydali 
do altánku, kde nás čekala svačinka, kterou 
pro nás připravily paní kuchařky. Posilnili 
jsme se chleby s výbornou pomazánkou, 
okurkou a teplým moštem. Poté jsme se 
rozdělili do skupinek Veverčáci, Datlí-
ci a Ještěrky a pustili se do plnění úkolů 
na stanovištích. Děti zdolávaly překážky 
na lanovém centru, vyhledávaly a spojo-
valy půlené přírodniny, plnily podzimní 

úkolovku a na závěr vyhledávaly a třídily 
odpad do správných kontejnerových tašek. 
Po splnění všech úkolů si děti z ekotýmů 
navzájem předaly medaile, drobné dárky 
a každý obdržel „Účastnický list“ jako pa-
mátku na společnou spolupráci a setkání. 
Bylo to velmi pohodové dopoledne, ve 

kterém si děti zasoutěžily a paní učitelky 
vzájemně předaly rady a zkušenosti z prá-
ce v programu Ekoškola. Budeme se těšit 
na další společné aktivity.

Martina Slavíková, Bc. Simona Gajdová,
učitelky mateřských škol 

Společné ekologické aktivity Ekotýmu 
MŠ Paskov a Ekotýmu MŠ Vratimov

Společná fotografie dětí mateřských škol z Vratimova a Paskova.  Foto: Martina Slavíková

V listopadovém čísle Vratimovských 
novin jsme psali o skvělém úspěchu našich 
žáků v okresním kole přespolního běhu, 
kdy postoupila naše dvě družstva do kraj-
ského kola. To se konalo v pěkném pro-
středí Stříbrného jezera v Opavě-Kateřin-
kách. I tady se našim žáků dařilo. 

Chlapci 6.–7. tříd skončili na 2. místě 
z 5 zúčastněných škol. Trať dlouhou 2 km 
dokonce Stanislav Špok (7. B) vyhrál, na 
5. místě doběhl Ondřej Mynarz (7. B), 
8. Lukáš Odstrčilík (7. A), 17. Jakub Řeha, 
27. Vojtěch Vantuch. Bohužel na MČR 
v přespolním běhu postupovala jen vítězná 
škola.

  Děvčata 6.–7. tříd skončila na 4. místě 
z šesti zúčastněných škol. Pořadí děvčat: 
6. místo Barbora Janošová (6. A), 10. Jana 
Fojtová (6. A), 11. Natálie Garelová 
(7. A), 21. Kateřina Bártková (7. A), 
22. Sidney Macura (7. A),  27. Natálie Fur-
mánková (7. A).

Všem žákům děkuji za výbornou repre-
zentaci naší školy.

Mgr. Jana Biolková,
ZŠ Datyňská Vratimov

Přespolní běh

Krajské kolo přespolního běhu se konalo v okolí Stříbrného jezera v Opavě-Kateřinkách.
  Foto: Petr Odstrčilík
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V pátek 14. října 2022 se žáci naší ZŠ 
Vratimov Masarykovo nám. zúčastnili 
jazykové a vědomostní soutěže s názvem 
AHOL's Amazing Race. Žáci si v ní pro-
věřili nejen jazykové znalosti, ale i čte-
nářskou gramotnost a schopnost týmové 
spolupráce.

Soutěže se účastnily týmy ze 14 ost-
ravských škol. Hlavním tématem letošní-
ho 7. ročníku byl svět filmu a filmových 
hvězd. Soutěž nebyla zaměřena pouze 
na znalost anglického jazyka, ale také na 
všeobecný přehled týkající se filmových 
pojmů, nejslavnějších anglických a ame-
rických filmů, herců a hereček, režisérů 
a všeho kolem stříbrného plátna a zlatavě 
blýskajícího se Oscara.

