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ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VRATIMOVA

PLNĚNÍ POVOLEBNÍHO PROHLÁŠENÍ

Rada města Vr atimova zasedala 12.9.2006
a projednávala :
! rozbor hospodaření města a jím zřízených
příspěvkových organizací za I.pol.r.2006
! výsledky finančních kontrol za I.pol.
r.2006
! rozpočtové opatření č.VI/2006
! plnění Povolebního prohlášení za volební
období 2002  2006
! schválila SOD a Dodatky smluv
! schválila vyhlášení záměrů
! projednala přípravu 29.zasedání ZM

Důvodová zpráva:
Povolební prohlášení zastupitelstva města pro volební období 2002  2006 bylo
projednáváno a schváleno na 5.zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne
18.2.2003. Bylo souhrnem základních bodů volebních programů jednotlivých
subjektů tvořících zastupitelstvo města, předložených k volbám pro dané volební
období.
Toto Povolební prohlášení bylo náplní práce ZM, RM, výborů a komisí po celou
dobu volebního období.
Povolební prohlášení bylo členěno na pět základních částí, které byly postupně
naplňovány.

Zastupitelstvo města Vratimova zasedalo
dne 25.9.2006 a projednávalo :
! rozbor hospodaření města a jím zřízených
příspěvkových organizací za I.pol.r. 2006
! výsledky finančních kontrol za I.pol.
r.2006
! vyhodnocení Povolebního prohlášení za
volební období 2002  2006
! zprávy o činnosti kontrolního, finančního a
osadního výboru
! rozpočtové opatření č.VI
! návrh změny ÚP
! vyhlášení záměrů

I.Kičmermístostarosta

Mistrovství
Moravskoslezského kraje
v nočním orientačním
běhu
se uskuteční 21.října večer v lese Důlňák
mezi Vratimovem a OstravouBartovicemi.
Shromaždiště účastníků bude na hřišti
fotbalového klubu Biocel Vratimov od
17,30 hodin. Trasa bude vyznačena
reflexními válci zavěšenými na stojanu, dle
potřeby budou doplněny lampiónem.
Bližší informace najdete na
http//skobhav.webzdarma.cz

za volební období 2002  2006

Rozvoj města
! uvedení koupaliště do provozu dne
20.6.2003
! vy bu d ov án a no vá a uto bu so vá
čekárna u Důlňáku
! instalována klimatizace v obřadní síni
MěÚ
! dokončena rekonstrukce
elektrorozvodů a slaboproudu v
budově MěÚ
! provedena rekonstrukce železničních
přejezdů, bez finanční účasti města
! položení vodovodního řadu na ulici
Mourová, výměna vodovodního řadu
na ulici Nová
! oprava povrchu komunikace U Trati
! z p ev n ě n í p o v rc h u re c y kl át e m
k o m u n i k a c í P o m e z í , E . S l í v y,
L.Fajkuse, Višňové, Horní, Břízkové,
Za Kolibou a Václavovické
! zpevnění povrchu penetrací
komunikací v Údolí a Lipové

! položení koberce z obalované směsi
na komunikacích Na Pasekách, Na
H r a n ic i , Ko n e č n á , P ř e s p o l n í ,
Břízková, K Závorám, Sumínova,
Nová, Na Příčnici, na sídlišti u
panelových domů Na Příčnici, části
ulice Okružní a komunikace mezi
ulicemi Husovou a Úzkou
! oprava obalovanou směsí komunikace
Na Zadkách, Příčnice, Adámkova a
Popinecká
! provedena rekonstrukce chodníku na
ulici Buničité, Datyňské, prostoru před
ZŠ TGM, předláždění parkovacích
míst před Nákupním střediskem,
předláždění chodníku ke kostelu
! vybudování 2 nástupních ostrůvků na
autobusových zastávkách na ulici
Frýdecké
! vybudována 2 parkovací místa pro
služební vozidla PČR

