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ZDARMA

Rozpoèet mìsta Vratimova na rok 2004 je
strategickým dokumentem rozpoètové politiky
mìsta.
Rozpoèet zdrojù a výdajù èiní 102 031 200,- Kè.
Tento rozpoèet je oproti 2003 vyšší o 21 977
400,- Kè. Navrhované zdroje jsou tvoøeny
celkovými pøíjmy v objemu 95 353 300,- Kè a
financováním ve výši
6 677 900,- Kè.
Nejvýznamnìjší položkou jsou daòové pøíjmy s
podílem 44,1% na celkových pøíjmech mìsta.
Z celkového objemu výdajù letos tvoøí 96,5%
výdaje bìžné a 3,5% výdaje kapitálové.
Kapitálové výdaje jsou dány rozdílem mezi
celkovými zdroji a bìžnými výdaji a budou
smìøovat pøedevším na úsek dopravy, školství a
vodní hospodáøství.
STRUKTURA PØÍJMÙ ( v tis. Kè )
daòové pøíjmy
42 085,44,1%
nedaòové pøíjmy
10 352,10,9%
kapitálové pøíjmy
2 370,2,5%
dotace
40 546,30
42,5%
pøíjmy celkem
95 353,30

10,9% nedaòové

FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kè )
v tom:
finanèní protøedky min.let
splátky úvìru
zdroje celkem

pøíjmy

7 835,80
- 1 157,90
6 677,90

STRUKTURA VÝDAJÙ ( v tis.Kè )
bìžné výdaje
98 459,20
kapitálové výdaje
3 572,celkem
102 031,20
3,5%
kapitálové výdaje

4 567,2 000,2 017,550,56 949,10
33 880,6 242,90
2 095,100,4 246,20
7 500,2 885,-

11,7% skupina 4

1% skupina 5
27% skupina 6

55,8% skupina 3

4,5% skupina 2

44,1% daòové
pøíjmy

42,5% dotace

2,5% kapitálové
pøíjmy

hospodáøství
v tom :
místní komunikace a chodníky
pøíspìvky na dopr.obslužnost
kanalizace
Skupina 3 -služby pro obyvatelstvo
v tom :
školství
kultura
tìlovýchova a sport
granty
rozvoj bydlení
a bytové hospodáøství
komunální služby
a územní rozvoj
ochrana živ.prostøedí

96,5%
3,5 %

96,5%
bìžné výdaje

STRUKTURA VÝDAJÙ PODLE
JEDNOTLIVÝCH SKUPIN( v tis. Kè )
Skupina 2 - prùmyslová a ostatní odvìtví