Ze třídy 9. B naši školu v soutěži repre-
zentovali Dan Fabriger, Evelína Kavalová 
a Sára Paveláková. Za 9. A bojovaly Na-
tálie Šodková a Anna Urbancová. Z 8. A 
byly vyslány Eliška Furčáková a Simona 
Dardová a za 8. B soutěžila Anna Frantí-
ková.

Nejprve žáky čekal vědomostní kvíz 
o 50 otázkách z oblasti filmu. Součástí 
byl i poslech a porozumění textu. Poté se 
všichni odebrali do jídelny, kde je čekala 
odměna v podobě obědu od KFC – jedno-
ho ze sponzorů soutěže. Osvěžení a odpo-
čatí se žáci vrhli do samotného závodu, ve 
kterém je čekalo 7 stanovišť.

Na prvním stanovišti nás přivítal sám 
Sherlock Holmes se svým věrným Wat-
sonem a žáci měli vyřešit jeho hádanky. 
V další učebně nás čekal Krokodýl Dun-
dee a žáci se rázem ocitli v Austrálii s její 
divokou faunou a flórou. Zde museli podle 
popisu poznat australská zvířata. Třetí 
úkol žákům zadal v zatemněné místnosti 
klaun Pennywise - na základě indicií mu-
seli přijít na čísla, pomocí kterých otevřeli 
truhlu s propustkou ven, což se povedlo 
takřka v posledních sekundách. Ani na dal-

ším stanovišti si žáci nevydechli - museli 
nacvičit krátký taneční úsek z muzikálu 
Pomáda. Díky pohybově nadané mažoret-
ce Sáře, která tým v této disciplíně vedla, 
jim to šlo skvěle a dosáhli vysokého bo-
dového ohodnocení. U Pirátů z Karibiku 
žáci hledali po místnosti indicie a díky nim 
vyluštili tajné heslo. V další učebně je při-
vítal římský císař, který si přál zhlédnout 
souboj gladiátorů, avšak ve skutečnosti šlo 
o živé šachy, který náš tým nad domácí-
mi studenty vyhrál! V poslední učebně na 
nás čekal mírumilovný Tyrannosaurus rex, 

ale jeho zadání bylo velmi těžké - poznat 
podle popisu různé dinosaury, vše samo-
zřejmě v angličtině.

Po této disciplíně nás už čekalo pouze 
vyhlášení výsledků a naše škola se umísti-
la na krásném sedmém místě! Velmi dobrá 
organizace celé akce, zábavná stanoviš-
tě, přátelští studenti a v neposlední řadě 
i skvělé občerstvení nás nadchlo a žáci 
odcházeli s odhodláním být příští rok ještě 
lepší.

Mgr. Lenka Parmová,
ZŠ Masarykovo náměstí

Úžasný závod na střední odborné škole AHOL

Naši žáci si ve vědomostní soutěži vybojovali  sedmé místo.  Foto: Lenka Parmová

Dnes jsme se utkali na domácím hřišti s Václavovicemi. Prv-
ně musím říct, že soupeř mě velice překvapil, hrál pěkný fotbal 
po zemi a měl ve svém mužstvu dost šikovných kluků, kteří nám 
nedali nic zadarmo. My jsme do zápasu šli s kombinovanou sesta-
vou, kdy jsme se rozhodli protočit všechny hráče, aby si zahráli, 
a musím kluky velice pochválit. Některé momenty a akce byly 
přímo ukázkové a jde vidět, že se kluci každým dnem zlepšují. 
Pochvalu  samozřejmě zaslouží všichni hráči, ale i tak bych rád vy-
píchl Jakuba Žvaka a Matěje Macha. U obou zmiňovaných je vi-

dět velký fotbalový posun. Jsem rád, že jsme dnešní zápas zvládli 
a nakonec zvítězili 14:9.

Výsledky utkání:
FC Vratimov U9 vers. Heřmanice 21:16, Stará Bělá 23:6, 
Šenov 15:10, Brušperk 20:8, Vítkovice 26:13, Polanka 8:3, 
Řepiště 17:8, Krásné Pole 8:8, Václavovice 14:9.