pokračování na str.2

20. a 21.října 2006

O Z N Á M E N Í do Senátu Parlamentu ČR
UPOZORŇUJEME OBČANY,
ŽE DNE 4.ŘÍJNA 2006 BUDE
Z DŮVODU ŠKOLENÍ
STAVEBNÍ ÚŘAD
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
VE VRATIMOVĚ UZAVŘEN
Ing.Pavlovská  odbor VaŽP

a zastupitelstev obcí

Volební místnosti ve Vratimově jsou na obvyklých
místech. Volební místnost v Horní Datyni
je z důvodu rekonstrukce kulturního domu
v budově Základní školy.
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PLNĚNÍ POVOLEBNÍHO PROHLÁŠENÍ
pokračování z titulní strany

za volební období 2002  2006

! GO mostku na ulici Na Zadkách
! oprava kanálových vpustí na ulici
Břízkové
! vybudování výtahu v budově MěÚ a
plošiny pro tělesně postižené
! rekonstrukce Kulturního střediska ve
Vratimově
! zahájení rekonstrukce Kulturního
domu v Horní Datyni
! dokončena 5.etapa plynofikace v Horní
Datyni
! stavba plynovodního řadu pro bytové
domy na ulici Selské
! oprava venkovních schodišť v
zástavbě bytových domů
! pro připomínky a náměty občanů byly
zřízeny schránky ve Vratimově a Horní
Datyni

! provedena rekonstrukce kanalizace na
ulici Nová
! organizování sběru velkoobjemového
odpadu
! rozšíření počtu sběrných míst a
kontejnerů na tříděný odpad
! upravena stanoviště na komunální a
tříděný odpad
! vybudování odpočinkových míst v lese
Důlňák s informačními tabulemi
! zapláštění lesa Důlňák
! doplnění cyklostezky rekreačními
prvky
! bylo prováděno pravidelné čištění
města a údržba zeleně
! byly vypořádány majetkové vztahy v
oblasti vodních zdrojů na území města

Sociální a bytová oblast

! byla provedena rekonstrukce kuchyně
v MŠ
! provedena částečná výměna oken v
budově MŠ
! provedena částečná výměna oken u
ZŠ Datyňská ulice
! rekonstrukce sociálního zařízení u ZŠ
na náměstí TGM, ZŠ Datyňská ulice i
ZŠ v Horní Datyni
! rekonstrukce elektroinstalace ZŠ
Datyňská ulice
! výstavba hřiště u ZŠ na náměstí TGM s
tartanovým povrchem
! rekonstrukce prostor družiny u ZŠ
Datyňská ulice
! instalace cvičebních prvků na hřišti v
Horní Datyni
! výstavba sportovního hřiště u DDM s
povrchem umělé trávy
! finančně jsme podpořili výstavbu
dětského koutku u DDM (skluzavky,
houpačky a pískoviště)
! provedena výměna oken v budově
DDM s rekonstrukcí sociálního
zařízení
! vybudování nových šaten v budově
DDM
! rekonstrukce střechy a napojení na
dálkové vytápění Speciální školy s více
vadami
! vybudování sportovního hřiště za
tělo cvičn ou v Hodn í Datyni s
asfaltovým povrchem
! provoz v kulturních zařízeních ve

! pečovatelská služba pro občany města
je zajišťována ve dvou domech s
kapacitou 20 bytů
! další pečovatelskou službu zajišťuje
společnost Podané ruce
! v domovech důchodců a dalších
zařízeních je umístěno 36 občanů
našeho města
! odběrů obědů ze školní jídelny využívá
asi 50 občanů, je využíván i rozvoz
obědů
! výměna elektroinstalace v bytových
domech na Radničním náměstí
! byla dána pracovní příležitost
nezaměstnaným občanům z našeho
města při zajištění provozu koupaliště
a při úklidu kulturních zařízení
! bylo nabídnuto 54 bytů na odkoupení
do osobního vlastnictví, doposud
prodáno 49
! provedena výměna termoventilů,
vchodových dveří , oprava střech
! po celou dobu volebního období
probíhala jednání o možnostech
výstavby bytů ve městě, zatím
nerealizováno pro malý počet zájemců
! napojení domů s pečovatelskou
službou na dálkové vytápění

Ekologie a životní prostředí
! byla dokončena a uvedena do provozu
přečerpávací stanice kanalizace na
ulicích Frýdecká, Břízková, Křivá a
Polní

Školství a kultura, sport

!
!
!
!
!
!
!