Skupina 4 - sociální vìci a politika
zamìstnanosti
11 934,50
v tom:
dávky sociální péèe
(kryto ze státního rozpoètu)
11 433,peèovatelská služba,
domovy dùchodcù
501,20
Skupina 5 - bezpeènost státu a právní
ochrana
1 011,20
v tom:
civilní obrana
13,požární ochrana
998,2
Skupina 6 - všeobecná veøejná správa a
služby
27 569,40
v tom :
èinnost místní správy
16 427,60
výdaje z finanèních operací
6 302,90
rezerva
4 838,90
celkem
102 031,20
Výdaje rozpoètu mìsta v pøepoètu na jednoho
obyvatele se ve srovnání s loòským rokem
zvýšily o 3 394,- Kè na èástku 15 683,- Kè.
Zùstatek nesplaceného úètu úvìru pøedstavuje k
1.lednu 2001 èástku ve výši 9 842 104,- Kè, což
je 1 513,- Kè na jednoho obèana.
Obèanù v našem mìstì ubývá. K 31.12.2003 tu
žilo 6 506 obèanù. Tato skuteènost ovlivòuje
napøíklad dotace ze státního rozpoètu na výkon
státní správy.
Jsme pøesvìdèeni o tom, že rozpoèet pro rok
2004 splní nároky kladené na zajištìní
bezproblémového chodu mìsta, a to ve všech
oblastech veøejného života.
D.Valasová -ved.finanèního odboru
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Rozpracování
povolebního prohlášení
v r.2004
Zastupitelstvo mìsta Vratimova projednávalo
na svém 13.zasedání dne 16.2.2004 v
H.Datyních rozpoèet mìsta na rok 2004. Po
rozsáhlé rozpravì pøítomných zastupitelù byl
rozpoèet schválen. Jedním z dalších bodù
jednání bylo i "Rozpracování povolebního
prohlášení na rok 2004". Toto rozpracování
vychází ze "Spoleèného povolebního
prohlášení", schváleného ZM dne 18.2.2003 a
je pøímo závislé na finanèním krytí schváleného
rozpoètu mìsta na rok 2004.
V roce 2004 pøedpokládáme dokonèení a
realizaci tìchto akcí, které jsou kryty
rozpoètem mìsta:
! dokonèení dláždìní a úpravy dláždìní pro
nevidomé na námìstí TGM
! stavební úpravy na koupališti
! revizní šachtice na odlehèovací stoce
pøeèerpávací stanice kanalizace
! dokonèení povrchu vozovky z obalované
smìsi na ulici Nová
! dokonèení GO mostku na ulici Na Zadkách
! opravy nìkterých místních komunikací
Akce, které prozatím nejsou kryty
rozpoètem:
! høištì u tìlocvièny v H.Datyních ( v r.2003
proveden nákup materiálu za 60 tis. Kè )
! GO el.instalace bytových domù è.p. 808,
809 a 810
! dokonèení fasády na bytových domech na
Radnièním námìstí - nebytové prostory
! chodník - cyklostezka ulice Bunièitá, druhá
strana
! realizace rekreaèních prvkù u øeky
Ostravice
Akce neinvestièního charakteru :
! podpora èinnosti spolkù, organizací a
zájmových sdružení ve mìstì
! zajištìní oslav 730 let Mìsta Vratimova
! vytváøení podmínek pro snížení
nezamìstnanosti ve mìstì
Akce, na které bude v prùbìhu volebního
období požádáno o státní dotaci ( dle
vyhlášení dotaèních titulù )
! plynofikace - 6.etapa - ulice Frýdecká a
pøilehlé ulice
! høištì u ZŠ TGM
! cyklostezka u øeky Ostravice - II.etapa živièný povrch
! Kulturní støedisko - výmìna oken a
zateplení budovy
! MìÚ - realizace výtahu
! koupalištì - ohøev vody ( požádáno o dotaci
dne 27.11.2003 )
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Co je dìtské zastupitelstvo ?
V minulém èísle vydání Vratimovských
novin jsme oslovili všechny, kteøí mají své
koníèky, sbírají nejrùznìjší vìci, malují,
modelují èi fotografují, aby se podìlili o svou
radost se širokou veøejností a nabídli své
sbírky èi výtvory kulturnímu støedisku.
Hodlali jsme z tìchto zapùjèených
pøedmìtù uspoøádat výstavu u pøíležitosti
oslav 730 let mìsta Vratimova.
Nenašel se však nikdo, kdo by na výzvu
odpovìdìl a kulturnímu støedisku se ozval.
Opakujeme proto opìt naši výzvu a prosbu nebude Vás to stát nic jiného, než trochu
èasu. Zavolejte do kulturního støediska,
tel.è. 596 732 102 a nabídnìte, co by se na
výstavu hodilo.
Výstava v kulturním støedisku v týdnu od 21.
do 27.6.2004 bude tak poutavá i pouèná,
jak si ji sami obèané mìsta pøipraví. Kulturní
støedisko za nabídnuté pøedmìty pøedem
dìkuje.
H.Bömerová - ved.KS

Na návštìvì
u paní starostky
Na pozvání paní starostky mìsta Vratimova
Mgr.Ivety Zechové se èlenové Dìtského
zastupitelstva mìsta Vratimova (DìZaMV)
sešli na Mìstském úøadì ve Vratimovì dne
4.2.2004.
Paní starostka nám pøiblížila práci
Zastupitelstva mìsta Vratimova - našich
dospìlých "kolegù". Povídali jsme si o práci
a funkcích mìstského úøadu. Poté nás paní
starostka provedla mìstským úøadem.
Nahlédli jsme do všech kanceláøí, seznámili
jsme se s úøedníky a jejich úkoly.
Nejzajímavìjší pro nás byla obøadní síò.
Prohlédli jsme si medaili, která je napøíklad
pøi svatebních obøadech symbolem
zástupce státu a oddávající ji musí mít na
sobì. Jako první obèané mìsta Vratimova
jsme vidìli nové letecké snímky Vratimova.
Návštìva Mìstského úøadu Vratimov a
beseda s paní starostkou byly pro nás velmi
zajímavými zkušenostmi. O své zážitky se
podìlíme ve školách se svými spolužáky.
Dìkujeme paní starostce Mgr.Ivetì
Zechové, že nám umožnila strávit tento
zajímavý den.
èlenové redakèní rady DìZa MV

