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ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Ze schůze Rady města
a zasedání Zastupitelstva
města Vr atimova
Rada města Vr atimova na své schůzi
dne 14. 12. 2009 projednávala:
 Schválení smluv
 Schválení příloh ke smlouvám
 Dodatky ke smlouvě
 Výběr zhotovitele veřejné zakázky
Zastupitelstvo města Vr atimova na svém
zasedání dne 14. 12. 2009 projednávalo:
 Kontrolu plnění usnesení ZM
 Rozbory hospodaření za 1.  10. měsíc
roku 2009
 Návrh na odpis nedobytných pohledávek
 Návrh rozpočtového provizoria na rok
2010
 Zprávy o činnosti Finančního a
Kontrolního výboru
 Plnění Povolebního prohlášení v roce
2009
 Plán práce ZM na I. pololetí roku 2010
 Bezúplatný převod pozemku
 Poskytnutí daru pro rok 2009
 Rozpočtové opatření č. VI/2009
 Volba přísedících u Okresního soudu
ve FrýdkuMístku
 Vydání změny územního plánu č. 7, 8
města Vratimova
 Prodej pozemků u ulice Popinecké, k. ú.
Vratimov
Ivo Kičmer, místostarosta

Up ozor n ěn í
V roce 2010 bude pokladna otevř ena
4.ledna od 9:00 hod.  z technických
důvodů.
Protože se budou vybírat poplatky za svoz
KO a místní poplatek za psa na rok 2010,
bude pokladna otevřena od 4.1.2010 do
22.1.2010 denně, a to :
pondělí a středa 8:0011:30 12:3016:30
úterý a čtvrtek 8:0011:30 12:3014:30
pátek
8:0011:30

Dne 20.1.2010 budou pracovnice MěÚ
Vratimov vybírat poplatky za svoz KO a za
pejsky na rok 2010 v Horních Datyních v
Kulturnímdomě vmalémsále, a to:
Středa 20.1.2010 8:0011:30 12:3016:30
Valešová Zita, finanční odbor

Vyzdobená radnice čekající na sníh  foto Dalibor Gavelčík

Plnění povolebního prohlášení za rok 2009
Rok 2009 byl ve znamení 735. výročí
založení města. Oslavy výročí města
vyvrcholily vratimovskou poutí a
slavnostním večerem, kde byli oceněni
občané Vratimova a Horních Datyň za
dlouholetou a významnou práci pro
město. Slavnostní rázvečera „ podtrhl“
skromný ohňostroj př ed kinem.
Uskutečnila se řada akcí, na kterých se
značnou měrou podílelo Kulturní
středisko Vratimov ve spolupráci s
jednotlivými spolky a organizacemi
našeho města.
Město Vratimov je členem Dobrovolného
svazku obcí Regionu Slezská brána.
Partnerský vztah je i nadále udržován s
městem Senj v Chorvatsku. V měsíci
dubnu se uskutečnila návštěva zastupitelů
našeho města v Chorvatsku.
Rozvoj města
V letošním roce byl vybudován chodník
podél ulice Frýdecké v úseku mezi ulicemi
Adámkova a Okrajová. Na realizaci byly
získány finanční prostředky formou dotace
z Moravskoslezského kraje, Státního
fondu pro dopravní infrastrukturu a
rozpočtu města Vratimova. Chodník podél
ulice Buničité byl zčásti zrekonstruován
při výstavbě obchodního centra PENNY

marketu. Asfaltovou směsí byly opraveny
ulice Mourová, Okružní a Na Vyhlídce.
Recyklátem s asfaltovou úpravou byla
opravena komunikace Na Rozmezí.
V ýt l u ky a pr a s k l i n y na da l š í c h
komunikacích ve Vratimově a Horních
Datyních byly zastříkány turbo metodou.
Proběhla úprava dopravního značení ulice
K Hájence a přilehlých ulic.
V letošním roce bylo pokračováno ve
výměně plastových oken v budově MěÚ
Vra t i m ov a p r o v e d e n o č á s t e č n é
odizolování základů léčebné rehabilitace.
Při dopravní nehodě bez viny našich hasičů,
bylo vozidlo poškozeno. Následně byla
provedena jeho oprava, která byla hrazena z
finančních prostředků pojišťovny viníka
nehody, a v měsíci listopadu 2009 bylo
vozidlo slavnostně uvedeno do provozu.
V letošním roce byl odkoupen podíl
společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r. o.
od společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s. a
město Vratimov se stalo majoritním
vlastníkem společnosti. Po zvážení všech
podmínek přidělené dotace městu
Vratimovu a ekonomické analýze nákladů
na rekonstrukci bývalých jeslí a provoz
z a ř í z e n í p r o s e n i o r y, r o z h o d l o
zastupitelstvo nadpoloviční většinou o
vrácení 6timiliónové dotace státu a
nerealizování záměru.
Pokračování na straně 3
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Senioři budou hodnotit Odvolací soud potvrdil tresty úplatným policistům
Je zvykem, že na přelomu starého a nového
roku hodnotí jednotlivci i organizace svoji
činnost a vytyčují si záměry do budoucna.
Klub důchodců se může s uspokojením
ohlédnout za vším, co pro pestřejší život
seniorů vykonal a nabídnout svým členům
program v novém roce. Takové hodnocení
se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna od 16
hodin ve Společenském domě. Na toto
setkání, spojené s pohoštěním a hudbou,
jsou srdečně zváni všichni členové klubu.
Jsou vítány připomínky i návrhy pro další
činnost. Věříme, že bude líp.
Ing. Miroslav Ler, Klub důchodců

Změna ceny vodného
a stočného
Na zák la dě u snesení představe nstva
akciové společnosti SmVaKbyly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného a stočného s účinností od 1. ledna
2010 takto:
voda pitná (vodné):
27,91 Kč/m3(bez DPH) 30,70 Kč (vč. 10%
DPH)
voda odvedená (stočné):
24,71 Kč/m3 (bez DPH) 27,18 Kč (vč. 10%
DP H)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim
odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2010, popřípadě
b ude postu po váno dle uzavřených
smluvních vztahů mezi odběratelem a
dodavatelem.
(dag)

Ukončení činnosti
Kominická firma Šputa Ladislav, která
působila v tomto regiónu oznámila
ukončení své činnosti. Všem svým
bývalým zákazníkům se omlouvá za
případné způsobené problémy.
(dag)

Bronzová medaile dárcům krve
Český červený kříž uděluje bronzovou
medaili prof. MUDr. J. Jánského za 10
bezpříspěvkových odběrů panu Petr u
Holušovi.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a
často i záchranu života je projevem jejich
humánního vztahu ke spoluobčanům, za
což jim náleží náš dík.
(dag)

Změna or dinačních hodin
Změna ordinačních hodin kožní ambulance
MUDr. Zory Dudzikové:
Po: 7,00  12,00
X
Út: 7,00  12,00 12,30  15,00
St:
X
13,00  17,00
Čt: 7,00  12,00 12,30  15,00
Pá: 7,00  12,00
X
(dag)

Krajský soud v Ostravě nevyhověl odvolání
bývalých policistů zVratimova, kteří vlétě a
na podzim 2007 brali od řidičů úplatky.
Potvrdil 28 měsíců pro bývalého policistu
Dalibora Radu a podmínkypro jeho kolegy.
Odvolací soud v podstatě zopakoval výčet
trestů, které deseti policistům uložil letos v
dubnu Okresní soud ve FrýdkuMístku.
Devět bývalých policistů tehdy dostalo
podmíněné tresty, část z nich i peněžité
tresty a všichni pak zákaz práce u
policejních složek na několik let.
Krajský soud, stejně jako ten frýdecko
místecký, potvrdil jediný nepodmíněný
trest pro bývalého policistu Dalibora Radu.
Půjde na 28 měsíců do vězení s dozorem a
nesmí osm let pracovat u policie.
Rada se zúčastnil nejvíce případů, při nichž
policisté zastavovali řidiče a nabízeli jim,
že jejich přestupky vyřeší "domluvou", tedy
nejčastěji úplatkem v podobě peněz. V
jednom případě vzali zavděk taškou s
několika lahvemi alkoholu.
Ukázka z odposlechů
Jeden automobil, jehož nepřipoutaní
pasažéři vezli do sběrny kolejnici, která
nepředpisově přečnívala z auta, policisté
doprovodili až ke sběrně. Nejdříve vyzvali
řidiče, aby za prohřešky zaplatil, a když jim
řekl, že nemá peníze, nechali jej odevzdat
do šrotu kolejnici a spokojili se alespoň s
utrženými dvěma stokorunami.
První policista: K...a, co je, kde máš
praporek, vole?
Druhý policista: Ty p..o, co to je?
První policista: Hoši, k...a, tak to ne... deset
lidí v autě, k...a, to odevzdáte a všechny
prachy ke mně...
Druhý policista: Hmm, blinkry mu nejde
vidět, k...a, praporek nemá... Tu kolejnicu
ukradli, vole...
Druhý policista: Tak co, budeme počítat?

Kdyžposádka vozu policistůmdala úplatek,
aby mohla jet dál, policisté to komentovali
slovy:
První policista: To jsou kšefty, co? Kolik
dali?
Druhý policista: Stovku každý, bych se na

to mohl v....t, vole, tu pizzu si ale objednat
můžu, vole...
Policisté vinu po celou dobu odmítají.
Jediným, kdo se přiznal, byl strážník, který
měl k dispozici radar a na přání
vratimovských policistů a bez vědomí jeho
nadřízených vyrazil do terénu na měření.
"Já měřil a oni vybírali pokuty. Poprvé jsem
dostal šestnáct set, kolik si nechali peněz, to
nevím. Podruhé se policisté z Vratimova
dozvěděli, že jdu měřit, a zase vybírali,
zatímco jsem měřil. Ten den mi dali tři
tisíce dvě stě korun. Mrzí mě, co jsem
udělal," uvedl.
Finty, které policisté používali
Zastavovali řidiče, a když zjistili, že pili
před jízdou alkohol, řekli jim, že záleží jen
na nich, jak se věc vyřeší. V několika
případech nechali podnapilé řidiče odjet
domů či do firmy pro peníze, jednou se
dokonce spokojili s několika lahvemi
alkoholu, které jim dovezla kontrolovaná
řidička.
V některých případech se zjevně policistům
nechtělo čekat, až narazí na opilého řidiče,
a vytvářeli si přestupky sami. Například
jednoho Vietnamce zastavili, a když dýchl
do trubičky, řekli mu, že nadýchal, i když to
nebyla pravda.
Když se bránil, že to není možné, aby mu
tedy ukázali výsledek zkoušky, vzali
policisté starší výsledek dechové zkoušky
opravdu opilého řidiče a Vietnamci jej
ukázali. Odposlechy prokazují, že se při
tom policisté báječně bavili.
Nebo další finta  radar půjčený strážníkem
městské policie nastavili tak, aby
zaznamenal do paměti pouze průjezdy
rychlostí 240 kilometrů v hodině  aby
později nebylo možné záznam o měření
dohledat.
Originální vysvětlení použili policisté také
pro to, jak se v přístroji na zjišťování
alkoholu v dechu vzalo tolik pozitivních
záznamů, když oficiálně chycených
opilých řidičů bylo tak málo. Kdo šel
náhodou kolem a chtěl si dýchnout, tak
(dag)
tomu to prý policisté umožnili.

Závažná dopr avní nehoda Utr ácíme o Vánocích
Dne 7.12.2009 deset minut před šestou
hodinou ranní došlo ve Vratimově na
Frýdecké ulici k dopravní nehodě. 27letá
žena, řídící motorové vozidlo zn. Renault
Laguna, při jízdě ve směru od Ostravy k
ulici Datyňské v prostoru přechodu pro
chodce zachytila vozidlem 71letou
chodkyni, která přecházela vozovku. V
důsledku střetu a pádu na vozovku utrpěla
chodkyně těžké poranění hlavy i hrudníku,
kterému po převozu do nemocnice
podlehla.
Ostravští policisté zahájili úkony trestního
řízení pro trestný čin ublížení na zdraví.
Pachatel předmětného trestného činu může
být potrestán trestem odnětí svobody až na
pět let nebo peněžitým trestem.
(dag)

Za vánoční dárky letos každý Čech utratí v
průměru 6276 korun. I přes doznívající
finanční krizi plánuje 62 % Čechů utratit
zhruba stejnou částku za vánoční nákupy
jako minulýrok.
Podle výsledků exkluzivního výzkumu GE
Money Bank přijdou v tomto období
průměrnou českou rodinu výdaje spojené s
Vánoci na 28 622 korun. Každý pátý
Ostravan se dokonce chystá za vánoční
svátky utratit oproti loňskému roku i více
peněz. Nejdražším dárkem se nejčastěji
chystáme obdarovat svého partnera. V
průměru na něj vynaložíme asi 2266 korun,
přičemž tento průměr navyšují dražší
dárky, které kupují svým partnerkám muži.

Pokračování na vedlejší straně
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Předvánoční čas v domečku
Nabídku DDM vyrobit si vlastnoručně
vánoční dárek na Vánočním tvoření nebo
zúčastnit se Vánočních dílen využilo
dohromady bezmála 300 dětí.
V předvánočním čase se děti pustily do
práce a vytvořily tak spousty krásných věcí
a dárků pro sebe a své blízké. Při výrobě
vládla příjemná atmosféra a dětem
odpoledne rychle ubíhalo.
Věříme, že dárky, přáníčka, krásně
nazdobené perníčky či svíčky způsobily
hodně radosti.
Eva F. A. Bělohlavá, pedagog volného času

Vánoční tvoření  foto Eva F. A. Bělohlavá

Nový pr ojek t
Slezské br ány
Křížem krážem Slezskou bránou s
dědečkem a babičkou je název projektu,
kterým v Domě dětí a mládeže ve
Vratimově pokračujeme opět za podpory
Nadace OKD v projektu Křížem krážem
Slezskou bránou.
Tentokrát mají žákovské týmy obcí
mikroregionu Slezská brána za úkol najít
ve své obci zajímavá místa, spojit je do
krátké výletní trasy a tuto trasu popsat a
zdokumentovat fotografiemi a výtvarnými
pracemi.
To vše, jak už je zřejmé z názvu projektu, za
vydatné pomoci místních seniorů, kteří se
ve všech obcích do projektu nadšeně
zapojili.
Všichni společně, děti i senioři celé Slezské
brány, se setkali na workshopech, kde se
učili zacházet s GPS navigací a tvořit
webové stránky. A tak se budou setkávat i
nadále, například na plánovaných
workshopech o komunikaci napříč
generacemi či společných výletech, kdy
budou spolu procházet trasy, které jejich
kolegové vytvořili.
Jejich společnou snahu pak v létě 2010
završí vydání knižního průvodce po našem
regionu pod názvem, jak jinak než,
"Křížem krážem Slezskou bránou s
dědečkem a babičkou".
Michaela Bělohlavá, DDM Vratimov

Sledování vytýčené trasy  foto Eva F. A. Bělohlavá
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Byl t o m a zec
Dětská televize Vr atimov
má za sebou pr vní akci
V pátek 20. listopadu se ve vratimovské
knihovně uskutečnila neobvyklá akce:
křest publikace, kterou napsalo 25 žáků ze
základní školy na Masarykově náměstí.
Do knihovny si děti i dospělí většinou chodí
knížky hlavně půjčovat, ale tentokrát to ve
Vratimově bylo úplně jinak. Návštěvníci
mohli mimořádně vidět paní ředitelku
Hanu Pščolkovou v roli moderátorky a
zároveň kmotry publikace Z pověstí
Slezské br ány, kterou vydala místní
knihovna v rámci projektu „Hledáme své
kořeny“.
A musíme dodat: publikace, kterou
namalovaly a napsaly děti pod vedením
paní učitelky Pavly Kožušníkové a
komiksy i textová část byly také v knihovně
vystaveny v originální podobě a žáci osmé
třídy vratimovské základní školy, jako
správní autoři, hned na místě  po přípitku 
uspořádali autogramiádu.
Mezi žadateli o podpis byla také ředitelka
základní školy Alice Čavojská, paní
zástupkyně Jana Kudláčková a pan
místostarosta Ivo Kičmer.
Poprvé se veřejně také představila
vratimovská dětská televize  reportérský
tým ve složení Tomáš Vavrečka, Adéla
Francírková a Tereza Sládková natáčel
nejen průběh celé akce, ale také rozhovory
s hosty a ostýchavými autory. Z jejich
komentáře natáčení vybíráme větičku,
kterou pronesli na závěr se zřetelnou
úlevou: „Byl to mazec!“
Eva Bělohlavá, DDM Vratimov

Posezení v knihovně a reportérka v akci  foto Eva F. A. Bělohlavá

Poděkování žáků 3.B ZŠ Datyňská ulice panu Naisarovi. Výstava se líbila nejen třeťákům.
Připojujeme poděkování všem organizátorům výstavy.
Učitelé a žáci ZŠ Vratimov, Datyňská ulice
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Byli jsme př itom

A je to tady!