Vratimově a Horní Datyni byl
zajišťován celoročně
na velmi dobré úrovni je provoz
Městské knihovny ve Vratimově a
Horní Datyni
zajištěny oslavy 730 let Města
Vratimova
zajištěna Vratimovská pouť a vítání
nového roku
byly vydány 4 druhy pohlednic,
orientační mapa města a obrazová
publikace
je zajišťováno pravidelné vydávání
Vratimovských novin a vysílání LOCAL
TV
finančně jsme podpořili činnost
dechového orchestru ZUŠ
finančně jsme podpořili činnost spolků,
zájmových a sportovních organizací

Bezpečnost a pořádek ve
městě
! byla uzavřena Rámcová dohoda o
součinnosti s OO PČR ve Vratimově
! provedena obměna dopravního
značení
! je všestranně podporována činnost
zá sa ho výc h jed no tek SDH v e
Vratimově a Horní Datyni, se
zařazením SDH ve Vratimově do JPO
II
! zakoupeno zásahové vozidlo pro SDH
Horní Datyně
! zakoupeny dýchací přístroje pro
zásahovou jednotku SDH Vratimov
! město Vratimov je zařazeno do
projektu "Partnerství", zaměřeného na
potlačování kriminality a zvýšení
bezpečnosti ve městě

Vyhodnocení Povolebního prohlášení za
volební období 2002  2006 obsahuje jen ty
větší akce, na které byla získána státní
dotace, byly financovány z rozpočtu města,
a nebo k financování byly získány finanční
prostředky od sponzorů. Neobsahuje další
běžné akce a aktivity, které jsou nezbytné
pro zajištění chodu města. Nejsou zde
vyjmenovány akce, které jsou připraveny k
realizaci do konce letošního roku (ohřev
vody v městském koupališti, budova SDH
ve Vratimově 
výměna oken a
rekonstrukce topení).
I.Kičmer místostarosta

Z činnosti volejbalového klubu Vratimov
Rádi bychom připomněli občanům našeho
města, že odbíjená ve Vratimově stále existuje a
po výsledcích našich nejmladších hráček i
existovat bude! Řada pamětníků zajisté má v
mysli časy, kdy vratimovský volejbal byl na
výsluní. Muži hráli druhou nejvyšší soutěž, ženy
rovněž, dorostenci dokonce řadu let byli
účastníky nejvyšší soutěže. Na tyto časy již jen
lidé zasvěcení do vratimovské odbíjené
vzpomínají. Ale nevěšme hlavy. Mužská
odbíjená je sice ve Vratimově minulostí, ale
rýsuje se nám zdravé podhoubí ženské odbíjené.
Začal bych od těch nejmladších, tedy přípravky.
Děvčata, která mají za sebou první sezonu, se
zúčastnila okresní soutěže v tříčlenných

družstvech a obsadila první a čtvrté místo. Starší
žákyně rovněž okresní soutěž vyhrály.
Dorostenky se sice potýkaly s nedostatkem
hráček, bylo těžké trénovat herní varianty, ale
podařilo se jim udržet krajskou soutěž. Příští
sezona by měla být úspěšnější, jelikož do
dorostu postupují nadějné hráčky z žákyň a
podařilo se nám koupit hráčky z VK Mittal steel
Ostrava. No a ženy? I ty měly rovněž problémy s
množstvím hráček, ale vypořádaly se s tímto
problémem bravurně a v krajském přeboru první
třídy vybojovaly krásné páté místo. Všechna
naše děvčata tedy vzorně reprezentovala naše
město. A na závěr bych chtěl jmenovat ty
nejmladší hráčky, které vzorně reprezentovaly