Lukáš Duda,
trenér mladší přípravky FC Vratimov

Mladší přípravka U9 si připsala další vítězství 
a za celý podzim neprohrála!



17Vratimovské novinyprosinec 2022

1. TŽ Třinec 7 7 0 0 21

2. Sokol Brušperk 8 6 0 2 18

3. TTC Bolatice 8 6 0 2 18

4. TTC MG Odra GAS Vratimov 8 5 1 2 16
5. TTC Frýdlant B 8 5 1 2 16

6. TŽ Třinec B 7 4 0 3 12

7. KST Slezan Opava 8 3 1 4 10

8. SKST Havířov D 8 3 1 4 10

9. TJ Odry 8 2 0 6 6

10. Sokol Opava-Kateřinky 8 2 0 6 6

11. TJ Ostrava KST F 8 1 0 7 3

12. Slavoj Český Těšín 8 1 0 7 3

1. SK Slavia Orlová 8 6 1 1 19

2. TTC Vendryně 8 6 1 1 19

3. SK Svinov B 8 6 0 2 18

4. TTC MG Odra GAS Vratimov B 8 5 2 1 17
5. ASK Tatra Kopřivnice 8 4 1 3 13

6. TJ Frenštát pod Radhoštěm 8 4 1 3 13

7. SK Stolní tenis Pstruží 8 4 1 3 13

8. Sokol Brušperk B 8 3 1 4 10

9. Spartak Bílovec 8 2 1 5 7

10. TTC SIKO Orlová C 8 2 1 5 7

11. TTC Ostrava-Poruba B 8 0 1 7 1

12. TJ Odra B 8 0 1 7 1

Letošní první halový turnaj školičky se 
uskutečnil jako již tradičně v Brušperku 
a nezačal pro nás vůbec špatně, poté co 
jsme porazili Vítkovice C 4:2 a remizovali 
s Frýdkem-Místkem G a Smilovicemi 3:3, 
respektive 2:2. Na klucích šla vidět velká 
chuť a bojovnost, ale i přesto jsme v tur-
naji třikrát prohráli. Hořkost první letošní 
prohry jsme ochutnali v utkání s Bolatice-
mi, kterým jsme podlehli 1:4. Na nepove-
dené utkaní jsme nakonec navázali dalšími 
dvěma prohrami s F-M F 0:3 a Frýdlantem 
2:4. 

Školička se zúčastnila prvního halového turnaje sezony

Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov
Po sestupu oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vrati-

mov z ligové soutěže a odchodu dvou hráčů základního kádru 
hrají naši stolní tenisté divizi a záložní „Béčko“ krajskou soutěž 
1. třídy. Obě družstva se usadila po odehrání 8 soutěžních kol 
v horních polovinách svých tabulek.

Družstvo TTC MG Odra GAS Vratimov „C“ hraje Ostrav-
ský městský přebor 1. třídy, kam postoupilo z minulé sezony, 
a nachází se ve spodní polovině tabulky a TTC MG Odra GAS 
Vratimov „D“ hraje Ostravský městský přebor 3. třídy a v sou-
časné době je předposlední.

Zároveň se naši dorostenci a žáci zúčastnili KBTM (Kraj-
ských bodovacích turnajů mládeže) v Bílovci a Havířově. Zde 
se daří především Filipu Zajícovi, který hraje v nejvyšší kate-
gorii, v nižších kategoriích hrají se střídavými výkony Adam 
Pravda a Marek Konrád a to stejné platí pro Matyáše Lacinu, 
kterému se momentálně v žácích nedaří najít loňskou formu.

V druhé polovině prosince bude oddíl pořádat ve své herně 
u městského koupaliště tradiční Vánoční turnaj mužů a žáků 
o putovní poháry a pěkné ceny.