va
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Zahrádkáøi už letos plesali, hodnotili i volili
První spoleèenskou akcí, kterou poøádají
zahrádkáøi ve Vratimovì na zaèátku každého
roku je Zahrádkáøský ples. Letos se konal
24.ledna v kavárnì Spoleèenského domu. K
poslechu a tanci hrála od 19.hodin oblíbená
hudební skupina "DIGI", ved. Mgr.Ivo
Stavinoha. Ples slavnostnì zahájil ve 20 hodin
pøedseda zhrádkáøù p.Jiøí Adamus a pak jej až
do 4 hod. moderoval osvìdèený p.Mgr.Lubomír
Stavinoha.Pìkné pøedtanèení nám na úvod
plesu pøedvedli žáci 9.tøíd ZŠ na Datyòské ulici.
Za své vystoupení sklidili od úèastníkù plesu
velký potlesk. Výbor ZO ŽS vyslovuje touto
cestou také podìkování pracovníkùm DDM
Vratimov Marcele Grácové a René Zemanovi,
kteøí provedli nácvik jejich pìkného vystoupení.
Velký zájem byl ve 23 hod. o dražbu 1m dlouhého
salámu, který vìnovala p.Janeèková, láhev
"Calvadosu" z palírny v Øepištích a proutìného
košíku plného krásných jablíèek od p.Naisara,
který je také vìnoval na všech stolech na
ochutnání všem návštìvníkùm plesu. O pùlnoci
zaèalo losování bohaté tomboly. Výherci získali
pìkné a praktické výhry, které vìnovali kromì
èlenù zahrádkáøù také tyto vratimovské firmy :
MIREL, spol. s r.o.Vratimov, Nábytek Váš stylIvana Pasdiorová, Drogerie-Jiøí Kašpárek,
Restaurace Nimrod, Papírnictví ROKUS,
Vratimovské služby, spol.s r.o., Klenotyp.Válková, IZOS-Elektro, Potraviny -Kubíèek,
ROKO-prodejna Roubíèkovi, Pekaøství Pøívara, prodejna OLGA, Mlékárnap.Vavrošová, prodejna OCEÁN, prodejna TVAN
VAN CU, Galanterie-Bawadekiovi, stánek -

p.Golíková, stánek-Vlad.Kantor a Pálenice v
Øepištích-p.Mojžíšek.
Jménem výboru ZO ÈZS ve Vratimovì dìkuji
všem sponzorùm i našim èlenùm, kteøí svými
dary obohatili naši tombolu o velmi pìkné ceny.
O doplnìní kalorií návštìvníkù plesu se
postaraly naše èlenky, které nabízely výborné
domácí zákusky, jednohubky a nìkolik druhù
teplých i studených jídel. Aby návštìvníci nebyli
dehydrovaní, byly nabízeny rùzné druhy nápojù
jednak pojízdným vozíkem ke stolùm, ale také u
oblíbeného baru.
Jménem výboru vratimovských zahrádkáøù
dìkuji všem návštìvníkùm plesu za projevenou
pøízeò a vìøím, že se na pøíštím Zahrádkáøském
plese opìt sejdeme.
Dne 15.února 2004 byla svolána v Domì
zahrádkáøù výroèní èlenská schùze, na které byli
pøítomní jako hosté za MìÚ ve Vratimovì jeho
starostka p.Mgr.Iveta Zechová a místostarosta
p.Ivo Kièmer.Dále byli také pøítomní delegáti
Republikové rady, Územní rady a okolních
Základních organizací ÈZS.
Vratimovští zahrádkáøi zhodnotili svou èinnost v
minulém roce a stanovili si úkoly pro letošní
kalendáøní rok. V tomto roce se chtìjí také
aktivnì zúèastnit oslav 730.výroèí trvání našeho
mìsta Vratimova. Na VÈS byl také zvolen na 5
let nový výbor, který bude pracovat za
pøedsednictví pø.Jiøího Adamuse. Tento novì
zvolený výbor bude v r.2007 také zajišovat
oslavy 60.výroèí založení zahrádkáøské
organizace ve Vratimovì.
M.Ožana-jednatel ZO ÈZS ve Vratimovì
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Dne 5.11.2003 bylo v našem mìstì sestaveno z vratimovských dìtí dìtské
zastupitelstvo. Úèastnily se ho dìti z obou naších škol.
O co vlastnì jde? Zpùsobem života v demokracii je také zapojování se do rozhodování,
èlovìk by se nemìl zapojovat pouze fyzickou pøítomností, ale hlavnì by mìl mít zájem o
vìc. Tady se øíká participace. Pro umožnìní participace vznikají právì tato dìtská
zastupitelstva. Dìtské zastupitelstvo pùsobí na území obce a je tvoøeno volenými
zástupci. Zástupci jsou dìti a mládež, co mají spoleèné zájmy a spoleènou zodpovìdnost
na øešení veøejných vìcí. Dìtské zastupitelstvo si samo urèí, jaké v nìm budou
zastoupeny základní èlánky. Takto vytvoøené zastupitelstvo nemusí mít právní
subjektivitu, mùže si vyhledat zastøešující subjekt, který mu poskytne metodickou a
organizaèní pomoc (škola, DDM, Mìstský úøad aj.). Zastupitelstvo jako kolektiv zástupcù
se øídí vlastními smìrnicemi pro èinnost, které si schválí na svém jednání. Dìtské
zastupitelstvo má svého koordinátora. Tím se mùže stát osoba starší 18 let. Tato funkce je
však nesluèitelná s funkcí èlena zastupitelstva. Koordinátorem pro dìtské zastupitelstvo
ve Vratimovì se stala øeditelka DDM Hana Nevrlá. Nìkteøí èlenové dìtského
zastupitelstva se mohou dostat až do národního parlamentu dìtí a mládeže. Zástupce,
který se do národního parlamentu dìtí a mládeže dostane, musí být zvolen dìtským
zastupitelstvem tj. musí mít mandát. Dìtské zastupitelstvo se podle domluvy schází na
pravidelné schùzky ( zastupitelstva ), aby pomáhali øešit problémy ve svém mìstì.
D.Zecha - dìtský starosta