naše město:Petra Kondasová,Natálie Konečná,
Lenka Polachová, Tereza Schenková, Hana
Haščáková, Veronika Nováčková, Pavlína
Kotová, Martina Třísková, Kateřina Badurová,
Jana Dunajová, Pavlína Kvintová, Zuzana
Karkoszková, Šárka Kobzová, Petra a Zuzana
Adámkovy, Denisa Genšerovská, Monika
Stachová, Lucie Sedmíková. Do příští sezony
přejeme našim děvčatům mnoho chuti do hry a
ty nejlepší výsledky. Zároveň zveme ty
nejmladší, aby to s námi zkusily a přišly na
trénink.
Za vratimovský volejbal Hrazdílková,
Kotásková, Brus
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Běžecký klub Vratimov a Kulturní středisko
pořádají v sobotu 7.října již 12.ročník
populárního běžeckého závodu Zlatý
podzim. Běží se na desetikilometrovém
okruhu ulicemi města a okolí. Centrem
závodu bude kulturní dům, kde závodníci
najdou zázemí a kde bude i start a cíl. Před
hlavním závodem zde již od 9 hodin budou
probí hat závody žákovských a
dorosteneckých kategorií na tratích od
500 m
do 1700 m dlouhých. Závod má každoročně

ˇ
vysokou účast dospělých i mládeže a patří k
nejpopulárnějším v našem kraji. O tom
svědčí nejen účast vytrvalců zvučných jmen
z naší republiky, ale i ze Slovenska a Polska
a také množství kondičních a rekreačních
sportovců všech věkových kategorií, mužů i
žen. V minulosti u nás startovali např. mistři
republiky v maratonu Neuwirth i náš
vytrvalec přelomu století olympionik David,
běžecká legenda regionu Tsametis z
Ostravy, polští reprezentanti Satan, Orlicki,
Kuchcinski, vítěz prvních dvou ročníků
Czembrzinski, skvělá Ewa Kepa, loni
zvítězila Šádková, letošní stříbrná
medailistka ze soutěže družstev na
mistrovství Evropy v běhu do vrchu.
Pravidelnými účastníky jsou
několikanásobný vítěz a juniorský mistr
republiky Mikulenka, veteránský mistr
Evropy v maratonu ing. Zikeš, dnes 78letý i
Ludmila Šokalová, dvojnásobná vítězka
Ostravského maratonu. Na start mohou
přijít všichni, kdo si troufnou 10 km závodu

alespoň odklusat, a samozřejmě zveme
hlavně děti. Je paradoxem, že z osmi
desítek dětí i z míst značně vzdálených od
Vratimova, bývá jen jedno nebo dvě místní.
To je ale asi vizitka rodičů a učitelů než dětí
samotných, ty obvykle potřebují nějaký
impulz.
Závod startuje u kulturního domu v 10,20
hodin a běží se ulicemi Popinecká, Husova,
Zahradní, U Stadionu, Na Podlesí, dále
Rakoveckou až na Zadky, odkud se po
Okrajové a Frýdecké vrací zpět do města a
ulicemi Pod Kovárnou a Výletní přiběhnou ti
nejrychlejší kolem 11 hod. do cíle nad
parkovištěm u kulturního domu. Ve
zmíněných závodech dětí u nás pravidelně
startují mladí atleti z blízkého okolí i míst
vzdálených např.Přerov, Hranice nebo z
druhé strany Jablunkov apod.. Mnozí z nich
jsou medailisty z mistovství kraje i republiky
a právě závody těch nejmladších mívají tu
nejúžasnější sportovní atmosféru.