Oldřich Vrtal,
oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, z. s.

Tabulka DIVIZE: Tabulka Krajské soutěže 1. třídy:

Foto: FC Vratimov 

I přesto si kluci zaslouží pochvalu za své 
výkony, pro některé z nich se jednalo o vů-
bec první turnaj v jejich fotbalových začát-
cích. Je vidět, že kluci přenášejí věci z tré-
ninku i do zápasu, a za to jsem rád. Byly 
momenty, kdy jsme klukům ani neměli co 
říct a jen je místy upozorňovali na detaily. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem hrá-
čům a také rodičům za jejich přístup a fan-
dění.

Lukáš Duda,
trenér školičky FC Vratimov

Družstva A a B oddílu stolního tenisu.  Foto: Jaromír Mokroš
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VZPOMÍNÁME

Stín smrti pokryl Tvoje čelo a zahnal 
velkou touhu žít. A srdce předobré,

 i když chtělo, utichlo a přestalo bít.

Dne 13. prosince 2022 vzpomeneme 
4. smutné výročí úmrtí pana 

Jaroslava Podešvy 
z Horních Datyň. 

S láskou vzpomínají manželka Alena, syn 
Jiří s rodinou a dcera Anna s rodinou.

Dne 25. listopadu uplynulo 9 let, 
co nám odešla naše 

Boženka Kubáňová. 
S láskou vzpomínají manžel 

a dcery s rodinami.

Dne 9. prosince uplyne 9 let, 
kdy nás navždy opustila má maminka 

paní 

Jana Santusová. 
S láskou vzpomínají manžel 

a dcera Jana s rodinou.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 27. prosince 2022 si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

paní 

Lenky Matlákové. 
S láskou vzpomínají maminka, dcera, 

syn a bratři s rodinami.

Dne 9. prosince 2022 to budou 
2 roky, kdy nás opustil 

pan 

Jiří Kaloč. 
Zavzpomínejte, prosím, s námi. 

Manželka Marie, dcery Irena 
a Dagmar s rodinami.

Dne 13. prosince 2022 
si připomeneme 1. výročí úmrtí 

paní 

Věry Fridrichové. 
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 16. prosince 2022 uplyne rok 
od úmrtí 

paní 

Zdeňky Mišákové. 

Dne 18. ledna 2023 tomu bude
již 25 let od úmrtí 

pana 

Bohumila Mišáka. 
Kdo jste je znali, zavzpomínejte s námi. 

Dcera Eva a syn Petr s rodinami.

Poděkování!
Ráda bych touto cestou poděkovala pracovníkům Pohřební 

služby Vratimov za vstřícné a citlivé jednání při vyřizování po-
hřebních záležitostí v souvislosti s úmrtím mého manžela Petra 
Hupperta. Paní Alena Damková, se kterou jsem jednala, byla 
velmi milá a vše se mnou vyřizovala velmi citlivě. Pánové Petr 
Kozelek a Roman Zháňal, kteří mého manžela oblékali, vyho-
věli všem mým přáním. Pan Martin Badura z Kamenictví Vra-
timov byl velmi ochotný a mile jednal se mnou i s mou dcerou.

Mám v duši velký smutek, proto si vážím jejich citlivého 
a chápavého jednání.

Vřele děkuje Anna Huppertová

BLAHOPŘEJEME
Dne 6. prosince 2022 oslaví 

své 80. narozeniny 
pan 

Ludvík Buchta 
z Horních Datyň. 