Chcete se ženit nebo vdávat ?
Na cestu do života dar novomanželùm
U pøíležitosti oslav 730 let od založení
mìsta Vratimova, které sice budeme
rùznými akcemi pøipomínat bìhem celého
roku, avšak hlavní oslavy propuknou v
týdnu od 21. do 27.èervna t.r. dostane první
pár, který si pøijde objednat na sobotu 26.6.
na 10,00 hod. svatební obøad-

svatbu jako dar mìsta Vratimova
a novomanželé navíc od obce obdrží
upomínkový dar.
Snoubenci neváhejte, jen první pár vyhrává
- a to nejen dárek, ale možná i celý pøíští
spokojený život.
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V roce oslav 730 let Vratimova Vás budeme
v nìkolika dalších èíslech Vratimovských novin
seznamovat se zajímavými úryvky z kronik mìsta Vratimova

úvodní èást Kroniky obce Vratimova od roku 1918
Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 2.dubna 1927 byl jsem já, Karel
Vavøík, øeditel obecné školy ve Vratimovì nyní ve výslužbì, ustanoven
prvním kronikáøem zdejší obce. Funkce této ujal jsem se od 1.ledna 1928.
Nejsem zdejším rodákem, ale dlím v místì 44 let, narodil jsem se 28.øíjna
1865, po absolvování uèitelského ústavu v Tìšínì bylo to mé první místo,
když jsem se stal zde 1.srpna 1884 poduèitelem. Mým pøedstaveným byl
tehdy staøièký naduèitel Jan Šedý, který po 3 mìsících mého uèitelování
odešel do pense a na jeho místo nastoupil mladý naduèitel František
Onderek, uèitel ze Šenova, rodák bruzovský. Onderek se vìnoval s
nadšením mimo školu vzdìlání lidu rolnického a našel v hodpodáøském
správci zdejšího statku, Josefu Cikánkovi, zdatného spolupracovníka. V
roku 1887 založil ve Vratimovì "hospodáøsko-vzdìlávací spolek" první to
hospodáøský spolek na Frýdecku. Poøádali v okrese pøednášky, vzdìlávali
lid nejen po stránce hospodáøské, ale ještì více po stránce národní, èehož v
tehdejší dobì bylo nad míru zapotøebí.
Èinnost Onderkova - Cikánkova mìla již po krátké dobì vzácný úspìch, pøi
volbách do zemského snìmu slezského v roku 1980 zvolen byl za okres
frýdecký poprvé èeský poslanec Václav Hrubý, zemský soudní rada v
Opavì. Bohužel smrt vyrvala naduèitele Onderka pøíliš záhy z jeho
èinnorodé práce, po necelých 9 letech jeho pùsobení ve Vratimovì. Zemøel
27.srpna 1893 v 35.roce vìku svého. Po jeho smrti stal jsem se zatímním
jeho nástupcem a od 1.èervence 1894 definitívním naduèitelem ve
Vratimovì. Brzy odešel správce Cikánek za profesora na hospodáøskou
akademii v Táboøe a tak odešli dva znamenití národní pracovníci z
Vratimova. Ale símì jimi zaseté dalo dobrou úrodu a Vratimov stal od té
doby vpopøedí národního hnutí na Frýdecku a uhájil svou èeskost i v
dobách tìžkých.