Z.Fejglběžecký Klub Vratimov

Sbor dobrovolných hasičů Vratimov oslavil 95 let
Ve dnech 9.10.9.2006 proběhly ve
Vratimově oslavy na počest 95. výročí
založení místního sboru dobrovolných
hasičů. V sobotu od 14:00 se uskutečnilo
ukázkové cvičení s námětem požáru
budovy radnice. Zasahovaly tři jednotky
dobrovolných hasičů, a to z Vratimova,
Horní Datyně, OstravyRadvanic. Bylo
prováděno hašení a záchrana osob po
schodišti vnitřkem budovy, záchrana osob
pomocí automobilového žebříku z okna ve
čtvrtém nadzemním podlaží. Následně byl z
koše automobilového žebříku nasazen
útočný proud na „hašení“ střechy. Rovněž
bylo prováděno „hašení“ z vnějšku budovy z
nastavovacích žebříků. Po ukončení
cvičení měli diváci možnost prohlédnout si
hasičskou techniku zasahujících jednotek.

Oslavy pokračovaly v neděli od 9:15
bohoslužbou v místním římskokatolickém
kostele sv. Jana Křtitele. Součástí obřadu
bylo i slavnostní vysvěcení nového
sborového praporu. Následoval průvod
hasičů, jejich techniky, mažoretek a
dechového orchestru po ulicích Frýdecká,
Popinecká až k Domu zahrádkářů. Na závěr
se uskutečnila valná hromada sboru, na níž
byla vybraným členům předána ocenění za
dlouhodobou aktivní práci pro
společnost.Rád bych za všechny
vratimovské hasiče poděkoval hostům,
kteří přijali pozvání a svou účastí podpořili
význam naší akce. Dále děkuji paní
Pistovčák za vyšití praporu a městu
Vratimov za krásnou stuhu, která obohatila
prapor a připomíná toto výročí. Zvláštní

poděkování patří také sborům
dobrovolných hasičů, jež přivezly své
prapory. Byli to kolegové z Havířova,
OstravyHrabové a OstravyRadvanic.
Musím pochválit velice dobrou spolupráci s
Policií ČR obvodním oddělením Vratimov,
místní organizací Českého zahrádkářského
svazu, a také panem Romanem Gelnarem
– majitelem restaurací Nimrod a Šodek,
který připravil slavnostní pohoštění.
Nesmím zapomenout vyjádřit veliké díky
panu faráři, Městskému dechovému
orchestru, mažoretkám ZikZak a
především všem členům našeho sboru,
kteří se podíleli na přípravách a přispěli k
hladkému průběhu oslav.
Ing. Němeček Jan
starosta SDH Vratimov
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Milí příznivci Sokola, přináším Vám pár
zpráv o naší činnosti. Jistě jste si povšimli,
že se během září rozběhly různé sportovní
kroužky, do kterých jste nadále vítáni. Stačí
se podívat na naše nástěnky nebo

internetové stránky
(www.sokolvratimov.xf.cz), kde si můžete
vybrat. V pátek 15.9. 2006 se uskutečnil
8.ročník běhu T. Foxe v našem městě. Jeho
výtěžek ve výši 21.670, Kč putuje na konto
veřejné sbírky, založené k tomuto účelu v
ČR.
V naší zemi v roce 2006 probíhá již 14.
ročník tohoto běhu. Finanční prostředky
jsou pak rozdělovány mezi česká a
mora vsk á výz ku mná pra co viš tě s
onkologickým zaměřením. Ve Vratimově si
trasu uběhlo nebo prošlo 853 přispívajících i
nepřispívajících účastníků. Jednalo se
především o žáky ZŠ ve Vratimově na ulici
Datyňské a na Masarykově nám., ZŠ z
Horn íc h Da ty ň, Ře p išť, Pa sk o va ,
Soukromé speciální základní školy a
Mateřské školy Vratimov. Děkujeme tímto
všem učitelům za spolupráci. Dále chceme
poděkovat našim sponzorům, bez jejichž
příspěvků bychom nebyli schopni pokrýt
náklady na organizaci běhu. Patří mezi ně
tyto firmy:
! Sibeco (p.Pardubický)