Družstvo DDM Vratimov ve složení Klára
Pastorková, Anna Svrčinová, Magda
Klímová a Tomáš Vavrečka se v minulých
dnech zúčastnilo Mistrovství České
republiky v deskových hrách a skládání
puzzle, které se konalo v Domě dětí a
mládeže Praha 2. Náš tým si totiž vydobyl
druhým místem v krajském
moravskoslezském kole, které se konalo
ve Frýdku Místku, postup do kola
celostátního.
Mediální doprovod našim reprezentantům
tvořily redaktorky Déčka Johana Supíková
a Kristýna Kaizrová z Centra dětské
komunikace Vratimov, které se snažily
spolu s kameramanem Petrem Macurou po
celou dobu turnaje natáčet, fotit a psát o
této mimořádné události.
S nesmírnou radostí můžeme čtenářům
Vratimovského zpravodaje a všem
příznivcům Domu dětí a mládeže sdělit,
že náš tým byl v rámci celé České republiky
ve skládání puzzle čtvrtý!!! A to se naše
převážně holčičí parta ze zájmového útvaru
New´s baráčníků podobné akce účastnila
poprvé.
Dodatečně všem členům blahopřejeme!

Poslední listopadový týden se rozjel na
plné obrátky projekt Centra dětské
komunikace při Domě dětí a mládeže ve
Vratimově.

Eva Bělohlavá
a Renáta Böhmová, DDM Vratimov

Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Hlavními
organizátory jsou Eva Bělohlavá, Petr
Macura a David Holzmann, kteří připravují
pro žáky a studenty mediální program.
Listopad a prosinec byly věnovány
základnímu poučení o médiích a jejich
fungování, další se budou týkat například
reklamy, zábavy a novinářů.
Partnerské školy (ZŠ Řepiště, ZŠ
Datyňská, ZŠ Masarykovo nám., ZŠ
Paskov) začaly postupně navštěvovat
Mediální dny, jak jsme nazvali hodiny
strávené u nás. První lekce spočívala v
seznámení s technikou, se kterou budou po
dobu tří let trvání projektu pracovat, s
koncepcí mediálních dnů a nastínili jsme
dětem a jejich učitelům témata, která s nimi
budeme probírat.
Centrum dětské komunikace navštívily
také další školy, které problematika
mediální výchovy zajímá. Jednalo se v
těchto dnech o Wichterlovo gymnázium z
OstravyPoruby a ZŠ Sedliště. I pro ně je
připravena ukázka mediálních dnů a

možnost osahat si připravenou techniku.
Žáci u nás tráví cca 2 vyučovací hodiny a z
našich setkání se pořizují jak fotografie, tak
video nahrávky, pořizujeme i písemnou
dokumentaci. Tyto výstupy budou
postupně prezentovány na webových
stránkách Centra dětské komunikace. O
dalších akcích Vás budeme průběžně
informovat.
Tým CDK

Mediální výchova
V DDM v Centru dětské komunikace
pokračují pravidelné lekce mediální
výchovy pro základní školy z Vratimova,
Paskova a Řepišť. Navíc se pilně pracuje na
projektovém úkolu „Jak se dělá film?“

Knih ovna Řepiště
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ pořádá výstavu
s názvem Autogramy slavných osobností
ze sbírek Jiřího Hanibala.
Výstava potrvá od 5. ledna do 5. února 2010
a bude možné ji zhlédnout vždy v půjčovní
době v úterý od 10 do 12 a od 13 do 17 hod.
a v pátek od 9 do 12 a od 13 do 15 hod.
Zároveň si Vás dovoluji pozvat na besedu k
této výstavě za účasti pana Hanibala, která
se bude konat v knihovně dne 12. ledna
2010 v 17:30 hodin.
Jste srdečně zváni.
(dag)

Soutěžící z DDM  foto Eva Bělohlavá
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Názory čtenářů

Super volebn í r ok 2010
V uplynulém roce 2009 Česká republika
zažívala události, které poukazovaly na
stav naší politické scény, na stav naší
ekonomiky, na stav našeho dalšího
působení v eurozóně pro nadcházející
období.
Rok začal naším předsednictvím v
Evropském parlamentu, kdy jsme ihned ze
startu museli čelit plynové krizi na východ
od naší republiky, kdy si naši bývalí velcí
partneři Rusko a Ukrajina zahrávali s naší
existencí v zimním období, kdy se nemohli
domluvit na vzájemné spolupráci a
jednoduše nám utáhli kohoutky.
Z á r o v e ň n a š e di p l o m a c i e ř e š i l a
problematiku v oblasti Gazy.
Evropa nám nevěřila, ale byli jsme schopni
dokázat, že můžeme být rovnocennými
partnery a hráči na evropském poli.
Bohužel, na jaře jsme si sami podřezali
větev a hlasováním o důvěře vlády jsme
dali Evropě jasně najevo, že nejsme schopni
a ni v t o m t o v yos t ř e né m ob dob í
spolupracovat a raději hájíme zájmy
vlastní, nad zájmy společnosti.
V červnu nás čekaly volby do Evropského
parlamentu. V témže období se některé
politické strany vnitřně zhroutily a
vzájemně se rozhádaly a daly tak prostor
pro vznik nových politických subjektů.
Podzim byl opět ve znamení chaosu,
vzájemného osočování a napadání se při
začínající předvolební kampani pro
předčasné volby do sněmovny. Nebyl by to
však Český národ, kdybychom opět
nepřekvapili a rozhodnutím Ústavního
soudu tyto předčasné volby nezrušili.
Dáváme tímto do zahraničí jasné impulzy o
tom, že není na naší politické scéně vše v
pořádku, že se politika obrátila od služby k
veřejnosti ke službám sloužící pouze a
jenom k vlastnímu uspokojení, ať už
materiálního nebo egoistického.
Chtěl bych nám všem tímto popřát v
Novém roce, v roce 2010, v roce, kdy se
uskuteční volby do parlamentu, senátu a
hlavně do zastupitelstev všech našich obcí a
měst, abychom měli při našem rozhodování
zdravou a svěží mysl a hlavně šťastnou ruku
při výběru těch, kteří budou hájit naše
společné zájmy v nadcházejícím volebním
období, a kdo nebude nadále hájit pouze
zájmy své, popřípadě zájmy své politické
příslušnosti.
Ludvík Kraus

Reakce na názor z minulého čísla

Myslivci a jejich pr áva
Vážený pane neznámý, popřípadě další
občané, kteří by chtěli diskutovat nad
článkem o myslivcích a jejich právech.
Dovoluji si ještě jednou upřesnit některé,
zřejmě nejasné údaje, popřípadě podat
podrobnější informace ohledně výkonu
práva myslivosti nebo myslivecké stráže.
Na dotaz, kdo ustanovuje mysliveckou
stráž (dále MSt) Vám mohu odpovědět
velmi jednoduše. MSt ustanovuje na návrh
uživatele honitby, dle zákona č. 449/2001

Sb., hlava II., §12 orgán státní správy
myslivosti, a to na dobu 10 let. Opakované
ustanovení je možné. K tomu, aby se
fyzická osoba stala mysliveckou stráží,
musí splňovat nemálo podmínek. Musí být
starší 21 let, bydlet na území ČR, být
bezúhonná, mít způsobilost k právním
úkonům, být fyzicky a zdravotně způsobilá,
dále musí prokázat znalost práv a
povinností MSt a souvisejících předpisů,
mít platný lovecký lístek a zbrojní průkaz,
být pojištěna, musí vyslovit s ustanovením
do funkce písemný souhlas a složit slib
tohoto znění: „Slibuji, že jako myslivecká

str áž budu s největší pečlivostí a
svědomitostí plnit povinnosti při výkonu
ochrany myslivosti, že budu při výkonu této
činnosti dodržovat právní předpisy a
nepř ekročím oprá vnění př íslušející
myslivecké stráži.“ Každá osoba, která
splní tyto zákonné povinnosti, obdrží
služební odznak se státním znakem a
průkaz MSt, ve kterém je uvedena doba
jeho platnosti a obvod působnosti. Jak
vidíte, podmínky pro získání tohoto
odznaku nejsou snadné. Sám jsem tuto
zkoušku vykonal a mohu všechny ujistit, že
nejde o jednoduchou záležitost. Tímto je
taky zodpovězena otázka, jaký statut má
MSt. Jedná se o statut veřejného činitele se
všemi právy a povinnostmi. MSt má tím
pádem vyšší pravomoci a kontroluje i
činnost myslivců.
Dalším dotazem bylo, co je MSt povinna
učinit, pokud by nějakého psa (či jiné zvíře)
zastřelila. Opět odkazuji na zákon o
myslivosti, kde se v § 14, odst. 2 píše: MSt,
která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé
hospodářské zvíře nebo zvíře z farmového
chovu je povinna o tomto neprodleně
informovat vlastníka, pokud je známý, a
sdělit mu místo usmrcení, popř. ho na toto
místo doprovodit. Celé oprávnění MSt
jsem zmiňoval ve článku, který vyšel v
některém z předchozích čísel.
Tímto jsem ve stručnosti odpověděl na
dotazy, které byly v článku vyřčeny. Chtěl
bych každého ujistit, že výkonem MSt se
zabývají, alespoň z mého pohledu, rozumní
lidé, kteří dokáží vyhodnotit situaci a
posoudit, zda se jedná o pytlačícího psa
nebo o „miláčka rodiny, který se výjimečně
zaběhnul. Na druhou stranu nepřeji
nikomu, aby se setkal s kusem strženým
pytlačícími psy, jak se již několikrát
„poštěstilo“ mě a můžu Vás ujistit, že to
není pěkný pohled. Pokud by měl někdo
zájem o další diskuzi, popř. o bližší
informace, rád mu je poskytnu. Trochu mě
mrzí, že se dotazovatel nepodepsal, protože
tyto články neberu a ani jsem nebral jako
výstrahy, ale snažil jsem se jménem
Mys l i ve ck ého sd ruž en í HUB ERT
Vratimov, o. s. zvýšit právní povědomí
občanů, kterých se tato problematika týká.
Zároveň bych chtěl využít této příležitosti a
jménem členů MS HUBERT popřát Všem
hodně štěstí, spokojenosti a úspěchů v roce
2010, a aby naše setkání v přírodě byla
jenom příjemná.
Petr Dunat, jednatel MS Hubert Vratimov

Okénko pr o zdr aví
V tomto nevlídném počasí nás můžou
postihnout mnohé nemoci  nachlazení,
virózy a chřipky. Nejdůležitější pro
předcházení nemocí je prevence, proto ten
kdo se celý rok připravuje, většinou ho
žádná nemoc nepřekvapí. I když nejste
zrovna sportovní typ a denně se
neotužujete, přesto můžete pro své zdraví a
předcházení nemocí něco udělat.
Především je to zdravá racionální strava, o
které se dnes a denně mluví ve všech
sdělovacích prostředcích a dostatek
pohybu. Jsou tady ale i jiné metody. Velmi
dobrý účinek na podporu imunity je
ná vštěva sol ných j eskyní, sauny,
relaxačních center apod.
Jak tvrdí odborníci, 45 minut pobytu v
solné jeskyni se rovná 2  3 dnům u moře. V
jeskyni se nachází ojedinělé mikroklima,
charakteristické svým výjimečně kvalitním
ovzduším, podobné tomu, které najdeme
pouze u moře nebo v solných dolech.
Léčivé účinky jsou známé již celá staletí a
dnes se k tomuto zdroji vracíme. Pobyt v
solné jeskyni doplňuje našemu tělu tolik
nezbytný jód a další prvky, které v ovzduší
našeho zeměpisného pásma chybí a působí
tak blahodárně na náš organismus. Léčí se
tam astma a jiné nemoci horních a dolních
c e s t d ý c h a c í c h , d á l e a l e rg i e a
dermatologická onemocnění.
Sauny nás zas e mohou zbavit
choroboplodných zárodků, detoxikují nám
organismus a podpoří látkovou výměnu.

Několik rad pro ty, ketré už nemoc
přemohla:
Na kašel  Vincentka, mléko, med
Převaříme mléko. Do hrnku dáme 1/3
vincentky, kterou zahřejeme, ale pozor aby
nepřekročila teplotu 70 stupňů. V ní
rozpustíme kávovou lžičku medu a vše
dolijeme trošičku ochlazeným mlékem,
které by mělo mít méně než 70 stupňů.
Pijeme ještě teplé.
Rýma, kašel  Křen najemno nastrouháme
a 2 lžíce křenu smícháme se lžící medu.
Užívat bychom pak měli 3 x denně jednu
čajovou lžičku, u dětí dávku raději o něco
snížíme.
Už za moment po jeho konzumaci
pocítíme, že se nám "spouští rýma",
snadněji odkašláváme a lépe se nám dýchá.
Kašel  Cibulový sirup
Nakrájíme 3 cibule na kolečka. Postupně je
vrstvíme do nádoby a prosypáváme
cukrem (nejlépe třtinovým). Nakonec
přikryjeme a necháme odstát. Za několik
hodin pustí cibule šťávu, kterou slijeme do
skleničky. Sirup podáváme několikrát
denně po lžičkách.
Na prohř átí těla  Zázvorový čaj
Do litru vroucí vody přidejte lžičku
nastrouhaného zázvoru (lze i více  s
množstvím stoupá léčivý účinek), kousek
skořice a tři hřebíčky a pět minut vařte. Pak
vyndejte koření a nechejte mírně
vychladnout. Podle chuti přidejte med a
(dag)
citron.

9

ˇ

LEDEN
LEDEN
v Kulturním středisku ve Vratimově

Vzpomínáme

Program:
Dne 6. 1. 2010 si připomeneme
10. výročí úmrtí
pana

Akce v Horních Datyních

Vzpomíná manželka J iřina
a dcera Šárka s rodinou.

8.1. 17,0020,00  valná hromada SDH  velký sál
13.1. 17,00  schůze výboru ZO KSČM  klubovna
15.1.  ples mysliveckého sdružení Trojačka
20.1. 8,0016,30  platba za svoz KO a psy  malý sál
23.1. 20,0004,00  ples SDH Horní Datyně
29.1. 17,15  schůze výboru včelařů  klubovna
30.1.  ples TJ Horní Datyně

F rantiška Zbořiláka
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.
Dne 10.1. a 12.3.2010
vzpomeneme 3. výročí úmrtí

Oldřicha a Jiřinky
Sedláčkových
S láskou vzpomíná syn J iří s rodinou.