Dne 28.øíjna 1918 zažili jsme svìtovou událost nesmírného významu pro
náš èeský národ. Jen po staletích prožívají národové takové pøevraty, jaký
se udal 28.øíjna 1918. Národ èeský prohlásil svou samostatnost a stát
èeskoslovenský, vstoupil toho dne v øadu samostatných kulturních státù
svìta. Mohutné nadšení zavládlo v celém èeském národì po dlouhých
letech útisku a pøíkoøí, po 4 strastných letech váleèných zasvítl nám velký
den svobody. Samostatnost èeského národa vstává v mocném rozmachu k
novému a bohda lepšímu životu. Svoboden je národ èeský a s ním i jeho
bratr na Slovensku. V hlubokém rozechvìní a pohnutí vítá každý Èech tuto
svìtodìjnou událost.
Vzpomíná všech, kdož žili jen pro velikou myšlenku tuto v minulosti a v
dobách svízelných pøipravovali jí pùdu, když za ni tìžce zkoušeli a trpìli,
když i krví svou neváhali zpeèetit nezlomnou a neochvìjnou vùli národa.
Stát èeskoslovenský prohlášen republikou.

ZPRÁVY ZE SOKOLA
Zimní mìsíce už jsou pomalu za námi a letos, pøesnìji øeèeno koncem
minulého roku nám pøipravily pár krušných chvilek. Již nìkolik let zpìtnì
jsme se obávali kolapsu topného systému v tìlocviènì. Vysoké náklady na
jeho kompletní renovaci nás neustále nutily øešit havarijní stav lokálními
opravami. Zaèátek této topné sezóny nám však už k nìjakým improvizacím
nedal prostor-tekoucí voda do tìlocvièny a odstavení nìkolika topných
tìles byli spoleènými èiniteli razantnì nás donucujícím k rekonstrukci. A
podaøilo se. Nový topný systém je od 5.1.2004 v provozu. Naše finanèní
prostøedky nestaèily a vìtší èást jsme si museli pùjèit, ale situace nebyla
jiným zpùsobem øešitelná. Vìøíme, že výrazné snížení spotøeby a tím i
financí nutných k její úhradì nám pomùže se splácením úvìru. Chtìli
bychom podìkovat firmì Holinec za výbornou spolupráci a perfektní
provedení zadaného úkolu.
Podìkování zaslouží také muži kopané a volejbalu za vymalování
"sokolky" po plynové rekonstrukci-p.T.Pavlovský, p.B.Urbanec,
p.Tonda..., p.M.Kupka, p.V.Beroun a malíø p.O.Nìmec. Nejvíce nás tìší, že
pokraèování na str.13

MAPA MÌSTA VRATIMOVA
Upozoròujeme obèany našeho mìsta, že mají možnost si
zakoupit novì vydanou mapu mìsta Vratimova. Prodej bude
probíhat v úøední dny na Mìstském úøadì dv.è.3 od 8.bøezna do
30.dubna 2004. Cena výtisku je 15,- Kè.

Kdo znal vzpomene, kdo ho mìl rád nezapomene

Dne 2.bøezna 2004 vzpomínáme
nedožitých 70.let

pana Ladislava RUMÁNKA
S láskou a úctou vzpomíná manželka Miluše,
synové a dcera s rodinami
Kdo jste ho znali vzpomeòte s námi

Touto cestou bych chtìl podìkovat
panu F.Vašutovi z Vratimova, ul. Odboje
za poctvivé vrácení nalezených
osobních dokladù a mobilu
Ing.M.Biedroò