Renoplast (p.Vašnovský)
Heinich Interiér (p.Heinich)
Restaurace Nimrod (p.Gelnar)
Čepované limonády (p.Marenczok )
Music club (p.Hrabec)
Mlékárna (p.Vavrošová)
Klenoty (manželé Válkovi)
Bike sport (p.Pavlovský)
Lino, koberce(p.Linzer)
Květinářství (p.Kružicová)
Trafika Koka a videopůjčovna
Drogerie sdružení Kašpárek
Kate(p.Baierová )
Železářství (p.Polach )
Voda, plyn, topení (p.Vašíček)
čajovna Na dlani Štramberk
(p.Macura )
Poděkování rovněž patří MěÚ, KS a Policii
ČR ve Vratimově. Zdravotnický dozor na
celé trase zabezpečovaly studentky SZŠ z
Ostravy  Vítkovic a tímto jim rovněž
děkujeme.
Těšíme se na Vás v našich cvičeních.

za TJ Sokol Vratimov
Mgr. Irena Heinichová
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spolků a organizací města
3.10.  BESEDA S Arnoštem VAŠÍČKEMspisovatelem
v 17,30 hod.knihovna Řepiště, téma: fantastické záhady

 pořádá Místní knihovna Řepiště
1.10.  13.10.  HISTORIE V OBRAZECH  Jan Soukup
výstava ( možno zhlédnout vždy út 1012, 1317 a pá 912,
1315,30 hod. ) knihovna Řepiště

ˇ
Neplačte, že jsem odešla, ten klid mi přejte,
jen v srdci si věčnou vzpomínku na mne zachovejte

Dne 15.října 2006
vzpomínáme 2.výročí úmrtí mé manželky,
maminky, babičky, sestry a tety

 pořádá Místní knihovna Řepiště
12.10.  LOUČENÍ S LÉTEM  v 16 hod., kavárna Spol.domu
ve Vratimově

 pořádá KD Vratimov
15.10.  SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA  v 9,15 hod. ŘK farní
kostel sv.Jana Křtitele ve Vratimově u příležitosti dvoustého výročí
vysvěcení kostela

 pořádá katolická církev
21.10.  SLAVNOSTNÍ KONCERT v 16,00 hod. v ŘK kostele
sv.Jana Křtitele ve Vratimově (hudebněrecitační pásmo, historie
chrámu, promluva duchovního správce farnosti)

 pořádá katolická církev

po  pá
9  16

2.  31.října

zveme širokou veřejnost
do vestibulu kina
11.října v 16,30 hod.
na vernisáž výstavy

OSTRAVA
výstava potrvá
do 27.října 2006

očima mladého,
talentovaného, amatérského
fotografa

Daniela Michalíka

výstava fotografií

uvidíte město Ostravu,
její dominanty i tichá
zákoutí, uvidíte místa
nebo objekty, kterých si
při rušném
provozu ani nepovšimnete.
ukázka z připravované výstavy

vstupné dobrovolné

w w w . k s v r a t i m o v.e u

11.ŘÍJNA
v 18,00 hod.
kinosál Hvězda
ve Vratimově
pořad se opírá především
o známé písničky 60.a 70.let.
Nechybí blok moravských lidových
a světové hity. Celý koncert je propojen
lehkou poezií.

předprodej v KS po  čt 7  17, pá 7  14
Kulturní středisko Vratimov
tel.595 700 750
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KULTURNÍ STŘEDISKO
ve Vratimově

AEROBIC  děti 59 let
Cvičení je pravidelné, zábavné, uzpůsobené
dovednostem dětí, převážně dívek. Těm
nejlepším v případě zájmu můžeme poskytnout
speciální trénink s přípravou na soutěž
závodního aerobiku

13 lekcí / 1 hod. týdně , cena 400 Kč

ÚČETNICTVÍ, DANĚ
Problém s účetnictvím Vám pomůžeme
vyřešit v našem kurzu. Pod vedením
kvalifikovaného lektora zvládnete podvojné
účetnictví, měsíční i roční uzávěrky a
budete umět připravit za firmu daňové
přiznání

12 lekcí / 2 hod.týdně

AEROBIC  dívky 10  15 let
Cvičení je pravidelné, zábavné, uzpůsobené
dovednostem dětí, převážně dívek. Těm
nejlepším v případě zájmu můžeme poskytnout
speciální trénink s přípravou na soutěž
závodního aerobiku