Zajímavosti na internetu
 program lokální on line TV Vratimova: www.vratimov.tv
 nové stránky části Vratimova  Horní Datyně:
www.hornidatyne.mistecko.cz

 3 díly starých městských kronik:
http://www.archives.cz/zao/media/fm/06_kroniky/Vratimov/dil_1/index.html
http://www.archives.cz/zao/media/fm/06_kroniky/Vratimov/dil_2/index.html
http://www.archives.cz/zao/media/fm/06_kroniky/Vratimov/dil_3/index.html

Havárie
 plynu  SMP Ostrava
 vody  poruchová
služba SmVaK
 elektrorozv.  ČEZ
 hor kov. a rozv. tepla
dispečink

Akce v Kulturním domě Vratimov
4., 11., 18., 25.1.  autoškola  klubovna č. 17
4., 11., 18., 25.1.  zkouška ZUŠ  kinosál
16.1.  ZŠ Datyňská  Karneval  kavárna
18., 19. 1.  prodej  vestibul kavárny
23.1. 19,00  ZŠ Masaryk. nám.  Společenský ples  kavárna
24.1. 15,0018,00  ZŠ Masaryk. nám.  Karneval pro děti 
kavárna
28.1. 16,0021,00  Výroční schůze Klubu důchodců  kavárna

Kurzy:
Angličtina 2.roč.
4.roč.
5.roč.
cvičení seniorů
aerobic mix
relax cvičení
velké míče
pilates s Broňou
jóga I.
jóga II.
aby záda nebolela
kalanetika I.
kalanetika II.
pilates s Bárou
fitko s Markem

 úterý
 úterý
 pondělí
 pondělí
 pondělí
 pondělí
 úterý
 úterý
 středa
 středa
 středa
 středa
 středa
 čtvrtek
 čtvrtek

15,30
17,00
17,00
18,00
18,00
19,00
17,00
19,00
16,30
18,00
17,00
18,00
19,00
17,00
18,00

klubovna č.11
klubovna č.11
klubovna č.11
salónek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salónek
salónek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál

112
150
603 759 150
155
158
604 127 288
12 39
840 111 125
840 850 860
595 684 588

Havárie
v byt. domech města Vr atimova  fa Navrátil
(elektro, voda, plyn, topení)
606 384 069, 723 089 881
Havárie v byt. domech
RPG Byty Ostrava

 nedělní pohádka pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50,

Břetislava Merty

Dne 12. ledna si připomínáme
5. smutné výročí úmrtí
pana

Záchr anný
integrovaný systém
Hasiči
Hasiči Vratimov
stálá služba
Záchr anná služba
Policie ČR
Policie ČR Vr atimov
stálá služba

17.1. 10,00 hod.  KRÁLÍCI Z KLOBOUKU

840 113 344

1.1.2010  KČT HD  "Novoroční čtyřlístek"  tradiční
vycházka
13.1. 15,0018,00  ZŠ Masaryk. nám.  Den otevřených dveří
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
17.1.  ČZS Vratimov  výroční členská schůze

nabízíme :
ž

pronájem kluboven, salonků, kavárny
za velmi výhodné ceny
ž v případě zájmu zajistíme na Vaši akci
i restaurační služby
O konkrétních cenách se informujte v kanceláři
Kulturního střediska ve Vratimově tel. 595 700 7504
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.

10

Kulturní středisko Vratimov, tel.: 595 700 752, www.ksvratimov.cz

Nabídka kurzů od ledna 2010 do června 2010
pro Vaši kondici, uvolnění a radost

AEROBIC MIX

pondělí 18 hod.
18.1.7.6., 20 lekcí

Příjemné, ne rychlé cvičení s prvky posilování
rizikových partií, vhodné pro každou ženu.

VELKÉ MÍCE

úterý 17 hod.
19.1.1.6., 20 lekcí

Napomáhá předcházet vadnému držení těla
a bolestem v zádech, posiluje a protahuje svalstvo.

RELAX CVICENÍ

pondělí 19 hod.
18.1.7.6., 20 lekcí

Účinné a šetrné formování partií celého těla, protažení
nejčastěji se zkracujících svalů, vhodné cvičení pro ty, kteří
nemohou provozovat aerobní cvičení.

PILATES s Bronou

úterý 19 hod.
19.1.1.6., 20 lekcí

Při cvičení pilates se protahuje a posiluje celé tělo se
zaměřením na “střed”  všechny cviky vycházejí z posílení
jádra těla.

ABY ZÁDA NEBOLELA KALANETIKA I. a II.
středa 17 hod.
Zdravotní cvičení pod vedením
20.1.2.6., 20 lekcí
reh abi li ta ční praco vnic e,
zaměřené na problémy zádového svalstva a
vadné držení těla.

PILATES s Bárou

čtvrtek 17 hod.
28.1.10.6.,20 lekcí

Při cvičení pilates se protahuje a posiluje celé tělo se
zaměřením na “střed”  všechny cviky vycházejí z
posílení jádra těla.

Cvičení zaměřené na tvarování
postavy a posílení problémových
partií.

I. středa 18 hod.
II. středa 19 hod.
27.1.9.6., 20 lekcí

FITKO S MARKEM
Posilovací lekce se základním
zahřátím a intenzivním posilováním
svalových skupin celého těla.

JÓGA I. a II.

čtvrtek 18 hod.
21.1.3.6., 20 lekcí

I. středa 16,30 hod.
II. středa 18,00 hod.
27.1.26.5., 18 lekcí

Cvičení jógy přináší klid a harmonii těla i duše, ale také
prevenci ve smyslu upevnění imunity, předcházení
nemocí a staří. Cviky obohacené dechovými technikami
působí pozitivně na hormonální soustavu.

prázdninové promítání pro deti
HRDINOVÉ Z DARANU
29.1. v 10,00 hod.
Nizozemsko/ 89´/ jen

35,/ rodinný

Obrazově poutavý rodinný film vypr áví příběh J immyho,
jedenáctiletého chlapce z Evropy, který př ijede do Afr iky s
maminkou, velice zaměstnanou výstavbou golfového
letoviska.
J ednoho dne se J immy ztr atí na městském tr žišti, kde se
setká s tajemnou mluvící žir afou jménem Seraf. Ta chlapci
vypráví o situaci mezi dvěma domorodými kmeny, které
spolu válčí o půdu. Podle žir afy se před touto kmenovou
válkou nedá tak snadno uniknout. J immy pak společně s
chudou africkou dívkou Char itou nastoupí dobrodr užnou
a kouzelnou cestu africkou džunglí, při níž musí překonat
mnoho př ekážek. Naštěstí s sebou mají pomoc, a to nejen v
podobě Seraf, ale ...
Hr ají: Caroline Goodall,Nthati Moshesh,Hanna Verboom
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nedělní pohádka

Divadlo Špílberg Brno
Vstupné 50, Kč po předložení vybarveného obrázku
z kupónu (uveřejněného v lednovém čísle VN)
 SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Předprodej v KS po  čt: 7  17, pá: 7  14

KUPÓN

17. LEDEN 2010
KRÁLÍCI Z KLOBOUKU

zábava pro dospělé
13.2.  Městský ples
30.3.  pražské divadlo HÁTA  Rozmarný duch
20.4.  cestovatel Leo Šimánek  Cesta po
Rusku
17.6.  folklorní festival
27.6.  Městská pouť
21.9.  bavič Zdeněk Izer
12.11.  Eva a Vašek (KD Horní Datyně)
16.12.  vánoční koncert se Spirituál Kvintetem

pro děti
nedělní dopolední divadelní pohádky
17.1.  Králíci z klobouku
28.2.  Špalíček
21.3.  Vodnická pohádka
11.4. . Mňam pohádky
23.5.  Velká sloní pohádka

po předložení vybarveného obrázku
SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

14

Kulrurní středisko Vratimov, kinosál Hvězda
úterý 30. března v 18 hodin

s predstavením Rozmarný duch

Předprodej KS Vratimov
po  čt: 7  17, pá: 7  14

Sdružení Vratimovských motorkářů S.V.M
přeje všemobčanůmVratimova a Horních
Datyň hodně zdraví a štěstí v roce 2010,
osobní pohodu, spokojenost a vzájemnou
toleranci na silnicích i silničkách nejen
našeho města.
Ing. René Drozdek, předseda sdružení

kuchyňské linky
vestavěné skříně
podlahy, schody

777 020 328
PRODÁM ŘADOVOU GARÁŽ

Je to pravé, co potřebujete v nevlídném
počasí, jak vy, tak i vaše děti!
Solná jeskyně  45 minut relaxace v pohodlných lehátkách
s příjemnou hudbou či krásnou pohádkou
Infrasauna  nová technologie saunování, vhodné i pro seniory,
kardiaky, astmatiky a alergiky
Masážní křeslo  30ti minutová masáž plně nahradí klasického
maséra
Dále nabízíme: kosmetiku z Mrtvého moře, solné lampy, koupelové soli,
solné dýmky, solné a špaldové polštářky, bylinkové léčebné koupele a další

Při zakoupení PERMANENTKY do 15. ledna
SLEVA 10% z ceny

www.solnajeskynevratimov.cz
Tovární 186/3, Vratimov, tel.: 602 568 135

v blízkosti centra, ul. Na Hermaně,
velmi udržovaná, v dobrém stavu,
elektřina zavedena. Cena dohodou

Tel.: 774 031 516
:
.. instalace
televizních antén
satel.antén
Těšínská 285, 739 34 ŠENOV
.. digitálních
společných televiz.antén
seřízení televiz.rozvodů
tel.: 596 887 522, +420 603 915 142 . instalaci digitální TV

email: anteny.motloch@seznam.cz

SET TOP boxu

Program kina Hvězda Vratimov
Pokladna je otevřena hodinu před představením

LEDEN 2010
tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.cz
spojení z Ostravy autobusem č. 21, 25, 41 a 81
6.  7.1. v 18,00 hod.
USA / 70,/ 90´/ animovaný

TIPY MĚSÍCE
ZATAŽENO OBČAS TRAKAŘE
6.  7.1. v 18,00 hod.
USA / 70,/ 90´/ animovaný

ZATAŽENO OBČAS TRAKAŘE

Roztržitý vynálezce Flint se celý život snažil vykoumat udělátko, které
oslní celé jeho rodné městečko. Konečně se mu to povedlo! Zařídil totiž,
abyznebe padalo jídlo.Příroda si, ale nedá poroučet!!!

8.  9.1. v 18,00 hod.
USA/ 65,/ 107´/ romantický/ přístupný

ZAKLETÝ V ČASE

Clare je zamilovaná do Henryho celý svůj život. Věří, že si jsou souzeni,
ačkoliv ví i to, že budou odloučeni, jen neví kdy…Henry je cestovatel
časem, skoro celý svůj život se přesouvá v čase do budoucnosti a
minulosti. Hrají: Rachel McAdams, Eric Bana, Arliss Howard, Ron
Livingston, Stephen Tobolowsky

13.  14.1. v 18,00 hod.
FR/ 70,/ 105´/ krimi komedie

GALIMATYÁŠ

Nejprve vybouchla mina vmarocké poušti. Pak se mu po letech strefila do
hlavy zbloudilá střela… Bazil prostě nemá na zbraně štěstí. Ta první
zkušenost z něj udělala sirotka, druhá ho drží na pokraji náhlé a rychlé
smrti. Tenhle optimistický snílek se však nedá ničím zastrašit a společně
se svým „ jedinečným“ týmem zoufalců se rozhodne pomstít celému
zbrojnímu průmyslu. Hrají: DanyBoon, Dominique Pinon
15.1.  16.1. v 18,00 hod.
VB+Kanada/ 65,/ 117´/ akční thriller/ přístupný od 15 let

ŠTVANEC IRA

V osmdesátých letech minulého století se Irsko zmítalo pod tíhou
občanských nepokojů. Tehdy byl 22 letý Martin McGartland za výtržnost
vulicích Belfastu zajat britskou policií.

20.  21.1. v 18,00 hod.
USA+E/ 95´/ 70,/ komedie/ přístupný

MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH

Georgia je řeckoamerická cestovní průvodkyně, která vede zájezd kolem
Řecka. Jelikož má každýz turistů jinou povahu a je zastáncem jiné kultury,
všechno vypadá, že půjde špatně  až do jednoho dne, kdy jeden z
cestujících Georgii ukáže, jak vše brát z lepší stránky. Hrají: Nia
Vardalos, Alexis Georgoulis, Richard Dreyfuss, Caroline Goodall

22.  23.1. v 18,00 hod.
USA/ 97´/ 70,/ hororthriller/ přístupný od 15 let

DOKONALÝ ÚNIK

Cliff i Cydney si vybrali jednu z nejkrásnějších pláží Havaje, kde spolu
mají strávit líbánky. Takto i probíhá do chvíle, než na ostrově potkají jinou
skupinku turistů, kteří právě probírali děsivou vraždu jiného
novomanželského páru tady na ostrově. Cliff a Cydney se přidají k dalším
dvěma párům, které na ostrově táboří. V tu chvíli začíná bitva o přežití.
Hrají: TimothyOlyphant, Milla Jovovich, Steve Zahn

27.  28.1. v 18,00 hod.
USA/ 96´/ 70,/ animovaný fantasy/ přístupný

VÁNOČNÍ KOLEDA

Filmová adaptace Dickensovy knihy vypráví příběh starého sobce
Ebenezera Scroogeho, kterému se na Štědrý den zjeví duch jeho
zemřelého obchodního společníka, aby ho varoval před jeho osudem.
Jedinou cestou k vykoupení je návštěva tří duchů  Ducha minulosti,
Ducha současnosti a nejděsivější Ducha budoucnosti.
29.  30.1. v 18,00 hod.
ČR/ 110´/ 70,/ milostné drama/ přístupný od 12 let

3 SEZÓNY V PEKLE

Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a
nekonečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu a
vtipnému provokatérovi je právě devatenáct.

29.1. v 10,00 hod. pr ázdninové promítání pro děti
Nizozemsko/ 89´/ 35,/ rodinný

HRDINOVÉ Z DARANU

Obrazově poutavý rodinný film vypráví příběh Jimmyho, jedenáctiletého
chlapce z Evropy, který přijede do Afriky s maminkou, velice
zaměstnanou výstavbou golfového letoviska. Jednoho dne se Jimmyztratí
na městskémtržišti, kde se setká s tajemnou mluvící žirafou.

Roztržitý vynálezce Flint se celý život snažil vykoumat udělátko,
které oslní celé jeho rodné městečko. Konečně se mu to povedlo!
Zařídil totiž, aby z nebe padalo jídlo. Příroda si nedá poroučet, a tak
se zázračný experiment možná brzy vymkne kontrole… Vynikající
oddychovka!"

ŠTVANEC IRA

15.1.  16.1. v 18,00 hod.
VB+ Kanada/ 65,/ 117´/ akční thriller/ přístupný od 15 let
V osmdesátých letech
minulého století se
Irsko zmítalo pod
t í ho u ob č an sk ý ch
nepokojů. Tehdy byl
22 letý Martin za
výtržnost v ulicích
Belfastu zajat britskou
policií. Od agenta
tajných služeb dostal
nabídku, aby tajně pronikl do militantní organizace IRA. Jeho
postoj k ní byl veskrze negativní, proto na nabídku kývl a postupně
se dostal až do samého nitra organizace. Bral život jako hru, jenže
hrát s radikálními Iry se nevyplácí… Hr ají: Ben Kingsley, Jim
Sturgess, Kevin Zegers, Rose McGowan

3 SEZÓNY V PEKLE

29.  30.1. v 18,00 hod.
ČR/ 110´/ 70,/ milostné drama/ přístupný od 12 let

Píše se rok 1947 a
doba přeje smyslnosti,
extravaganci, humoru
a nekonečnému
o č ek á v á n í . Iv a n u
Heinzovi pohlednému
dandymu a vtipnému
provokatérovi je právě
devatenáct.
Utíká z domova, aby se vydal na nekonvenční pouť oslavující
svobodu a umělecké ideály. Žije přítomným okamžikem, obdivem
k surrealismu a krásným ženám. Život se zdá být báječný, pokud ho
vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém opojení likérem a po
boku fascinující, krásné a zkušené ženy. Hr ají: Kryštof Hádek,
Karolina Gruszka, Jan Kraus, Martin Huba, Matěj Ruppert

HRDINOVÉ
Z DARANU
29.1. v 10,00 hod. prázdninové promítání pro děti
Nizozemsko/ 89´/ 35,/ rodinný
Jimmy společně s chudou
africkou dívkou Charitou
nastoupí dobrodružnou a
kouzelnou cestu africkou
džunglí, při níž musí překonat
mnoho překážek. Naštěstí s
sebou mají pomoc, a to nejen v
podobě žirafy. Hrají: Caroline
Goodall

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.
Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.č. 595 700 754, www.ksvratimov.cz
Předseda redakční rady : Ivo Kičmer, zodpovědný redaktor VN: Dalibor Gavelčík. Grafická úprava a sazba : Dalibor Gavelčík.
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ČR E 12367
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ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Ze schůze Rady města
Vr atimova
Rada města Vr atimova na své schůzi
dne 22. 1. 2010 projednávala:
 Návrh rozpočtu města Vratimova na rok
2010
 Informace o finančních kontrolách za II.
pololetí roku 2009
 Plán finančních kontrol na I. pololetí
roku 2010
 Zprávu o přechodu nájmu v obecním
bytě
 Smlouvy a Dodatky ke smlouvám
 Užití výtěžku z provozování
videoloterijních terminálů
 Odkanalizování Vratimova  Horních
Datyň  návrh na nové kanalizační stoky
 Příprava rekonstrukce chodníku podél
ulice Datyňská
 Výroční zpráva o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok
2009
Ivo Kičmer, místostarosta
Dne 14. 12. 2009 zanikl mandát člena
Zastupitelstva města Vratimova Mgr. Pavlu
Cieleckému, který podal starostce města
písemnou rezignaci.