Svaz tìlesnì postižených ve Vratimovì dìkuje touto cestou
všem tradièním sponzorùm za jejich materiální podporu, kterou
poskytli naší organizace pøi "Pochování basy" dne 14.února.
Ocenìní patøí i všem obìtavým organizátorùm, kteøí se podíleli
na pøípravì a prùbìhu této akce. Ze srdce dìkujeme.
J.Radvanská-za výbor STP

Místní knihovna Øepištì
Mírová 178, 73931 Øepištì

výstava Evžena Davida

Výstavu mùžete zhlédnout do 23.dubna 2004
v pùjèovní dobu: úterý 10,00 - 12,00 13,00 - 17,00
pátek 9,00 - 12,00 13,00 - 15,30

Klub dùchodcù ve Vratimovì
Vás zve na

uskuteèní se

¡
v kavárnì Spoleèenského domu ve Vratimovì
Uvítáme vhodné dárky do tomboly
M.Stavinohová - za výbor Klubu dùchodcù
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Kulturní støedisko ve Vratimovì
vyhlašuje 10. roèník
celomìstské soutìže jednotlivcù

9.3. v 10,00 -Bláznivá školka - film pro dìti - kinosál
11.3. v 10,00 - Kniha džunglí 2 - film rpo dìti - kinosál
20.3. v 17,00 - Josefská zábava - kavárna
26.3. v 10,00 - Holka jménem Pipi - film- kinosál
( pro školky )
 pronájem kluboven, salonkù, kavárny
( novì vybavená pøípravna jídel )
za velmi výhodné ceny
 záznamy na videokazety
ze spoleèenských a kulturních akcí
O konkrétních cenách se informujte
v kanceláøi Kulturního støediska ve Vratimovì
tel. 596 732 330, 596 732 102

kategorie soutìžících :
dìti MŠ, žáci I.st.ZŠ, žáci II. st.ZŠ, dospìlí

Pøíjem kraslic je do 24. bøezna
v kanceláøi Kulturního støediska. Výrobky musí být zøetelnì
oznaèeny jmenovkou. Všechny soutìžní kraslice budou
vystaveny

od 29.bøezna do 2.dubna od 9 do 17 hodin na

ve vestibulu kavárny Spoleèenského domu. Tato výstava
je poøádána ve spolupráci s Klubem dùchodcù
ve Vratimovì. Vystavené výšivky jsou po dobu výstavy
prodejné. V každé kategorii bude nejlepší výtvor odmìnìn
vìcnou cenou.

ZPRÁVY ZE SOKOLA
pokraèování ze str.3
je ještì nìkdo ochoten udìlat nìco bez nárokù na finanèní odmìnu jen
proto, že toho bylo tøeba. Obrovský kus práce pøi obou akcích odvedla i
celá rodina správcù Brusových i jim patøí náš velký dík.
Nový rok jsme nezaèali jen prací, ale našel se èas i na zábavu. Poslední
lednový víkend si k nám pøijela zacvièit ostravská lektorka aerobicu
Mgr.Lucie Èeslíková a spolu s ní ještì 32 žen vìnovalo sobotní den cvièení
aerobicu a masážím. U aerobicu ještì chvíli zùstanu...jestlipak jste vìdìli,
že všechny cvièitelky veèerního cvièení ve vratimovské sokolovnì jsou
kvalifikovanými lektorkami aerobicu? Všechny mají kvalifikaci II.tøídy
aerobiku VŠB v Ostravì a musely k jejímu získání obìtovat nìkolik volných
víkendù. A vìøte, že závìreèné Osvìdèení nebylo udìlováno zdarma, ale na
základì zkoušek z anatomie, prestreèingu, aerobicu, body stylingu atd..
V tyto dny žije sokolská "partyja" pøípravou na již tradièní sokolský ples
"Šibøinky", který probìhne 12.3.2004 v tìlocviènì TJ Sokol Vratimov.
Všichni, kdo chtìjí protanèit ples pohodlnì, bez vysokých podpatkù a
kravat pøijïte. Letos v duchu lékaøském aneb "Nemocnice na kraji
vesnice". Den poté tj. 13.3.2004 je pro dìti pøipraven maškarní rej
"Minišibøinky".
Po organizaèní stránce je vše naplánováno do detailù, všechny pochutiny i
nìco ostøejšího nakoupeno. Zbývá nám jen doladit poslední drobnosti ve
vystoupení místních sokolek, pozvaných úèinkujících a ples mùže zaèít.
JSTE SRDEÈNÌ ZVÁNI.
I.Spratková-starostka TJ Sokol Vratimov

angliètina 1.roè. - pondìlí 15,30 hod.- klubovna è.11
2.roè. - úterý 15,30 hod. - klubovna è.11
3.roè.
17,00 hod. - klubovna è.11
nìmèina 1.roè. - støeda 17,00 hod. - klubovna è.11
roztleskávaèky - pondìlí 16,00 hod. - kavárna
mažoretky
- úterý 15,00 hod. - kavárna
kalanetika
- støeda 18,00 hod. - kavárna