13 lekcí / 1 hod. týdně , cena 400 Kč

MAŽORETKY,
MAŽORETKY PŘÍPRAVKA
Hledáme temperamentní a usměvavé dívky,
které rády tancují chtějí začít sportovat a které
rády poznávají nové kamarády. Právě tyto
zveme do mažoretkové skupiny Lvíčata
Vratimov . Náplní tréninků, které probíhají
v Kulturním středisku, je nácvik choreografií pro
následná vystoupení.
V letošním roce otevřeme i přípravku Lvíčat
pro holčičky již od 4 let.

12 lekcí / 2 hod. týdně , cena 450 Kč

BŘIŠNÍ TANCE
Oblíbená pohybová aktivita určená pro všechny
věkové i váhové kategorie, velmi pozitivně působící
na psychickou a fyzickou stránku tanečnice. Skládá
se z jednotlivých kroků a pohybů, které se spojují
podle předem sestavené choreografie nebo pouze
podle fantazie tanečnice
lektorka: Yasmina  Lenka Kováčiková

sobotní 2 hodinové semináře / 200 Kč
nebo 10 lekcí / 1000 Kč

cena 1800 Kč

POČÍTAČOVÉ KURZY
Máte doma počítač a nevíte jak na něj?
Zveme Vás do našich kurzů, ve kterých si
osvojíte všechny základní úkony, naučíte se
vytvořit dokument a náležitě jej upravovat,
seznámíte se s prací na internetu, můžeme
Vás naučit pracovat v programu Excell,
kurz přizpůsobíme Vašim potřebám a
Vašim dovednostem – uvidíte, jak je to
snadné a zábavné. Kurz je vhodný pro
úplné začátečníky i pro mírně pokročilé.

10 lekcí / 1,5 hod.týdně
cena 470 Kč
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Program kina Hvězda Vratimov
Pokladna je otevřena hodinu před představením

Orion

říjen 2006
tel.: 595 700 757, www.ksvratimov.eu,
http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem č.21
4.  5.10. v 18 hodin
USA / 148´/ vstupné 60, Kč / přístupný

SUPERMAN SE VRACÍ

1.S láskou má svět naději
2.Pohled do Francie
1

Po létech mlčení Clark Kent znovu na scéně.
Ve snaze zachránit svět se vydává na dlouhou cestu
jak do mořských hlubin, tak i do vesmíru.

6.  7 .10. v 18 hodin  westernová akční komedie
USA/Mex. / 93´ vstupné 64, Kč / nevhodný do 12 let

SEXY PISTOLS
Když ženy zlobí, mužům běhá mráz po zádech.
V hl. rolích Penélope Cruz a Salma Hayek.

Knoflíková válka  11.10./ Francie/ 95´
Každý rok vedou proti sobě válku Lovreňáci a Velraňáci. Děti ze dvou
znepřátelených vesniček si vytvořily svůj vlastní svět se svými pravidly.
Jejich válečnými trofejemi se stávají různé předměty jako uřezané
knoflíky, šle a pásky. Každého zajatce čekají přísné tresty a výprasky
rodičů. Slavný dětský snímek měl neuvěřitelný komerční úspěch,
bezpochyby i pro své vyznění  podobenství o předsudcích a
nevraživosti vzkostnatělémsvětě dospělých.

3

Metallica:Some Kind of Monster  18.10./USA/139´
Snímek METALLICA: Some Kind of Monster přináší fascinující a
opravdovýpohled na životyčlenů nejslavnější heavy metalové kapely v
hudební historii. Kapely, která po dvaceti letech své existence čelí
obrovským osobním a profesionálním výzvám v průběhu natáčení
jejich, po pěti letech, nejnovějšího alba St. Anger. Vztahy mezi členy
kapely byly poslední dobou dost chatrné. A protože Metallica po
několik let nekoncertovala a ani nevydala žádné album, měli hudební
odborníci a hlavně fanoušci obavy o její budoucnost. Dokument, který
se natáčel dva roky, zachycuje s důvěrnou známostí jednotlivé členy
skupiny, jejich vnitřní démony a vzájemné vztahy, ale také snahu o
sladění osobních životů s požadavky neustále se měnícího hudebního
průmyslu.