Město nezapomíná
Období před koncem roku není jen úklid,
pečení a nakupování dárků, ale je také
spojeno s návštěvami našich spoluobčanů,
kteří žijí v různých zařízeních sociální
péče. Těchto zařízení jsem ve dnech 7. a 9.
prosince 2009 spolu se členkami Sboru pro
občanské záležitosti paní Veselkovou a
paní Procháčkovou navštívil 14. V těchto
zařízeních je umístěno 35 občanů
Vratimova a Horních Datyň, a i když
některá zařízení nebyla pro návštěvy
otevřena z důvodu nařízení hygieny, všem
navštíveným jsme předali dárkové balíčky,
případně požádali o jejich předání. Většina
navštívených se zajímala, co nového se za
uplynulý rok ve městě událo, jak se město
od naší loňské návštěvy změnilo. Slíbili
jsme, že předáme pozdravy našim
spoluobčanům. Viděli jsme, jak se některá
zařízení změnila, že došlo ke zlepšení
vybavení a úpravám prostředí.
Dne 8. prosince 2009 jsem společně s paní
Mikovou navštívil občany žijící v Domech
s pečovatelskou službou ve Vratimově. Ač
naše návštěva byla předem nahlášena,
radost ze setkání byla oboustranná. Rovněž
i těmto občanům jsme předali dárkové
balíčky s přáním zdraví a spokojenosti v
novém roce.
Ivo Kičmer, místostarosta

Hromady sněhu připravily v lednu Vratimovským službám a občanům mnohé problémy
 foto Dalibor Gavelčík

Neveselé období př ed Vánocemi v Mateřské škole
Dne 18. listopadu 2009 nás po ránu čekala
v Mateřské škole ve Vratimově nemilá
událost  dvě třídy v „nové“ budově byly
vytopeny. Nemohli jsme uvěřit vlastním
očím, jak ze stropu visí cáry malby,
nábytek, postýlky vše stálo ve vodě. Zdi
byly skrze promáčené.
Díky SDH ve Vratimově se podařilo vodu
vysát z podlah a začalo zdlouhavé
vysoušení místností za neustálého vylévání
vody, včetně sobot a nedělí i vánočních
svátků.
Děti ze tříd U pampelišky a U sedmikrásky
byly rozděleny do jiných tříd, zejména na
„starou“ budovu MŠ. Mnozí rodiče nám
vyšli vstříc a ponechali si své děti doma
nebo u prarodičů, jelikož z kapacitních
důvodů bychom nebyli schopni všechny
děti umístit ve zbylých třídách.
Museli jsme čekat, až se vysuší podlahy,
aby se mohlo položit lino, byla vyměněna
světla, která byla také prolita vodou,
vyměněny odpady a obklady na toaletách
ve třídě U sedmikrásky. Obě třídy byly
vymalovány. Postupně bylo položeno lino,
o vánočních prázdninách i v lehárnách.
Bylo nutné zajistit nový nábytek, stoly,
židle, šatnové bloky, koberce, ložní prádlo
a spoustu dalších věcí, které byly vodou
zničeny. Mnohé byly pořízeny v
posledních letech, tudíž zánovní nebo zcela

nové a dle hygienických norem.
Díky úsilí a pomoci MěÚ Vratimov,
vratimovských firem a zejména pracovnic
mateřské školy, které musely veškeré
prostory, hračky a pomůcky dát do
původního stavu, byly třídy 4. ledna
zpřístupněny dětem.
Chtěla bych tímto poděkovat SDH
Vratimov za první velkou pomoc při odsátí
v e š k e r é v o dy z po d l a h . D ě ku j i
vratimovským firmám, které se nám
snažily vyjít vstříc a umožnily nám obnovit
provoz v mateřské škole. Děkuji MěÚ
Vratimov za zajištění vysoušečů a podporu.
Moc bych chtěla poděkovat rodičům za
jejich pochopení a vstřícnost, zejména
děkuji všem svým zaměstnancům za práci
ve ztížených podmínkách při spojování
tříd, za čas, který věnovali úklidu a přípravě
tříd pro znovuotevření.
Nemáme sice ještě všechen nový nábytek,
lehárna ve třídě U pampelišky se
dokončuje, ale pevně věřím, že podobnou
situaci již nebudeme muset nikdy zažívat a
že se již nenajde nikdo, kdo by nám
podobné nepříjemnosti způsobil.
Přeji nám všem i všem příznivcům
mateřské školy v r. 2010 jen samé pozitivní
zážitky, vzájemné pochopení a toleranci a
především pevné zdraví.
Siváková Lenka, ředitelka MŠ
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Upozornění podnikatelům T ř ík r á lová sb ír k a 2010
Orgán ochrany ovzduší upozorňuje
provozovatele malých zdrojů znečištění na
oznamovací povinnost o provozu těchto
zdrojů dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Oznamovací povinnost se vztahuje jen na
podnikatele, kteří využívají malý zdroj
znečištění při své podnikatelské činnosti, a
to jen o jmenovitém tepelném výkonu 50
kW až 0,2 MW. Netýká se malých
spalovacích zdrojů s nulovou sazbou (tj.
zdroje používající jako paliva koks, dřevo,
zemní plyn, elektřinu, topný olej s obsahem
síry do 0,1 %). Tiskopisy na oznámení si je
možno vyzvednout na Městském úřadě ve
Vratimově, odboru výstavby a životního
prostředí, 2. patro, dveře č. 8a nebo na
internetových stránkách www.vratimov.cz.
Te rmí n pro od evz dá ní oz ná m e ní
Městskému úřadu ve Vratimově, odboru
výstavby a životního prostředí je
nejpozději do 15. únor a 2010.
Dále připomínáme povinnost zajišťovat
prostřednictvím oprávněné osoby měření
účinnosti spalování, měř ení množství
vypouštěných látek a kontrolu stavu
spalinových cest . Tato povinnost měření se
vztahuje na podnikatele, kteří malý
spalovací zdroj využívají výhradně při
podnikatelské činnosti a spalující tuhá
paliva ve zdroji od jmenovitého výkonu 15
kW a spalující plynná nebo kapalná paliva
ve zdroji od jmenovitého tepelného výkonu
11 kW. Toto měření je nutno provádět
nejméně jedenkr át za dva r oky a
odstraňovat zjištěné závady. Výsledek
měření musí být předložen Městskému
úřadu ve Vratimově, odboru výstavby a
životního prostředí. V případě nedoložení
měření může být provozovatel sankciován
dle § 40 zákona o ochraně ovzduší.
RNDr. Ivana Hranická, Odbor VaŽP

!Zahr ádkaři nezapomeňte!
Vr atimov v květu  5. ročník
Vš e m z a hrá dk ář ům a pě s t i t e lů m
připomínáme, že tento rok opět proběhne
už 5. ročník výstavy  Vratimov v květu.
Všechny pěstitele, kteří se chtějí pochlubit
nebo nám ostatním ukázat své rozkvetlé
zahrady, balkóny či alespoň truhlíky,
prosíme o fotografie o velikosti 20x30 cm
a větší nebo fotografie v digitální podobě
na CD. Pokud nemáte fotoaparát a myslíte
si, že vaše květinová zahrádka stojí za
zveřejnění, zavolejte nám do KS (tel.: 731
446 810, 595 700 753, 595 700 754) a
myzahrádku vyfotíme.
Výstava proběhne 14.  25. zář í 2010.
Vítěz obdrží, tak jako každý rok,
hodnotnou cenu.
Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů
v zahradnické a pěstitelské činnosti a
těšíme se na shledání na výstavě.
(dag)

Začátkem ledna 2010 proběhl již desátý
ročník celorepublikové „Tříkrálové
sbírky“ pořádané Charitou Česká
republika. Také v našem městě koledníci v
převlečení „tří králů“ navštěvovali obydlí,
zpěvem koled přinášeli lidem zvěst o
narození Krista, předávali jeho pokoj a
požehnání a žádali o příspěvek na pomoc
sociálně potřebným skupinám lidí. Setkali
se převážně s radostným přijetím občanů,
kteří byli ochotni pomoci trpícím a
potřebným lidem. Významnou měrou na
sbírku přispěli farníci ŘK církve při nedělní
bohoslužbě dne 10. 1. 2010.
Výsledná částka Tříkrálové sbírky ve
Vratimově v roce 2010 činí 33 402,Kč a
bude použita v rámci celkového výtěžku v
Ostravě Charitou Ostrava především na
rekonstrukci Azylového domu sv.
Františka pro osoby bez přístřeší,

rekonstrukci Střediska sv. Václava pro
seniory a imobilní osoby, podporu Hospice
sv. Lukáše a mobilní hospicové jednotky,
podporu kontaktního místa pro osoby bez
přístřeší ve Vítkovicích, dále pomoc
Charitnímu domu sv. Salvátora pro osoby s
duš evn ím on emocněním, pomoc
Charitnímu středisku poradenských a
sociálních služeb pro osoby v tíživé situaci
be z pros tře dků, podporu péč e o
handicapované osoby v chráněných dílnách
a další projekty. Všem zdejším lidem dobré
vůle náleží ocenění a poděkování.
JUDr. Šárka Vrchlabská

Zápis dětí do 1. tř íd ZŠ
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ pořádá výstavu
manželů Poláškových s názvem " Písmo k
nám promlouvá" .
Výstava potrvá od 16. 2. do 26. 3. 2010 a
bude možné ji zhlédnout v půjčovní době v
úterý 10:00  12:00 a 13:00  17:00 hod. a v
pátek 9:00  12:00 a 13:00  15:30 hod.

Oznamujeme rodičům, že zápis žáků do 1.
tříd pro školní rok 2010/2011 se uskuteční
na Základní škole Vratimov, Masarykovo
náměstí 192 a Základní škole Vratimov,
Datyňská 690, včetně jejího místa
poskytování školských služeb v Horních
Datyních, dne 2. února 2010 v době od
14:00 do 17:00 hodin . K zápisu je nutné
mít s sebou rodný list dítěte a doklad
totožnosti zákonného zástupce dítěte.

ÚČAST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRATIMOVA NA
ZASEDÁNÍCH ZASTUPITELSTVA ZA OBDOBÍ 1/2009  12/2009
Jméno a příjmení
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Úspěšná sezona mladých
fotbalistů
Letošní rok byl velice úspěšný pro tým starší
přípravky (roč. 1999 a 2000). Po prázdninách, z
důvodu tréninkové absence, jsme do soutěžního
ročníku nevstoupili nejlépe. Tréninkovou pílí
však kluci záhy dali zapomenout na úvodní
prohry a začali porážet soupeře.
V září jsme byli pozvání na turnaj do Studénky,
který jsme bez jediné prohry vyhráli. Tento
úspěch zdůraznil náš hráč J.Plachta, a to cenou
pro nejlepšího hráče turnaje. Po tomto turnaji to
bylo jiné mužstvo, které poráželo jednoho
soupeře za druhým. Přišel však konec soutěže a
soupeř z nejtěžších, a to Baník Ostrava. Ve
vyrovnaném a především krásném utkání jsme v
samém závěru zápasu vsítili branku a odvezli si
tři body za vítězství 3:2. Hned po zápase přišla
pozvánka na poločasové utkání na Bazalech,
vyplnit přestávku ligového utkání mezi
Baníkem a Bohemians 1905. Kluci si splnili sen,
zahráli si na ligovém trávníku, za což byli
odměněni potleskem zpola zaplněných tribun.
Na konci roku kluci absolvovali dva halové
turnaje, nejprve v Brušperku  turnaj Zimní
Ligy, kde postoupili do dalších bojů a

předvánoční turnaj v OstravěPorubě. Tento turnaj vyhráli a získali opět individuální
ocenění za nejlepšího střelce a hráče, a tím se stal K.Lastovica. Jsme rádi, že tyto
úspěchy viděli jejich rodiče a dali jim nejkrásnější odměnu, podporu a fandění při
zápasech. Tak velký fanklub nám závidí ostatní soupeři, a proto poděkování patří i od
nás.
Pavel Brezula a Radek Šodek, trenéři

Postup do kr ajského kola v šachu
V pondělí 21. 12. 2009 se zúčastnili vybraní žáci naší školy ZŠ Datyňská Okresního
přeboru družstev škol v šachu, který se konal v Domě kultury v Ostravě. V kategorii žáků 1.
 5. třídy tvořili družstvo Lukáš Augustín, Vojtěch Slíva, Daniel Skalka. V kategorii žáků 6.
9. třídy František Kubiczek, Ondřej Slíva, Patrik Fajkus, Dominik Sabák. Hrálo se
švýcarským systémem, tempem 2 x 15 min. na partii pro každého hráče. Chlapci výborně
reprezentovali naši školu, obě družstva obsadila 2. místa a postoupila do krajského kola,
které se bude konat v lednu v Dolním Benešově.
Mgr. Jana Biolková

Poděkování myslivcům
V tomto školním roce naše mateřská škola
opět navázala na úspěšnou spolupráci s
Mysliveckým sdružením Hubert. V rámci
ekologického programu školy děti sbíraly
celý podzim žaludy a kaštany pro lesní
zvířátka na zimní období. Proto je velmi
potěšilo, když byly v lednu pozvány na
mysliveckou chatu Hubertka. I když bylo
mrazivé počasí a hodně sněhu, děti tuto
náročnou procházku zvládly. Odměnou za
dlouhou cestu jim bylo pohoštění, které pro

ně myslivci připravili. Čekalo je také
překvapení v podobě zajímavé besedy o
zvířátkách a myslivosti, při které si měly
možnost prohlédnout lovecké trofeje. Po
slavnostním vyhlášení nejlepších “sběračů“
žaludů a kaštanů byli na závěr odměněni
sladkostmi všichni zúčastnění.
Touto cestou bychom chtěli velmi
poděkovat Mysliveckému sdružení Hubert,
které připravilo dětem krásné dopoledne
plné netradičních zážitků.
Durčáková Ivana, učitelka MŠ