24.4. - v 17,00 - Aprílová zábava - kavárna
18.4. - v 10,00 - Rumcajs - pohádka pro dìti
kinosál Hvìzda

1.3. v 17,00
5.3. v 16,00
9.3. v 15,30
11.3. v 10,00
11.3. v 16,00
12.3. v 18,00
25.3. v 13,00

REBIO - schùze byt.družstva - klubovna è.17
MO KSÈM schùze - salonek
MO KSÈM schùze - klubovna è.24
SOTV - schùze - salonek
Klub dùchodcù Vratimov - kavárna
výkup akcií - klubovna è.17
Klub dùchodcù Biocel Paskov - schùze
- kavárna
28.3. v 7,45 filumenisté schùzka - klubovna è.17
30.3. v 16,00 MO KSÈM schùze - klubovna è.24
prodeje : vestibul
1.2.,3.,8.,9.,10.,12.,15.,16.,17.,18.,22.,23. bøezna
pøedvádìcí akce : salonek - 8.3.
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin.
Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.

S.V.M. Sdružení Vratimovských motorkáøù zve všechny pøíznivce
motocyklù bez rozdílu vìku na besídku na téma

MOTOKROS A PLOCHÁ DRÁHA
PØED 30 LETY
aneb i ve Vratimovì jsme mìli závodníky
Našim hostem bude pan Ladislav Frydryšek z Vratimova. Besídka se
uskuteèní v nedìli 14.3.2004 v 15 hodin v prostorách Hasièské zbrojnice ve
Vratimovì. Po ukonèení bude možno prohlédnout si techniku našich hasièù
Srdeènì zve S.V.M.
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v Kulturním støedisku ve Vratimovì, tel. 596 732 102

duben - èerven 2004
Neèekejte s pøihláškou na poslední chvíli - hlaste se ihned !

vzdìlávání
jazykové kurzy :
angliètina, nìmèina kurzy konèí v èervnu, ale je možno se pøihlásit i nyní
douèování pøedmìtù ZŠ, SŠ dle Vašeho zájmu, 1,5 hod./týdnì, cena 500,- Kè
pøednášek z oboru lékaøství, umìní, dìjin, pøírodních vìd, právní
Pøátelská univerzita cyklus
a sociální minimum, základy práce s PC a mnoho jiných každý ètvrtek
3 hodiny, cena 500,- Kè ( v cenì kurzu každý vyuèovací den
seniorù
obèerstvení, závìreèný diplom a veèírek )

tanec, divadlo

country tance
folklórní tanec
loutkové divadlo

1x týdnì / 1,5 hod., cena 300,- Kè
1x týdnì / 1,5 hod., cena 300,- Kè
1x týdnì / 1,5 hod., cena 500,- Kè

kultura tìla
kalanetika
fitness club

posilování problémových svalových skupin, tj. svalstva stehen,
hýždí, bøicha, stále pøibíráme nové zájemce - støeda 18,00 hod.
3 x 4 druhy cvièení : 1x týdnì, cena 300,- Kè
P - class mix - posilování problémových svalových skupin v rychlejší intenzitì
Expander class - posilování s využitím expanderù ( posilovacích gum )
Basic step - základy STEP AEROBICU, jednoduché choreografie doplnìné o posilování
Body styling - posilování hlavní svalové skupiny celého tìla, èasto s využitím náøadí

interval aerobic

výrazná kardiozátìž, pøi které dochází ke spalování tukù, zpevòování svalstva
a tréninku srdce, 1x týdnì, cena 300,- Kè

ZÁPIS DO KURZÙ
23.3.2004 od 8,00 do 18,00 hodin
pøihlášky možno získat i vyplnit v Kulturním støedisku