Vše nejlepší přejí manželka Miroslava, 
dcera Libuše a syn Vladimír s rodinami. 
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1. 12. Smrk: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

3. 12. Vánoční badmintonový turnaj pro děti 8:30 Tělocvična Řepiště, Středisko volného času Vratimov

3. 12. Čertikiáda 17:00 Venkovní areál TJ Sokol Vratimov, TJ Sokol Vratimov

4. 12. Možná přijde i Mikuláš 14:00 Husův sbor, Církev československá husitská Vratimov

4. 12. Mikulášská nadílka s Hopsalínem 16:30 Velký sál Společenského domu, KS Vratimov

5. 12. Mikulášská nadílka s Hopsalínem pro školy
  8:30 

a 
10:00

Velký sál Společenského domu, KS Vratimov

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

7. 12. Grand Prix 19:00 Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

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

9. 12. Klondyke 56. ročník zimního táboření 8:00 Odjezd od KD Horní Datyně, KČT Horní Datyně

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

10. 12. Nerf turnaj 8:30 Sál SVČ Vratimov, Středisko volného času Vratimov

10. 12. Vánoční sen 10:00 Kino Hvězda, sobotní kino, KS Vratimov

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

14. 12. Mimoni 2: Padouch přichází 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

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

16. 12. Vánoční koncert Lenky Filipové 17:00 Kostel sv. Jana Křtitele, KS Vratimov

18. 12. Jak Křemílek s Vochomůrkou slavili Vánoce 10:00 Multifunkční sál, divadelní pohádka, KS Vratimov

18. 12. Adventní koncert Big Band Vratimov 18:00 Multifunkční sál Společenského domu, Big Band 
Vratimov

20. 12. Vánoční koncert žáků a pedagogů ZUŠ 
Vratimov 18:00 Multifunkční sál Společenského domu, ZUŠ Vratimov

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

21. 12. Princezna zakletá v čase 2 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

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

24. 12. Vánoční bohoslužba 21:30 Husův sbor, Církev československá husitská Vratimov

31. 12. Dětský Silvestr 15:30 Sportovní areál Vratimov, Středisko volného času 
Vratimov

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – PROSINEC 2022

KINO OSTATNÍPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT

Dovolujeme si upozornit, že pokladna Kulturního střediska bude 
ve dnech 23. až 30. prosince 2022 uzavřena.

Děkujeme za pochopení. 
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Prodej vstupenek v pokladně Kulturního střediska Vratimov
Rezervace a informace na tel. 595 700 751

koncert
Lenky 
Filipové
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4. prosince                               
v 16:30 

rodinné vstupné 

 

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 Vratimov16. 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

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

Jak Křemílek s Vochomůrkou
slavili Vánoce

Nedělní divadelní pohádka
Divadelní agentura Křesadlo

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov | instagram.com/ksvratimov
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Ing. Barbora Hudáková Janšová

Jak začít zdravěji jíst! 

Proměňte svoje předsevzetí ve skutečnost!

9. ledna 2023 | 18 hodin | vstupné 100 Kč
 salónek Společenského domu

Prodej vstupenek v pokladně Kulturního střediska nebo na místě.
Informace a rezervace na tel. 595 700 751.

PŘEDNÁŠKA

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

KINO HVĚZDA VRATIMOV PROSINEC
PROSINEC

Grand Prix
7. prosince v 19 hod.
Vstupné 90 Kč

Mimoni 2: 
Padouch přichází
14. prosince v 17 hod.
Rodinné vstupné 120 Kč, 
jednotlivec 90 Kč

Vánoční sen
10. prosince v 10 hod.
Vstupné 30 Kč

Princezna zakletá 
v čase 2
21. prosince v 17 hodin
Vstupné 120 Kč

Další a aktuální program kina Hvězdy vždy najdete na www.ksvratimov.cz, 
facebook.com/ksvratimov a Instagram.com/ksvratimov.

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

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

ček a kovové bezpečnostní kliky 

nabízí
me

nabízí
me

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

– veškeré sklenářské práce
– fazetování
– gravírování
– pískování

nabízí
me

nabízí
me

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

 
 

» «

                 606 609 809

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci ve Vratimově. 
Informace na tel. 603 595 392.

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 8. prosince 2022 do 14 hodin, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem 
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   •  Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů
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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
VVV
o

vvv