Vánoční jar mar k
17. prosince 2009 se uskutečnil na ZŠ
Datyňská vánoční jarmark. Na tento den se
po několik týdnů poctivě chystali všichni
žáci i učitelé. Připravili program a
předměty s vánoční tématikou, které si
mohli rodiče a ostatní návštěvníci zakoupit
ve stáncích nainstalovaných ve škole i v
jejím okolí.
V den konání napadl sníh a vánoční
atmosféře už nic nechybělo. Jarmark byl
zahájen ve 14 hodin. Předzvěstí začátku
byli koledníci školního pěveckého sboru.
Po úvodním zpěvu koled náhle vyběhly
malé vločky. Kde se tu vzaly? No byli to
přece žáci 3. třídy v nádherných
kostýmech. Svým tancem upoutali
návštěvníky a vlákali je do prostoru školy.
Tam se hostů ujala jedna vločka (Viktorie
Motlochová) se zasněženým sněhulákem
(Ondřejem Filipem) a provázeli rodiče po
celé škole, kde v jednotlivých patrech byl
připraven různorodý program. Písničkami
nás potěšili žáci 1. třídy a čertíci z 2. třídy
nám ukázali svůj pekelný tanec. Vystoupení
4.A připomnělo rozdíly českých a
anglických Vánoc. Žáci v něm předvedli
své znalosti z anglického jazyka. Poté se v
dalších patrech naší školy objevili andělé a
zvěstovali svou dojemnou písní a tancem
průběh Vánoc. Své divadelní představení v
prajském nářečí "Co se stalo v Přenicách"
předvedla 4.B. Vánoční jarmark byl
ukončen pěveckým vystoupením žáků 5. B
písní  Mám pevnou vůli. Závěrem celého
programu byl živý betlém, který předvedli
žáci 8. ročníku.
Během celého programu byla možnost
zhlédnout práci na interaktivní tabuli s
tématikou vánočních symbolů, které
vypracovaly děti 5.A.
Mgr. Lenka Kovářová,
Mgr. Michaela Blatoňová
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Mažoretky př ivezly pohár
z Mistrovství republiky
O víkendu 16.  17. ledna 2010 se
konalo v Nymburce Mistrovství České
republiky ve twirlingu a pom pom.
M ě s t o Vr a t i m o v a D DM
reprezentovaly skupiny mažoretek
Bublinky ZIK ZAK v kategorii dětí
pom pom a mažoretky ZIK ZAK v
kategorii dance twirling juniorky.
Konkurence byla velmi vysoká.
Děvčata vynaložila velké úsilí, aby
podala co nejlepší výkon. Trenérky
Hana Mindeková, Lucie Sedmíková a
Renáta Hloušová při sledování jejich
výkonu ani nedýchaly a držely palce.
Dopadlo to velmi dobře. Bublinky ZIK
ZAK přivezly pohár za 2. místo a ZIK
ZAK skončil na 5. místě. Všem
zúčastněným blahopřejeme a také
děkujeme fanklubu, který nás jezdí
podpořit na soutěže.
Renáta Hloušová, DDM Vratimov

Arcelor Mittal podpor uje
školy ve Vr atimově
Zástupci společnosti ArcelorMittal
Ostrava navštívili školy nejen v Ostravě,
ale i ve Vratimově a obdarovali obě naše
základní školy.
Základní škola Datyňská obdržela
interaktivní tabuli s příslušenstvím v
hodnotě 95 tisíc korun. Interaktivní
tabule je pomůcka, která zaujme žáky,
učitelům usnadní výuku, podporuje práci
s informacemi a rozvíjí myšlenkové
dovednosti. „Tabuli budeme využívat pro

výuku dětí na prvním stupni v různých
předmětech. Velmi si daru hutní firmy
ceníme, pro žáky je tabule zpestřením
vyučovacích hodin. Našim pedagogům
umožní zkvalitnit výuku a prezentovat
učivo zábavnou formou. Děti se na
hodiny více těší, a tím se zvyšuje jejich
zájem o učivo“ , vysvětluje ředitelka
školy Miroslava Klančíková.
Škola na Masarykově náměstí obdržela
od společnosti ArcelorMittal pět
počítačových sestav v hodnotě 72 tisíc
korun. „ Mohli jsme tak vyměnit starší

počítačové stanice v naší počítačové
učebně. Nové sestavy nám umožní nejen
názornější výukové hodiny s přímým
zapojením žáků a zařazení a využití
nových výukových programů, ale rovněž
individuální výuku žáků s vývojovými
poruchami učení“ , oceňuje ředitelka
školyAlice Čavojská.
ArceolMittal každoročně věnuje na
filantropickou činnost desítky milionů
k o r u n . " Č a st o p o má h á me

hendikepovaným, ale jednou z našich
priorit je podporovat vyšší kvalitu
vzdělání a života pro všechny děti bez
rozdílu. Proto pravidelně přispíváme na
zařízení a pomůcky zdejším školám",
vysvětluje vedoucí oddělení firemní
odpovědnosti Monika Pěnčíková.
(z tiskových zpráv ArcelorMittal)
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Činnost Sbor u dobr ovolných hasičů ve Vr atimově v r oce 2009
Jak bývá zvykem, je konec roku obdobím
bilancování a ohlížení se za uplynulým
obdobím. Jaký byl uplynulý rok u
vratimovských hasičů? Snad vám odpoví
následující řádky.
Nejprve něco o našich hasičských dětech,
tedy o mladých hasičích. Do prázdnin
pracoval oddíl v počtu asi 10 dětí.
Zaměřoval se především na účast v
soutěžích. Jak v okresním kole celostátní
hry PLAMEN, tak také v lize pátého
okrsku. V celostátní hře PLAMEN se
družstvo starších žáků umístilo v okresním
kole na velmi dobrém 4. místě z 19
družstev. Za zmínku stojí krásné 2. místo v
disciplíně Štafeta CTIF a 4. místo v
disciplíně Štafeta 4x60 m. V okrskové lize
se starší žáci stali celkovými vítězi. V
měsíci březnu byly uspořádány zkoušky
odbornosti, které všichni naši mladí hasiči
složili na výbornou. V rámci těchto
zkoušek byly také odevzdávány literární a
výtvarné práce do soutěže Požární ochrana
očima dětí. V okresním kole této soutěže
pak náš člen David Borůvka obsadil 2.
místo v kategorii literárních prací.
V měsíci dubnu se naši mladí společně s
kolegy z OstravyHrabové účastnili
vydařeného třídenního výletu do Budišova.
Letními prázdninami z věkových důvodů
skončila pro mnohé hasiče možnost závodit
v kategorii žáků. Od září již soutěží za
dorost, mají své sedmičlenné družstvo.
Po prázdninách nastala změna na postu
vedoucích oddílů, kdy dosavadní vedoucí
již pro pracovní zaneprázdnění nemohli
děti dále vést. Nové vedoucí, Katka s
Radkou, společně i s dalšími pomocníky
provedly nábor do oddílu, a to zejména
mezi malými dětmi. Výsledkem náboru je
nyní asi 30ti členný kolektiv.
V měsíci září se členové oddílu zúčastnili
tradičního Záření na Radničním náměstí ve
Vratimově. V říjnu se dorostenci podíleli na
organizaci branného závodu  Memoriál
Lukáše Pastrňáka, kterého se zúčastnily tři
naše hlídky.
Dále, díky členům sboru a jednotky sboru,
mohly děti v posledních měsících roku

Z kroniky Vr atimova
Pokračování z minulého čísla
Dne 20. července 1930 měl pohřeb Jos.
Břenek, dělník a domkář čís. 64 ve
Vratimově. Zemřel tragickou smrtí, šel
14/7 ráno do Frýdku, ale nepřišel večer
zpět, hledali ho, ale až na třetí den dověděli
se domácí, že v Suché přejet byl vlakem
muž tam neznámý. Šli se tam podívat a
poznali v něm Břenka. Nic se neví, jak se to
stalo, snad šel v noci po trati a jelikož byl
hodně nahluchlý, neslyšel přijížděti vlak,
neb byla to sebevražda? Byl stár 72 let.
V neděli 20. července měl Břenek pohřeb a
večer v 8 hodin přejet byl ve Vratimově na
Lyčkové rampě Rudolf Slíva, tovární
dělník ve Vratimově č. 7. Byl stár 44 let,
otec dvou dětí, z nichž starší studuje. O

prožít akce jako „Noc v hasičárně“,
Mikulášskou zábavu a Vánoční besídku.
Díky sponzorům se podařilo zajistit nová
trička a čepice, ve kterých budou děti
reprezentovat nejen náš sbor, ale také naše
město.

Další oblastí, které se sbor věnuje, je také
kulturně společenský život. Hned první
sobotu v měsíci únoru to byl již tradiční a
hojně navštěvovaný společenský ples,
konanývKulturnímdomě ve Vratimově.
Pro členy sboru byly v jarních měsících
uspořádány další akce, jako oslava svátku
Sv. Floriána  patrona hasičů, spojená se
stavěním májky a smažení vaječiny. V
průběhu roku jsme se účastnili dalších
kulturně společenských akcí, jako setkání
hasičských praporů, významných oslav,
výročí a dalších akcí, zejména okolních
sborů.
Asi nejvýznamnější akcí pro všechnyhasiče
byla v uplynulém roce tzv. „Hasičská
olympiáda CTIF“, která se po téměř 30
letech opět konala vČR, a to vOstravě. Her

Slívovi je všeobecné mínění, že to udělal v
pomatenosti smyslů, příznaky se u něho
jevily. Byl zádumčivý a zamlklý. Tak
během 4 měsíců 3 byli přejeti a 1 se utopil.
Ve sc h ůz i 21. úno ra 193 0 byl a
projednávána záležitost lesních
zaměstnanců. Aby rentabilita lesa Důlňáka
byla větší, doporučila finanční komise, aby
oba lesní zaměstnanci byli se zákonitým
odbytným ze služby vypovězeni a to hajný
Jureček s odbytným 13.000 Kč a lesní
Šrutek s odbytným 30.000 Kč.
Od Vratimovského nádraží po levé straně
trati býval chodník, kterého užívala větší
část občanstva z horního Vratimova. Při
rozšíření kolejnic byl tento chodník zrušen
a do dnes neobnoven. Dráha přes to, že
dokazovala neoprávněnost toho chodníku
protokolem sepsaným dne 31. března 1927
od zemských správ politických v Opavě

jsme se účastnili nejen jako návštěvníci, ale
také jako aktivní účastníci na přivítání
olympijského ohně v Ostravě, který dorazil
z Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, kde
jsme také provedli statickou ukázku naši
zásahové techniky. Spraporemjsme se stali
součástí zahajovacího ceremoniálu,
členové sboru působili jako průvodci
jednotlivých sportovních delegací a
pomáhali svým kolegům zajišťujícím
provozní zázemí celé akce.
Mezi akce pořádané našim sborem patří již
9. ročník silově vytrvalostní soutěže TFA
VRATIMOV CUP. Hasiči v plné zásahové
výstroji zdolá va li náročnou tr ať s
překážkami a viděli jsme nádherné
sportovní výkony.
V turnaji v minikopané pořádaném našimi
kolegy v Radvancích naše družstvo
obhájilo vítězství zroku 2008.
Podzim našim členům zpestřil povedený
zájezd do Jeseníků ozvláštněný nečekanou
sněhovou nadílkou.
V příštím čísle pokračování.
Dalibor Vlček, velitel SDH

a Brně se zavázala, že potřebný pozemek
pro zřízení toho chodníku koupí, a sice 1,5
široký a předá jej obci, aby tato na něm
zřídila svým nákladem chodník a jej
udržovala. Poněvadž zřízení chodníku je
nutné neboť pan Karel Paskovský další
užívání svého pozemku nedovolí a také
ohlásil, že průchod uzavře, usneslo se
obecní zastupitelstvo na zřízení toho
chodníku, resp. cesty již k projektovanému
skladišti, kterého se obec již víc než 30 let
domáhá, a sice chodníku o šířce 5 m a délce
312 m. Na výměnu za tento pozemek dává
obec panu Paskovskému starou okresní
cestu i se záhonem v délce reality
jmenovaného. Dráha by pak zaplatila
obnos za 1,5 m šířky a 312 m délky obci.
Pro tento projekt se rozhodla většina
obecního zastupitelstva.
(dag)
(text není upravován)
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Názory čtenářů

Na přechodech číhá nebezpečí!
Po úpravě zákona o provozu na pozemních
komunikacích, kdy došlo k úpravě
přednosti účastníků silničního provozu na
vyznačených přechodech pro chodce, se
očekávalo snížení počtu nehod zaviněné
srážkou motorového vozidla s chodcem.
Bohužel tato úprava nebyla zcela
pochopena, hlavně z řad chodců, kteří si
výklad této úpravy vyložili jako absolutní
přednost před ostatními účastníky
silničního provozu.
Nadále dochází k častým tragickým
nehodám, kdy jsou postiženy hlavně děti a
starší lidé. Právě u těchto skupin je třeba
obezřetně předvídat neočekávané chování
na označených přechodech a nejen zde.
Je třeba se také zamyslet, jestli stále vysoká
nehodovost je způsobena jenom špatným
vyložením úpravy zákona nebo jde také o
další aspekty, které přispívají k tomuto
vysokému číslu nehodovosti.
Občané Vratimova si určitě vzpomenou na
loňskou prosincovou tragickou událost,
která se odehrála na přechodu před
městským úřadem na ulici Frýdecká, kdy
byla v ranních hodinách sražena starší žena.
Nevím, jaké byly přesné okolnosti této
nehody, nicméně jako účastník silničního
provozu v pozici řidiče musím konstatovat,
že označení přechodů v našem městě jsou
nedostačující. V případě, že dojde ke
snížené viditelnosti (mlha, déšť, sněžení) a
toto snížení viditelnosti je při ranní
dopravní špičce nebo v odpoledních

Myslivost reálným pohledem
Jako bývalý občan Vratimova, nyní žijící v
Řepištích, jsem pravidelným čtenářem
Vašeho měsíčníku. Pro zachování názorové
vyváženosti příspěvků na téma myslivost,
pokládám za vhodné seznámit nezasvěcené
občany, jak velké škody dokáže způsobit na
zemědělských porostech neskutečně
přemnožená zvěř. Taktéž musím reagovat
na stále se opakující články, ve kterých se
pan Dunat snaží obhajovat nehorázné
pravomoci myslivecké stráže (dále MSt).
Chápu, že i špatné zákony se musí
dodržovat, ale také mohou být střeleckou
vášní zneužity.
Člen MSt narazí při obchůzce na odlehlém
místě na kočku číhající u díry na hraboše, v
tom okamžiku není schopen potlačit
střelecký pud a kočku zastřelí. Majiteli,
pokud to vůbec zjistí, vylíčí, jak kočku
přistihl při útoku na „jelena“. Jeho tvrzení
nevyvrátí ani soud ve Štrasburku. V článku
je rovněž popsána hororová scéna o kusu
roztrhaném psem. V tomto případě je třeba
vzít v úvahu, zda kus nebyl nemocný nebo
před tím sražen autem, neboť zdravou srnu
pes nedohoní. Několikrát násobně vyšší je
počet případů, kdy myslivec srnu postřelí,
nedohledá, a ta pak někde v houští několik
dní hyne v bolestech. Má i v tomto případě
člen MSt právo svého kolegu s nepřesnou

hodinách, jsou tato místa doslova
časovanou bombou, kdy se pouze čeká na
další tragédii.
Z mého pohledu je dalším velmi
nebezpečným místem přechod pro chodce
na začátku ulice Frýdecká po pravotočivé
zatáčce z ulice Buničitá. Řidič dodržující
předepsanou rychlost v obci nevidí za
zatáčku, a přestože je svislou značkou
informován o blížícím se přechodu, často
zde dochází k rychlé změně rychlosti při
náhlém zastavení při vstupu chodce do
prostoru vozovky. Tento přechod je velice
blízko této křižovatky. Z pohledu chodce,
který se tu snaží tuto komunikaci na
vyznačeném přechodu přejít, jde o loterii
typu „Ruská ruleta“.
Jsem přesvědčený o tom, že jakákoliv
investice vedená k větší bezpečnosti osob
na pozemních komunikacích v našem
městě je zanedbatelnou částkou ve srovnání
se zdravím, popř. životem osob, kteří se
stanou účastníky takové nehody.
Je mnoho způsobů jak taková místa ošetřit a
tím předcházet těmto událostem. V naší
zemi je však pravidlem, že se musí nejdříve
stát několik tragických situací s následkem
smrti, než se daným problémem začne
někdo zabývat.
Není lepší dopředu předvídat a předcházet
těmto událostem?
Budu apelovat na současné zastupitelstvo a
zastupitelstvo budoucí, aby se co nejdříve
začali zabývat v prvé řadě bezpečností
obyvatel Vratimova a začali s předstihem
řešit tuto problematiku.
Mgr. Ludvík Kraus
muškou zastřelit? A proč já nemám právo
zastřelit stádo srn, když mi přímo u baráku
totálně spasou nejkvalitnější pícniny a koně
pak žerou jimi pokálené zbylé oddenky,
taktéž trpí a k tomu musí těžce pracovat.
Pro zvěř by bylo jistě prospěšnější, kdyby
MSt odložila flinty, chytla se motyk a něco
chutného pro ně vypěstovala.
Proto s článkem „Myslivci a jejich práva“ z
listopadových novin naprosto souhlasím,
až na jednu větu: "Jakmůže MSt vystřelit na
něco jiného, než zvěř jimi chovanou"? .
Uvedu na pravou míru: Myslivecké
sdružení (MS) chová zvěř jen papírově, ale
fyzicky je živí zemědělci na svých dnes již
výlučně soukromých pozemcích, navíc je
zvěř paradoxně majetkem státu.
Není určitě náhoda, že pan Dunat
zveřejňuje jen pozitivní zprávy o svém MS,
ale nezmiňuje se ani slůvkem o negativních
dopadech „velkochovu zvěře“ na úkor
zemědělců. Na příklad o šetření odboru
ochr. životního prostředí ostravského
magistrátu dne 29. 10. 2009 a následném
jednání tamtéž dne 9. 11. 2009, kterého
jsem byl účastníkem, a na kterém jeho
vedoucí vyjádřila nespokojenost s činností
MS a do protokolu mj. uvedla: Šetřením na
místě byly zjištěny rozsáhlé škody
způsobené divočáky a srnčí zvěří na
zemědělských porostech. Dle rozsahu