Pøipravujeme na øíjen 2004
II. semestr Pøátelské univerzity pro seniory, cena 500,- Kè/ 3 mìsíce
Power joga - dynamické a silové cvièení spojující protahování a posilování, cena 400,- Kè/ 4 mìsíce
Over bally - speciální cvièení k odstranìní sval.disbalancí pomocí malých míèkù, cena 500,- Kè/ 4 mìsíce
Taneèní kurzy pro pøátelské a manželské páry - nauèíme se vše,co musíme umìt pøed plesovou sezonou,
cena 1 200,- Kè/ 2 mìsíce

Program kina Hvìzda Vratimov
bøezen 2004

Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

tel.: 596 732 340, spojení z centra Ostravy autobusem è.21

støeda 3.3. v 18,00
ètvrtek 4.3. v 18,00

USA 102´

pøístupný
vstupné 59,-Kè

støeda 24.3. v 18,00
ètvrtek 25.3. v 18,00

sobota 6.3. v 18,00
nedìle 7.3. v 18,00

ÈR 120´

pøístupný
vstupné 70,-Kè

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADÌJI
Básníci Dušana Kleina a Ladislava Pecháèka... Trochu zestárli,
ale zùstal jim smysl pro humor, sny a naštìstí i dùvod k životu.

støeda 10.3. v 18,00
ètvrtek 11.3. v 18,00

USA 91´

nevhodný do 12 let
vstupné 55 ,-Kè

LÍBÁNKY

Hudba byla jeho vášní. Pøežití byl jeho mistrovský kus.
Oscarový Adrien Brody, režie Roman Polanski.

sobota
nedìle

USA 118´ nepøístupný do 18 let
vstupné 59 ,-Kè

PIKOVÁ TROJKA

VB 84´

pøístupný
vstupné 55,-Kè

KDYBYCH BYL BOHATÝ
Kdybych byl bohatý každého obohatí alespoò na chvíli !

støeda 31.3. v 18,00
ètvrtek 1.4. v 18,00

USA 115´

nevhodný do 12 let
vstupné 55,-Kè

........mùže být poøádný skandál !

pohádka pro dìti
nedìle 14.3. v 16,00 hod.

ÈR 69´

vstupné 25.-Kè

Myslíte si, že víte o touze všechno, ale je to jinak.
Meg Ryan jak ji ještì neznáte.

støeda 17.3. v 18,00
ètvrtek 18.3. v 18,00

USA 100´

27.3. v 18,00
28.3. v 18,00

ROZVOD PO FRANCOUZSKU

Byly to krásné líbánky, dokud to nezaèalo...

sobota 13.3. v 18,00
nedìle 14.3. v 18,00

nevhodný do 12 let
vstupné 55,-Kè

PIANISTA

KDYSI DÁVNO V MEXIKU
Antonio Banderas coby mstitel s kytarou vraždí
a vzpomíná... Robert Rodriquez potøetí hrábl do strun
tortilla-westernu. Dále hrají Johnny Depp, Salma Hayek.

Fr 140´

nevhodný do 12 let
vstupné 55 ,-Kè

JOHNNY ENGLISH
Neví, co je strach, neví, co je nebezpeèí, neví vlastnì
vùbec nic. Rowan Atkinson - agent typu neøízená støela.

úterý 9.3. v 10,00 hod.

vstupné 40,- Kè

BLÁZNIVÁ ŠKOLKA
ètvrtek 11.3. v 10,00 hod.

vstupné 40,- Kè

KNIHA DŽUNGLÍ 2
sobota 20.3. - NEHRAJEME
nevhodný do 12 let
nedìle 21.3. v 18,00
vstupné 55 ,-Kè
Polsko 132´

nenechte
si ujít na
v dubnu
pøipravujeme
øíjen

QUO VADIS
Historický velkofilm o zániku øímského impéria a vzniku
nové spravedlivìjší éry køesanské víry.

3. - 4.4. Úsmìv Mony Lisy
7. - 8.4. Poslední samuraj
14 .- 15.4. Pán prstenù - Návrat krále

Ve vstupném je zahrnuta 1,- Kè na fond èeské kinematografie.Filmové spoleènosti
(distributoøi) si vyhrazují právo zmìny vstupného. Pokud není u názvu filmu uvedeno jinak,
jsou zahranièní filmy opatøeny èeskými titulky.
http: //kina.365dni.cz
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skupina DOMINO

20.3.2004 od 17 hodin

zábava
kavárna Spoleèenského domu
slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny, obèerstvení,
èepované pivo, k tanci hraje skupina DOMINO

vstupné
50,- Kè

Pøedprodej vstupenek zahájen v KS Vratimov
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