TAJEMSTVÍ OCEÁNU
Ponořte se do magické hlubiny a sledujte záběry
ze světa moří a oceánů.

NEPOHODLNÝ
Ralph Fiennes a Rachel Weisz v hlavních rolích
špionážního thrilleru z exotického prostředí
africké Keni.
18.  19.10. v 18 hodin  animovaná komedie
USA / 105´ / vstupné 65, Kč / přístupný

AUTA
Animovaná komedie ze světa autíček od tvůrců
filmů Hledá se Nemo a Úžasňákovi.
Český dabing.
20.  21. 10. v 18 hodin  kriminální thriller
USA / 105´/ vstupné 65, Kč / nevhodný do 12 let

16 BLOKŮ
Mezi životem a smrtí je tenká hranice jak pro
newyorské policisty, tak pro jejich svědky.
V hlavní roli Bruce Willis.

Na měsíc říjen ( vždy od 20 hod.) jsme pro Vás vybrali:
Outsider  4.10./ Dánsko/Island/108´
Nekonvenční komedie o Danielovi, lehce nezodpovědném graffiťákovi,
kterýse jednoho dne zamiluje do Franc, stejně zmatené dívky, jako je on
sám... Outsider je film o lásce pro šťastně zamilované, nešťastně
zamilované i pro tyvůbec nezamilované. Je to filmo životě, ve kterémse
vyskytují nenarozené děti, narozené děti, mladí , dospělí , staří i dočista
mrtví lidé  tak jako ve skutečnosti. Ale zároveň je to film o skutečnosti
poněkud odlišné, ve které těch opravdu dospělých lidí vlastně zas tak
moc není.
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12.10. v 18 hodin  dokumentární film
VB/Něm. / 90´ / vstupné 60, Kč / přístupný

13.  14.10. v 18 h odin  špionážní drama
USA/VB / 119´ / vstupné 65,Kč / přístupný od 15 let

3.Hudba v srdci
4.Pravdivé životní osudy

Toyen  25.10./ ČR/ 63´
FilmToyen, založenýna historických faktech a konkrétních uměleckých
dílech, nepředstavuje životopisnýpříběh, ani dokument o tomto období
a jeho umění. Film existuje zcela nezávisle jako originální umělecké
dílo, které má vlastní svět a vlastní poetiku. Vrežii Jana Němce hl.role
vytvořili Zuzana Stivínová, Jan Budař, Tobiáš Jirous, MarekBouda
TOP 3  nejnavštěvovanější filmy klubu Orion  září 2006

Já a Ty a všichni ostatní 10%

25.  26. 10. v 18 hodin  thriller na motivy
skutečné události
USA / 99´/ vstupné 60, Kč / nepřístupný do 18 let

BESTIE KARLA
Příběh vražednice českého původu a jejího muže,
kteří mají na svědomí brutální smrt několika dívek.
27.  28.10. v 18 hodin  krimi detektivka
USA / 131´/ vstupné 65, Kč / nepřístupný do 15 let

MIAMI VICE
Žádné příkazy. Žádná pravidla. Žádné zákony.
rají: Colin Farrell a Jamie Foxx.

Pink Floyd 45%

Dvojí život Veroniky 45%

TOP 3  nejnavštěvovanější filmy za období 1.9  20.9.2006

Pink Floyd 16%

Já a Ty a všichni ostatní 3%
Poseidon 1%

více k obsahům filmů se dozvíte na

www.ksvratimov.eu
Ve vstupném je zahrnuta 1, Kč na fond české kinematografie.Filmové společnosti
(distributoři) si vyhrazují právo změny vstupného. Pokud není u názvu filmu uvedeno
jinak, jsou zahraniční filmy opatřeny českými titulky.

Dvojí život Veroniky 16%

Za plotem 64%