Pr obíhající pr evence
kr iminality na školách
V období od prosince 2009 do ledna 2010
navštívili policisté z obvodního oddělení
Vratimov spolu se strážníky městské
policie Šenov žáky druhých, osmých a
devátých tříd Základních škol ve
Vratimově, Šenově, Horních Datyních a
Václavovicích.
Preventivní besedy jsou v osmých a
devátých třídách zaměřeny na zvyšování
právního vědomí žáků. Právě zde jsou
mladí lidé ve věku mezi 14 až 15 lety. Pro
mnohé z nich je to vzrušující období plné
experimentů a nevinné zábavy, která se
může zvrtnout v nečekaný směr, a kdy se
mnohdy nedomýšlejí důsledky svého
jednání.
Besedy se proto zaměřily na rozebrání
hranice trestní odpovědnosti některých
trestných činů páchaných na mladých
lidech, dále některých provinění a sociálně
patologických jevů, které na sebe trestnou
činnost nabalují.
Provinění je termín označující trestnou
činnost, kterou páchají mladiství tj. osoby
od 15 let do 18 let. U nezletilých tj. dětí
mladších 15 let pak hovoříme o činu jinak
trestném.
U malých žáků se v zimních měsících
preventivní činnost omezila na
prozkoumání výstrojních součástek
policistů a strážníků. V měsíci září 2010 se
naváže na preventivní projekt Policie
České republiky s názvem Ajax, kde jsou
pro malé žáky připraveny barevné
zápisníky s různými tématy ke každému
měsíci v roce a rovněž více aktivit mimo
třídu.
Doufejme, že se díky preventivní činnosti
žáci lépe seznámili s prací policistů a
strážníků a že jsou lépe informováni o
možnostech stát se na jedné straně obětmi
trestných činů, na druhé straně, byť i
nevědomky, stát se pachateli trestných
činů.
Pprap. Bc. Silvie Kasperová
škod, místy téměř devastace porostů.
Magistrát konstatuje, že vysoké stavy zvěře
jsou z hlediska škod na zemědělských
porostech a pozemcích neúnosné a zahájí
řízení s uživatelem honitby o jejich snížení.
Dále upozorňuje na právo občanů
požadovat finanční náhradu za způsobené
škody.
Závěrem chci říci, že jsem celý svůj
dosavadní život spojil s chovem zvířat a
tvrdím, že zvěř do přírody patří, ale její
stavy musí být úměrné k rozloze honitby,
jako tomu bylo od nepaměti.
Mám však zásadní námitky proti
současnému velkochovu zvěře na cizí účet.
Je nutné zachovat v přírodě rovnováhu a
nelze upřednostňovat chov zvěře na úkor
chovu užitkových hospodářských zvířat.
Josef Rára, soukromý zemědělec
Pokračování rubriky na str. 7
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Zavítá k nám cestovatel
V dubna zavítá do KS ve Vratimově
cestovatel a spisovatel Leoš Šimánek . Ze
s vé c e st y p ři pra vi l Ve l k op l ošn é
panor amatické LIVEDIASHOW se
šesti projektory, Rusko  země plná
př ekvapení, které představí v úter ý 20.
dubna v 19 hod.
Během cesty napříč bývalým Sovětským
svazem od západu na východ podél jeho
jižní hranice autor objevil oblasti, které
unikly ničivému působení člověka za
předchozího režimu a uchovaly se ve své
neporušené podobě.
Daleko od měst se setkal s lidmi žijícími
tradičním způsobem života. Se svou
manželkou a kamarádem, který dobře znal
celou zemi před i za Uralem, procestoval
Leoš Šimánek obrovité Rusko s jeho
přilehlými republikami a poznal tamější
život na vlastní kůži.
Náročná expedice se mohla realizovat díky
důkladné přípravě a vybavení. Se speciálně
upravenou nákladní Tatrou zdolala posádka
i ty nejobtížnější terény. Účastníci
podnikali dlouhé výpravy na koních,
vzrušující rafting, vysokohorské výstupy
včetně lyžařských túr i plavbu na
plachetnici. Dostali se do nejvzdálenějších
koutů této nesmírně rozlehlé země.
Šťastnou náhodou získali povolení vkročit
do pohraničních pásem, kam před
"perestrojkou" nikdo nesměl.
Nacházeli zde území zcela zničená

Názory čtenářů

drancováním přírodních zdrojů, ke kterému
docházelo za minulého režimu. Naproti
tomu, ale i přírodu téměř nedotčenou
činností člověka, kterou je možné uchovat
jako národní parky pro příští generace.
Potkávali jak světlovlasé Evropany, tak
tmavé Asiaty, naráželi na nevlídné,
nespokojené lidi a naopak objevili
obyvatele velice milé, pohostinné a šťastné.
Tito domorodci žijící daleko od měst a
civilizace si stále udržují tradiční způsob
života a zvyky.
Vyprávění o této cestě vzbudilo u diváků a
čtenářů velký ohlas, a proto se Leoš rozhodl

toto dias how obohatit o další
nepublikované záběry, lépe zdokumentovat
některé části cesty a znovu je uvést. Autor
se snaží zajímavým způsobem přiblížit
výjimečnost této rozlehlé a kulturně
různorodé země s krásnou přírodou a někdy
neobyčejně drsnými životními
podmínkami.
Od únor a si můžete zakoupit lístky v
př edprodeji. Kdo si zakoupí největší
počet vstupenek získá knihu " Havajské
ost r ovy" L eoše Šim á n k a s j eh o
vlastnor učním podpisem. Při stejných
výsledcích se bude losovat.
(dag)

Pokračování ze str. 6.

Fotogr a fie pr o
Bu deme p latit k r ok ovné! k alendář 2011
Jako každé ráno vstávám do práce. Zamknu
dveře a vyrážím. Ozve se zvukový signál
taxastepmeter se spojil se satelitním
sledováním. Od této chvíle se mi začíná
načítat počet kroků, které během dne
nachodím. Letos to bude opět dražší, cena
za jeden krok se zvýšila o deset procent.
Kde jsou ty časy, kdy jsem se proháněl po
venku a nemusel jsem sledovat délku mých
pochůzek? Povzdechnu si a zhluboka se
nadechnu, to je stále ještě zadarmo, a tak si
to z chutí ještě jednou zopakuji.
Dříve jsme chodili pravidelně s dětmi na
procházky, ale od té doby, co musíme platit
krokovné i za děti, vždy zvažujeme, kam
půjdeme a kdo je z rodiny právě na řadě.
Děti do šesti let mají sice slevu, ale
skupinové slevy pro rodiny s dětmi už
zrušili, ekonomicky stát přicházel zbytečně
o další peníze.
Ministerstvo financí obhajuje důvody
zavedení těchto opatření argumenty o
snížení nezaměstnanosti. Pokud pomineme
další daň, kterou musíme platit, a která ještě
více zatěžuje rodinný rozpočet občanů,
jsou veškeré tyto aktivity jenom pozitivní.
Vytvořilo se mnoho nových pracovních
míst. Do nového státního kalibračního
ústavu pro krokoměry jsme mohli umístit
spoustu nových státních úředníků. Vznikl
nový státní kontrolní ústav, který

kontroluje práci kalibračních úřadů a
úředníků odečítající aktuální odchozené
kro ky z a urč i t é da ňov é období .
Nezaměstnanost klesla, ale zase nejsou
peníze na nově vzniklé státní zaměstnance.
Budeme muset vymyslet další daň, vždyť
ještě stále dýcháme náš společný vzduch
zadarmo.
Ano, jde o fiktivní vymyšlený scénář, ale
jestliže naše veřejná správa, naši politici,
budou pokračovat podobným způsobem
jako do této chvíle, můžeme se dočkat v
brzké době reálně podobných obludných
nesmyslů. Už teď platíme za každou naší
činnost nějakou daň, která se stále upravuje
směrem nahoru s vidinou, že konečně
na plníme stát ní pokladnu. Pokud
nezacelíme síto, kterým peníze jenom
protečou bez toho, aniž by se řádně
rozmyslelo, kde se budou investovat, tak
můžeme platit daně donekonečna v
jakékoliv výši, pokladna zůstane i nadále
prázdná.
Mgr. Ludvík Kraus

Jelikož druhé vydání Vratimovského
kalendáře se opět setkalo s velkým ohlasem
a až na pár kousků byly všechny výtisky
rozebrány, bude se připravovat další vydání
kalendáře na rok 2011. Žádáme proto
místní občany, aby fotili zajímavé místa,
okamžiky a situace z Vratimova, Horních
Datyní a okolí, které by mohly být použity
pro nový kalendář.
Klasické nebo digitální fotografie na CD
můžete přinést do KS Vratimov nebo zaslat
emailem na adresu info@ksvratimov.cz.
Upozorňujeme, že digitální fotografie by
měly mít dostatečné rozlišení, aby se daly
pro kalendář využít.
(dag)

Výher ci pr osincové
soutěže
V prosincovém vydání Vratimovských
novin jsme pro Vás připravili soutěž s
křížovkou. Spr ávn á t a j enk a zn ěla
" Rozmar ný duch" . Vylosovaní úspěšní
luštitelé vyhrávají dvě vstupenky na
D i v a d e l n í s p o l e č n o s t H Á TA s
představením Rozmarný duch, které
proběhne 30. března v 18 hod. Výherci
jsou: Kateř ina Šimíková, J an Kusák a
Rostislav Ondroušek.
(dag)
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ÚNOR
ÚNOR
v Kulturním středisku ve Vratimově

Vzpomínáme

Program:
Dne 12. 2. 2010 si připomeneme
3. výročí pana

J iřího Kozla
Vzpomíná manželka, dcera
a syn s rodinami.
Čím více se vzdaluje doba odloučení,
tím smutnější je vzpomínání
na naši milovanou dceru

Zuzanu Poláčkovou
Dne 23. února 2010 si vzpomeneme
nedožité 45. narozeniny naší milované dcery.
Dne 10. června 2010 uplyne již 17 let
od její násilné smrti uškrcením.
Vrah, který ji zákeřnou rukou sprovodil ze světa,
nebyl dosud usvědčen a potrestán.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Rodiče

Dne 30. ledna si připomeneme
10. výročí úmrtí
paní

Zdenky Zahradníkové
Vzpomeňte si s námi.
Manžel Antonín a dcera Zdeňka s rodinou.
8.1.2010 uplynulo 7.smutné výročí,
kdy nás opustila naše milovaná
maminka, babička, manželka a dcera,
paní

Vlasta Mintělová
S láskou vzpomínají dcera Monika
s rodinou, manžel a maminka.

13.2. 19,30 hod  SPOLEČENSKÝ PLES města Vratimova

 kavárna Společenského domu
28.2. 10,00 hod.  ŠPALÍČEK

 nedělní představení pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50,

Akce v Horních Datyních
1.2. 18,00  schůze výboru zahrádkářů

6.2. 19,00  ples ZŠ Datyňská ul., Vratimov
10.2. 17,00  schůze výboru KSČM
13.2. 19,00  ples Mysliveckého sdružení Hubert
26.2. 17,15  schůze výboru včelařů
37.2. 20,00  ples SDH Horní Datyně  Pochování basy
28.2. 9,00  výroční členská schůze včelařů

Akce v Kulturním domě Vratimov
1., 8., 15., 22.2.  autoškola  klubovna č. 17
1., 8., 15.2.  zkouška ZUŠ  kinosál
6.2.  ples SDH Vratimov  kavárna
22., 23.2.  prodej  vestibul kavárny

Kurzy:
Angličtina 2.roč.
4.roč.
5.roč.
cvičení seniorů
aerobic mix
relax cvičení
velké míče
pilates s Broňou
jóga I.
jóga II.
aby záda nebolela
kalanetika I.
kalanetika II.
pilates s Bárou
fitko s Markem

 úterý
 úterý
 pondělí
 pondělí
 pondělí
 pondělí
 úterý
 úterý
 středa
 středa
 středa
 středa
 středa
 čtvrtek
 čtvrtek

15,30
17,00
17,00
18,00
18,00
19,00
17,00
19,00
16,30
18,00
17,00
18,00
19,00
17,00
18,00

klubovna č.11
klubovna č.11
klubovna č.11
salónek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salónek
salónek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál

STAVEBNÍ PRÁCE
Provádím:
 zdění z různých stavebních materiálů
 vnitřní a vnější omítky
 obklady a dlažby
 jednoduché betonář ské a železářské práce
 montáž sádrokar tónů
 zateplování fasád
 malířské a natěr ačské práce
 nátěr střech
 pokládka plovoucích podlah i OSB desek
 drobné kamenické pr áce
 čištění star ého kamene

www.zednickep.estranky.cz
tel.: 607 600 633

Zámková dlažba, ploty,
izolace sklepů, rekonstr ukce.
Kvalitně a levně.
Tel. 736 677 631

13.2.  SOKOL Vratimov  ples Šibřinky
14.2.  SOKOL Vratimov  Minišibřinky pro děti

Napište nám termíny akcí a my vám je uveřejníme!

nabízíme :
ž

pronájem kluboven, salonků, kavárny
za velmi výhodné ceny

O konkrétních cenách se informujte v kanceláři
Kulturního střediska ve Vratimově tel. 595 700 7504
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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Kulturní středisko Vratimov, kinosál Hvězda

úterý 30. března v 18 hodin

Předprodej KS Vratimov
po  čt: 7  17, pá: 7  14

Předprodej KS Vratimov
po  čt: 7  17, pá: 7  14
www.ksvratimov.cz
tel.: 595 700 751

úterý 20. dubna v 19 hod.
v KS Vratimov, kinosál Hvězda

KS Vratimov hodlá otevřít kurz BŘIŠNÍHO TANCE

Zájemkyně hlaste se na tel.: 595 700 752

Program kina Hvězda Vratimov
Pokladna je otevřena hodinu před představením

ÚNOR 2010
tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.cz
spojení z Ostravy autobusem č. 21, 25, 41 a 81
3.  4.2. v 18,00 hod.
ČR/ 119´/ 70,/ komedie/ přístupný

ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED

Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat
zmrazit.

5.  6.2. v 18,00 hod.
USA/ 88´/ 70,/ hororová komedie/ přístupný od 12 let

ZEMĚ ZOMBIE

Akční komedie vypráví příběh dvou mužů, kteří se snaží přežít ve světě,
ovládaném zombies. Columbus je obrovský zbabělec, ale jak se ukazuje,
pokud máte hrůzu z toho, že vás sežerou zombies, dokáže vás strach
udržet naživu. Tallahassee je drsňácký zabiják zombie, který je
motivován touhou získat poslední čokoládovou tyčinku na světě. Hrají:
Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin

10.  11.2. v 18,00 hod.
VB/ Austrálie/ USA/128´/ 65,/ dobrodružnýkrimidrama/
přístupný od 12 let

SHERLOCK HOLMES

Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana
Doyla “Sherlock Holmes“ přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi
Watsonovi poslední výzvu.

12.  13.2. v 18,00 hod.
USA/ 97´/ 70,/ komedie/ přístupný od 15 let

SAMEC

Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít. Komedie o notorickém
svůdníkovi, který si vybírá zkušenější partnerky. S lehkostí sobě vlastní
dokáže okouzlit kteroukoliv ženu, na kterou se podívá. Nejčastěji
používá svého šarmu u dobře situovaných žen, které mu dokáží
poskytnout dostatečný komfort, luxusní dárky a moře sexu. Jednoho dne
však padne kosa na kámen … Hrají: Ashton Kutscher aAnne Heche

17.  18.2. v 18,00 hod.
Japonsko+USA/ 94´/ 70,/ animované scifi

ASTRO BOY

Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk Astro Boy. Byl stvořen
pro napínavá dobrodružství, která může prožít jenom on.

19.  20.2. v 18,00 hod.
ČR/ 80´/ 65,/ horor/ přístupný od 12 let

OKO VE ZDI

TIPY MĚSÍCE
ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED

3.  4.2. v 18,00 hod.
ČR/ 119´/ 70,/ komedie/ přístupný

Dospívání bývá složité,
zvlášť když se píše rok
1968, venku se prohánějí
cizí tanky a doma se
střídají tatínkové. A
maminka, navzdory své
vnitřní síle, na všechno
nestačí. Jak bylo v
takových podmínkách
možné prožít a přežít už tak náročná 70. léta? Jak šlo udržet si radost
ze života, city pro lásku a chuť na smích?
Hlavní linkou filmu je příběh Marty, jejích dvou dospívajících dcer
Majdy a Gábiny a jejich postupně přicházejících a odcházejících
"tatínků". Hrají: Vilma Cibulková, Tereza Voříšková, Dana
Marková, Miroslav Etzler, Ondřej Vetchý, Jiří Dvořák, Jan
Zadražil, Bára Seidlová, Jan Hartl

SHERLOCK HOLMES

10.  11.2. v 18,00 hod.
VB/ Austrálie/ USA/128´/ 65,/ dobrodružnýkrimidrama/
přístupný od 12 let
Ukáže se, že Holmesovy
bojové schopnosti jsou
stejně smrtící, jako jeho
pověstný intelekt.
Obojího bude zapotřebí
při odhalování
smrtelného spi knutí ,
které by mohlo zničit
celou zemi. Akční a
dobrodružný film „Sherlock Holmes“ natočil známý režisér Guy
Ritchie pro společnost Warner Bros. Hrají: Robert Downey Jr.,
Jude Law, Mark Strong, Rachel McAdams, Kelly Reilly, William
Hope, Eddie Marsan, James Fox, Hans Matheson

ASTRO BOY

17.  18.2. v 18,00 hod.
Japonsko+USA/ 94´/ 70,/ animované scifi

Psychologický thriller o milencích, kteří jsou neznámou osobou drženi v
jedné místnosti starého domu. Dvojici Sophii a Vincenta poznáváme ve
chvíli, kdy s vozem dostávají na mokré silnici smyk a vyjedou z cesty.
Dějová křivka se velmi rychle mění a hrdinové se dostávají do
opuštěného domu. Dva lidi v zamčené místnosti. Neznali se navzájem a
neznali ani toho, kdo je v ní zavřel. Jen škvírou ve zdi je sleduje jeho
oko…. Hr ají: Karel Roden nejml., Soňa Valentová, Jürgen Prochnow

24.  25.2. v 18,00 hod.
FR/ 91´/ 70,/ rodinná komedie

MIKULÁŠOVY PATÁLIE

Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové
senzačních příběhů dětských knížek o Mikulášovi se konečně dostávají
na filmová plátna… Komedie o Mikuláši a jeho zběsilých kamarádech a
kouscích, které provádějí. Hrají: Maxime Godart, Valérie Lemercier,
Kad Merad, Vincent Claude, Charles Vaillant, Victor Carles

26.  27.2. v 18,00 hod.
USA/ 113´/ 70,/ komedie/ přístupný od 12 let

TRABLE V RÁJ I

Čtyři vztahy v různé fázi  Dave a Ronnie žijí v příšerném stereotypu,
Joeymu a Lucy drží manželství jen silou vůle, Shaneovi už držet přestalo,
a tak si nabalil hodně mladou holku. Jediný solidní vztah mají Jason a
Cynthia, jenže jak se ukáže, je to jen pracně udržovaná fasáda. Aby
zachránili co se dá, kývnou na nabídku partnerské terapie v ostrovním
tichomořském ráji. A protože letovisko nabízí skupinové slevy, vezmou
spřátelené dvojičky sebou. Jenže když váš vztah hrozí zhroucením, může
se i ráj proměnit v peklo na Zemi. Hrají: Vince Vaughn, Jon Favreau,
Kristen Bell, Malin Akerman, Jean Reno

Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk  Astro Boy. Byl
stvořen pro napínavá dobrodružství, která může prožít jenom on.
Jeho táta, slavný vědec Tenma, mu do vínku dal super sílu,
rentgenové paprsky, rychlost a schopnost létat nad oblaky. Astro
Boy poznává svět, učí se lidským emocím, když tu se jeho rodina a
přátelé ocitnou v nouzi. Odvážný kluk se proto vrací do rodného
Metro City, aby čelil možná dosud největší životní výzvě.

TRABLE V RÁJ I

26.  27.2. v 18,00 hod.
USA/ 113´/ 70,/ komedie/ přístupný od 12 let
Pobyt na nádherném exotickém
ostrově jako lék na manželskou
krizi? Proč ne. Jenže když váš
vztah hrozí zhroucením, může se i
ráj proměnit v peklo na Zemi.
Hr aj í: Vince Vaughn, Malin
Akerman, Jean Reno

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.
Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.č. 595 700 754, www.ksvratimov.cz
Předseda redakční rady : Ivo Kičmer, zodpovědný redaktor VN: Dalibor Gavelčík. Grafická úprava a sazba : Dalibor Gavelčík.
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ČR E 12367
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Schůzka se spolky
a or ganizacemi města
Představitelé spolků a organizací
působících na území města Vratimova a
Horních Datyní se sešli 27. ledna v zasedací
síní Městského úřadu ve Vratimově na
společné schůzi se zástupci města.
Účelem tohoto setkání bylo seznámit a
informovat organizace s podmínkami
udělování účelových dotací. Zástupci
města také kritizovali některé spolky a
organizace pro neodevzdání vyúčtování
dotací z loňského roku. Místostarosta pan
Kičmer seznámil zúčastněné s projekty a
finanční situací města.
Zástupci spolků a organizací také seznámili
přítomné s plánovanou činností pro rok
2010. Slavnostní 50. výročí činnosti letos
oslaví ZUŠ a 85. výročí SDH Horní
Datyně.
(dag)

Novorozeňata v roce 2009
V loňském roce se nám ve Vratimově a v
Horních Datyních narodilo 65 dětí. Z toho
ve Vratimově 25 chlapců a 30 dívek a v
Horních Datyních 4 chlapci a 6 dívek.
Nejčastější jména u chlapců byla: Marek
3x, Tobiáš, Ondřej, Adam a Jakub  2x a u
děvčat Karolína  4x a Kristýna  3x. Jako
netradiční se objevila jména  Sebastián,
Bruno, Viktor,Amélie, Sofie a Melinda.
Př ehled obyvatel Vr atimova 2009
Muži: 2769
Ženy: 2917
Chlapci do 15 let: 419
Dívky do 15 let: 393
Narozených chlapců: 25
Narozených děvčat: 30
Zemřelo mužů: 28
Zemřelo žen: 34
K trvalému pobytu se přihlásilo: 93
Celkový počet obyvatel v roce 2009: 5686
Celkový počet obyvatel v roce 2008: 5683
Př ehled obyvatel Hor ních Datyň 2009
Muži: 645
Ženy: 712
Chlapci do 15 let: 111
Dívky do 15 let: 118
Narozených chlapců: 4
Narozených děvčat: 6
Zemřelo mužů: 4
Zemřelo žen: 10
K trvalému pobytu se přihlásilo: 49
Celkový počet obyvatel v roce 2009: 1357
Celkový počet obyvatel v roce 2008: 1294
Dle podkladů Drahomíry Večeřové
z matriky a ohlašovny MěÚ Vratimov (dag)

Zasedání spolků a organizací  foto Dalibor Gavelčík

Kř ížem krážem Slezskou bránou s dědečkem a babičkou
Je zima… s tím se nedá nic dělat. A tak náš
projekt „Křížem krážem Slezskou bránou s
dědečkem a babičkou“ pokračuje nikoli
výlety po obcích Slezské brány a jejich
okolí, ale workshopy, praktickými
semináři. To abychom se naučili udělat si
vlastní webové stránky a upravit si pořízené

fotografie v počítači.
A také abychom se naučili na besedách s
místními seniory naslouchat a ptát se. A
samozřejmě hlavně, abychom se dozvěděli,
kam se máme jít podívat hned, jak se objeví
první krokus. I když někteří odvážnější
vyrážejí do terénu za každého počasí.
Michaela Bělohlavá, DDM Vratimov

Tým ZŠ Datyňská na návštěvě u pana Grobaře  foto Michaela Bělohlavá
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P les vr atimovských ha sičů
M ě s t s k á k n i h o vn a VR AT I M O V
oznamuje, že v pátek dne 26. března 2010
bude knihovna od 13:00  16:00 hod. pro
veř ej n ost z p r ovoz n í ch d ů vod ů
ZAVŘENA.
Městská knihovna VRATIMOV pořádá
tradičně již po páté Noc s Andersenem pro
dětské čtenáře, která se uskuteční ze dne 26.
na 27. března 2010. Začínáme v pátek 26.
března v 17:00 hod. a končíme ráno v
sobotu v 8:30 hod.

V sobotu 6. února se v Kulturním středisku
ve Vratimově konal společenský ples
Sboru dobrovolných hasičů města
Vratimova. Touto akcí již tradičně naše
organizace přispívá ke kulturnímu životu v
naši obci. O oblíbenosti plesu svědčí i
každoroční zájem ze strany návštěvníků.
Ples jako každý rok začínal v 19 hodin. Ve
20 hodin pak následovalo oficiální zahájení
plesu starostou našeho sboru Vítězslavem
Bujokem. Poté už nic nebránilo tomu, aby
se rozproudila bujará zábava. K tanci i
poslechu hrála skupina Mirabel, která
tancechtivé návštěvníky jistě nezklamala.
V přestávkách mezi tanci mohli hosté

využít k občerstvení dvou barů a také
kuchyni, která nabízela jak studená, tak
teplá jídla. Vrcholem plesu pak byla
tradiční tombola, která díky štědrým
sponzorům i letos nabízela velmi zajímavé
ceny. Tahákem jistě byla první cena v
podobě des et il i trového de mi žónu
vynikající domácí slivovice. Po tombole
pokračovala plesová zábava až do ranních
hodin. Doufáme, že hosté letošního plesu
odcházeli spokojeni a dobře se pobavili.
Zároveň bychom ještě jednou chtěli
poděkovat všem sponzorům a příznivcům,
kteří nám jako každý rok velmi pomohli
připravit tuto akci.
Dalibor Vlček

Letošní program bude věnován spisovateli
Františku Hrubínovi, připomínáme si jeho
100. výročí narození. Téma bude tentokrát
s názvem Pohádky tisíce a jedné noci.
Upozorňujeme, že přihlásit se mohou dětští
čtenáři druhých až čtvrtých tříd ZŠ
Vratimov, kteří si vyzvednou přihlášky v
knihovně od 1. do 5. března 2010.
Na všechny účastníky se těší kolektiv
pr acovnic knihovny.

Ples SDH Vratimov  foto Dalibor Vlček

Statistický pr ůzkum v domácnostech

ZMĚNA ORDINAČNÍCH
HODIN
MUDr. Jaroslava Havrlantová
Ambulance praktického lékaře pro dospělé
Frýdecká 59, Vratimov
Oznamujeme, že k 1.3.2010 je změněna
ordinační doba v naší ambulanci:
Pondělí 7.30  13.00 hod.
Úter ý
11.30  18.00 hod.
Stř eda
7.30  12.30 hod.
Čtvrtek 7.30  12.00 hod.
Pátek
7.30  11.00 hod.
Děkujeme za pochopení.

V období mezi 20. únorem a 9. květnem
může některé domácnosti navštívit
pracovník Českého statistického úřadu
nebo speciálně vyškolený tazatel.
Český statistický úřad organizuje v roce
2010 v souladu se zákonem č. 89 / 1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, výběrové šetření o
životních podmínkách domácností v České
republice, které navazuje na předchozí
ročníky tohoto šetření. Smyslem je získat
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a
ekonomi cké situaci v celkem 30
evropských zemích. Dalším cílem je získat
data pro výpočet ukazatelů peněžní a
materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České
republiky v cca 11 000 domácnostech, z
nichž se 6 708 zúčastnilo šetření již v
předchozích letech. Všechny domácnosti
byly do akce zahrnuty na základě
náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 20.
února do 9. května 2010 prostřednictvím

speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření
budou zahrnuty všechny osoby, které mají
ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou
prokazovat průkazem tazatele, příslušným
pověřením a občanským průkazem nebo
průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech
fázích zpracování je zaručena anonymita
zajištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna podle přísných
požadavků zákona č. 89 / 1995 Sb. O
ochraně osobníc h údajů. Všichni
pracovníci zúčastněni na zajišťování a
p ro c e s u z p ra c o vá ní j s o u v á z á ni
mlčenlivostí.
Případné dotazy zodpoví paní Ing. Eva
Kramolišová, tel.: 595 131 212, email:
(dag)
eva.kramolisova@czso.cz

Nezapomeňte si 28. bř ezna posunout
hodiny z 2:00 na 3:00, začíná letní čas.
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Soutěž o nejoblíbenějšího učitele " Zlatý Ámos"
Ve středu 10. února se uskutečnilo v Domě
dětí a mládeže ve Vratimově regionální
m o r a vs ko s l e z s k é ko l o a n k e t y o
nejoblíbenějšího učitele „Zlatý Ámos
2010“. Porota, která pracovala ve složení:
Slávek Hrzal  ředitel ankety, paní učitelka
Lucie Andělová  loňský Zlatý Ámos, dále
zástupce firmy EKOKOM, potom pan
učitel Jiří Luka  jedenáctý Zlatý Ámos a
Petr Kristiník  projektový manažer CDK
Vratimov, měla za úkol vybrat z osmi
kandidátů ty, kteří postoupí do semifinále.
Žákovské týmy, které obhajovaly své
učitele, byly natolik dobré, že porota po
delší poradě nakonec vyslala do pražského
semifinále čtyři moravskoslezské kantory
(tedy přesně polovinu!!!).
V našem televizním studiu po celou dobu
regionálního kola probíhalo natáčení
rozhovorů, které měly na starosti mladé
moderátorky z týmu ABCD TV, děti z
novinářského kroužku Déčko zase
za jišťoval y rozhlas ové report áže.
Všudypřítomní členové fotografického
kroužku zase pořizovali obsáhlou
fotodokumentaci. Vyhlášení výsledků za
přítomnosti náměst kyně hejt mana
Moravskoslezského kraje Věry Palkové,
starostky našeho města Ivety Zechové a
šéfa školských odborů Františka Dobšíka
bylo díky našemu vybavení přenášeno živě.
Ajak viděli naši práci hosté ze Šternberka,

OBECNÍ BYTY
Odbor investic a údržby obecního majetku
MěÚ Vratimova sděluje všem žadatelům o
pronájem obecního bytu, že „Pravidla pro
přidělování obecních bytů, které jsou v
majetku Města Vratimova“, schválena
Radou města Vratimova dne 4. 9. 2001, č. j.
52.5.9., byla doplněna (RM dne 27. 5.
2003, č. j. 11.5.14) o vyřazování
neaktualizovaných žádostí po dvou letech
od její první aktualizace.
Žadatel je povinen osobně nebo písemně
potvrdit trvání své žádosti každoročně
n a p očá t k u k a len d á ř n íh o r ok u ,
nejpozději však do 31. 3. přísl. roku.
V případě, že se tak nestane, bude po dvou
letech, po předchozím projednání v
sociální, zdravotní a bytové komisi,
vyřazen.
O vyřazení bude žadatel informován.

Karviné, Třince, Kravař, Ostravy a
Hošťálkovic? Citujme alespoň některé:„Na
Zlatém Ámosovi se podílím už několik let.
Každý z organizátorů mě již dlouhou dobu
před akcí bombardoval požadavky. Letos
přišla pouze pozvánka. Až jsem se bála, že
to bude propadák. Teď jsem přesvědčena o
tom, že teprve nyní organizovali tuto akci
profesionálové, kteří to mají v malíčku“,
sdělila ředitelce DDM Vratimov Haně
Nevrlé náměstkyně hejtmana.
„Ráda bych vám ještě jednou poděkovala
za příjemnou atmosféru, kterou jste pro nás
soutěžící vytvořili během soutěže Zlatý
Ámos. Dotvořila ji i naše přidělená
asistentka Nikolka, která se o nás skvěle

starala a pomáhala nám překonat nervozitu,
která nás provázela před vystoupením. Její
péče dokázala, že jsme se cítili u vás jako
doma. Prosím o předání našich díků vašim
kolegyním i "andělům strážným", nám
napsal a paní uč ite lka Broni slava
Pechánková ze Šternberka.
„…A to mě upomíná ještě k tomu, abych se
závěrem zmínila o ochotě a příjemném
vys tupování poroty, pořa da te lů i
„strážných andělů“, kteří se po celou dobu
starali o naše pohodlí. Také organizace byla
výborně zvládnutá a atmosféra byla
pohodová a přátelská. Jak řekl Matěj Benda
z našeho týmu: „Konečně nějaká seriózní
soutěž!“
Markéta Poledníková

Vyhlášení výsledků Zlatého Ámose v DDM Vratimov  foto DDM Vratimov

Veř ej n á lyža ř ská šk ola
V letošním roce proběhl v lyžařském areálu
Zlatník pod Visalajemi již 28. ročník
Veřejné lyžařské školy, kterou pořádá
lyžařský SKI Klub Vratimov s.r.o. O
lyžařskou školu projevilo zájem téměř 100
dětí z Vratimova a širokého okolí, o které
se staralo 30 instruktorů lyžování.
Účastníci lyžařské školy byli rozděleni do
čtyř družstev podle lyžařských schopností a
dovedností a po dobu šesti víkendů od
9.1.2010 do 14.2.2010 se učili a zlepšovali
své lyžařské umění. Letošní ročník byl
vzhledem k dobrým sněhovým podmínkám

hodně vydařený a důkazem toho byly i
závěrečné závody ve slalomu, které zvládli
i úplně začínající čtyřletí lyžaři ze
„ z e l e n é h o “ dr u ž s t v a . S a m o t n ý m
vyvrcholením závěru lyžařské školy byl
karneval na lyžích v maskách, který byl
díky kvalitní přípravě masek velmi
nápaditý, vtipný a úsměvný. Děkujeme
všem účastníkům letošního ročníku
Veřejné lyžařské školy a zároveň Vás
všechny zveme na dobrou „lyžovačku“ do
n a š e ho l yž a řs k é ho a r e á l u, In fo :
www.skizlatnik.cz .
Mgr. Daniel Kašička

Pavlína Fiedorová,
odbor investic a údržby obecního majetku

Podělte se s námi o staré fotografie
Dovolujeme si požádat pamětníky z řad
občanů Vratimova o zaslání nebo zapůjčení
fotografií z historie KS Vratimov a Kina
Hvězda (stavba budovy, fotografie ze
společenských akcí  plesy, svatby...) za
účelem instalace výstavy. Fotografie je
možné odevzdat osobně v KS, nebo je
zaslat poštou na adresu: KS Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov.
Děkujeme za spolupráci!

Vratimovské děti se učily lyžovat s nadšením  foto SKI Klub Vratimov s.r.o.
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Z kr oniky Vr atimova
Pokračování z minulého čísla
8./3. na oslavu 80. narozenin presidenta
Masaryka konána slavnostní schůze
obecního zastupitelstva, ve které se usneslo
všemi hlasy:
1. Obec vysadí od okres. silnice kolem
školy k Husovému sboru „Masarykovo
stromořadí“ nákladem asi 6000 Kč.
2. Obec zakoupí pro obecní knihovnu
veškerá díla Masarykova za 2000 Kč.
3. Všem školním dětem věnuje vklad 10
Kč, místní peněžní ústavy věnují vkladní
knížky, náklad obce 3800 Kč.
4. Všem místním chudým vyplatí se 6./3. po
50 Kč t.j. náklad 1000 Kč.
5. Místním nezaměstnaným povoluje se
1000 Kč.
6. Pro školu měšťanskou a vyšší třídy
obecné zakoupí se spisy jednající o velikém
našem muži. Veškerý tento náklad uhradí se
z hotovosti obecné.
Ve schůzi 4./4. čten výměr ministerstva
zdravotnictví, že byla povolena subvence
na stavbu vodovodu ve výši 12%.
K dotazu zemského úřadu v Brně ohledně
stavby vodovodu usnáší se obecní
zastupitelstvo všemi hlasy na samostatné
stavbě vodovodu, samostatné obstarání
výpůjčky a samostatné vypsání stavby.
Ve schůzi 4./4. učiněn dotaz, jak stojí
záležitost chodníku od nádraží. Poněvadž
pan Paskovský návrh na záměnu pozemku
odvolává, nastal původní stav, že totiž dle
protokolu ze dne 31.3.1927 dráha jest
povinna chodník vykoupiti. Usneseno
vyslati do Olomouce opětně deputaci k
ředitelství státních drah, aby výkup se co
nejdříve uskutečnil.
Ve schůzi 30./5. obecního zastupitelstva
čten zápis ze dne 17. dubna 1930 sepsaný
účastníky obce a zástupci ředitelství
státních drah v Olomouci ohledně výkupu
potřebného pozemku od pana Paskovského
pro zřízení 1,5m širokého chodníku a byl
všemi hlasy přítomných schválen. Tímto
protokolem přebírá obec na sebe práce s
postavením plotu a návozu, materiál dodá
dráha.
Zajímavé jest jak se vyřešila otázka
postavení chudobince ve Vratimově, o této
záležitosti se už tolikrát jednalo. Koupí lesa
Dulňáku získala obec také starší budovu,
hajovnu, ze které se zřídil chudobinec. Na
nutné opravy, by bydlení bylo slušné a
zdravotně nezávadné, povolilo obecní
zastupitelstvo 10000 Kč. Dne 1. července
1930 nastěhovali se do chudobince
obyvatelé ze školních sklepů po 10 letech.
Tak skončila záležitost vybudování
chudobince, o které se v obecním
zastupitelstvu tolikrát jednalo a usnášelo.
Sportovní spolek Footbalistů jménem
Meteor založen ve Vratimově 1930 a ve
schůzi obecního zastupitelstva 30./5.
udělena mu byla subvence 1200 Kč s
podmínkou, že hřiště, když bude volné,
propůjčováno bude školním dětem ke hraní
za dozoru učitelů.

Na hor ách vzduch je pr íma a to klíma...
Slova této písně si letos mohlo klidně
prozpěvovat 40 žáků 7., 8. a 9. tříd ze ZŠ
Vratimov na Masarykově náměstí, kteří se
ve dnech 8.  13. února 2010 zúčastnili již
tradičního lyžařského zájezdu. Ovšem
zcela netradičně se jejich druhým
domovem na tyto dny stala chata Švarná
Hanka. Už samotná cesta na hotel byla
velmi dobrodružná. Autobus nás dovezl
pouze na zastávku Jamník a pak si žáci užili
7,5 km dlouhou romantickou procházku
zasněženou krajinou.
Na svahu byli kurzisté rozděleni celkem do
3 skupin. Zdatní lyžaři se proháněli svahem
pod vedením p. uč. Sadílkové. Naopak své
první lyžařské zkušenosti začátečníci
sbírali za odborného dohledu p. uč. Levé,
které ze všech sil pomáhala i zdravotnice
kurzu p. uč. Pelikánová. Snowboarďáky se
v jejich jízdě snažila zdokonalit p. uč.
Michálková. Snaha všech žáků i
vyučujících se vyplatila a na závěrečných
závodech někteří účastníci předvedli hezké
výkony a zvítězili ve svých kategoriích:
1. lyžař i
1. místo  Jan Nádraský
2. místo  Kristýna Kudrejová
3. místo  Michaela Dudová
2. začátečníci
1. místo  Andrea Trawinská
2. místo  Martin Hrdý
3. místo  Dita Jurečková

3. snowboarďáci
1. místo  Jaromír Böhm
2. místo  Dominik Svěnčík
3. místo  David Borůvka
Paní učitelky se však snažily, aby si žáci
užili pobyt nejen na svahu, ale i v jejich
volném čase. Vzpomínat mohou
na
večerní diskotéky, které se ve čtvrtek
změnily v pyžamovou párty, na odpolední
billiard, na turistický výlet na chatu
Charbulák, na společné dovádění na sněhu
nebo na přednášku o první pomoci, kterou
uspořádala p. uč. Pelikánová.
A protože se na našem kurzu kromě
sněženek objevili i nějací machři, došlo ke
zlomení jedné lyže a k lehkému zranění,
které si vyžádalo ošetření na lékařské
pohotovosti ve Frýdku Místku. Ovšem i
tato záležitost se nakonec proměnila v
atraktivní adrenalinovou záležitost,
protože se raněný proměnil v hrdinu, který
jako jediný okusil jízdu na sněžném
skútru.Vše nakonec dobře dopadlo a podle
ověřených zpráv tiskové agentury ZŠ
Vratimov na Masarykově náměstí kurz
splnil své výchovně vzdělávací cíle a
všichni zúčastnění se vrátili s mnoha
novými více či méně sportovními zážitky.
Mgr. Dagmar Levá, vedoucí LVVZ

Sněženky a machři...  foto Mgr. Dagmar Levá

Občané z vratimovských zadků podali
žádost o zřízení nové cesty, vedoucí od
Nového lesa až ke Kusákovi č. 112.
Záležitost nemohla se ihned vyříditi, musí
se nejdříve vyšetřiti náklad na tuto cestu. To
jsou následky nepředloženého povolování
staveb bez parcelačních plánů na
vzdálených samotách, následky z toho pro
obec se dostavují  zřizování nových
nákladných cest pro několik domovních

čísel, později elektrické vedení osvětlení,
vodovod, ačkoliv ve Vratimově je tolik
stavebních míst soustředěných u kostela u
školy, u okresní silnice, blízko nádraží.
Stavby na odlehlých dosud neobydlených
samotách jsou nevhodné a ke škodě
ostatních občanů  poplatníků a nevkusné.
Takové roztroušené dědiny vidíme jen v
polských krajích.
(mil)
(text není upravován)
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Žádost o spolupátr ání Zvýšený počet kr ádeží
Policie České republiky ve Vratimově se
obrací k občanům s žádostí o pomoc při
pátrání po neznámém pachateli v
souvislosti s případy vloupání do restaurací
U Šodků v obci Šenov, ke kterému došlo v
ranních hodinách dne 7. února 2010 a dále v
případě vloupání do restaurace Šodek v
obci Vratimov, ke které došlo v nočních
hodinách dne 11. února 2010. Neznámý
pachatel se mohl pokusit vloupat i do jiných
restauračních a provozních zařízení v
našem služebním obvodě. S největší
pravděpodobností pachatel nebo pachatelé
z místa činu s odcizenými věcmi odjížděli
vozidlem.
Pokud máte jakékoliv informace, které
mohou přispět ke zjištění osoby pachatele,
například o podezřelých vozidlech či
osobách, pohybujících se v uvedených
místech v době, kdy došlo k vloupání,
oznamte tyto skutečnosti na linku 596 732
189 obvodního oddělení Policie České
republiky Vratimov.
pprap. Bc. Silvie Kasperová, Vrchní asistent

Od počátku letošního roku 2010 došlo ve
vratimovském služebním obvodu  v obci
Vratimov a v obci Šenov  ke zvýšení počtu
k r á d e ž í v l ou p á n í m d o o s o bn í c h
motorových vozidel.

POLICIE ČR
pátrá, radí, informuje
K prvnímu vloupání do osobního
motorového vozidla došlo dne 3. ledna
2010 v odpoledních hodinách na ul. K
Hájence v Šenově, kdy neznámý pachatel
do vozidla vnikl po rozbití zadního okna a
ze sedadla vozidla odcizil volně odloženou
tašku s věcmi.
K dalšímu vloupání došlo dne 15. ledna
2010, opět v odpoledních hodinách, kdy
neznámý pachatel na ul. Frýdecké ve
Vratimově do osobního motorového
vozidla vnikl opět po rozbití zadního okna
vozidla a odcizil z něj na sedadle
„zapomenutý“ notebook.

K doposud poslednímu zaznamenanému
vloupání došlo dne 29. ledna 2010 v
nočních hodinách na ul. U Rozvodny ve
Vratimově, kde pachatel po rozbití okna
vnikl do nákladního motorového vozidla,
ze kterého odcizil tašku s osobními věcmi,
která byla odložena na sedadle vozidla.
Na jedné straně se takovýchto krádeží
vloupáním mohou dopustit pachatelé
náhodně a ojediněle. Stačí pro ně heslo
„jednou a dost“. V takovýchto případech je
obtížné pachatele vypátrat. Na druhé straně
jsou tady pachatelé, kteří „se tímto živí“ a je
možné je někdy zpozorovat, jak nahlížejí na
parkovištích do vozidel a tipují.
Pamatujte, že pachatelům stačí i Vaše
pětiminutové odběhnutí do trafiky pro
noviny, a byť je vaše odložená peněženka
nebo igelitová taška ve vozidle prázdná, je
pořád lákadlem. Pro pachatele je důležitý
pouhý fakt, že ve vozidle se nachází nějaká
věc, kterou mohou odcizit.
Vzhledem k těmto skutečnostem žádáme
občany, aby si ve vozidlech neponechávali
žádné věci, které by mohly pachatele lákat
ke krádežím.
pprap. Bc. Silvie Kasperová, Vrchní asistent

Zimní olympiáda
Na středu 3. února 2010 připravili učitelé
ZŠ Šenov Zimní olympiádu ve sjezdovém
lyžování pro žáky I. stupně základních škol
Regionu Slezská brána. Celkem 55
účastníků se vydalo za sněhem do Beskyd,
do areálu Kociánka na Čeladné. Na velmi
dobře připraveném svahu proběhl závod ve
slalomu.
Soutěžní družstva tvořili vždy dvě dívky a
dva chlapci žáků I. stupně ZŠ. O nejlepší
čas mezi dospělými soutěžili zástupci
jednotlivých škol a městských nebo
obecních úřadů. Pro všechny účastníky
bylo připraveno teplé občerstvení, které při
celodenním sněžení přišlo vhod.
A kdo byl vítězem? Vítězem byli všichni, i
když pořadí mezi družstvy bylo následující:
1. místo ZŠ Šenov
2. místo ZŠ Paskov
3. místo ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí
Mezi dospělými byl nejrychlejší Ing. Petr
Holuša z MěÚ Vratimov.
Poděkování patří všem, kteří se aktivně
podíleli na této velmi zdařilé akci.
Ivo Kičmer, místostarosta

Důchodci bilancovali...
Organizací, sdružující občany nejstarší
generace ve městě, je klub důchodců, jehož
činnost hodnotili členové na výroční schůzi
koncem ledna. Spolu s hosty, starostkou
p. Mgr. Zechovou a místostarostou p.
Kičmerem, vyslechli připravený program.
O poslání klubu bylo již mnohé řečeno a
napsáno, takže uveďme jen zásadní
skutečnosti.Klub čítá 178 členů a
připravuje v prvé řadě zábavná odpoledne,

Bude přebírání cen  foto Ing. Jaromír. Krajčok, starosta obce Sedliště

nazvaná jako „Vítání jara, Oslava Dne
matek, Smažení vaječiny, Loučení s létem,
Mikulášská veselice“, v neposlední řadě
pak netradičně pojatou „Výroční schůzi“ s
tancem a pohoštěním. Volná zábava, tanec
a malé pohoštění jsou také hlavní náplní
těchto uvedených akcí. A je potěšující vidět
naše seniory  důchodce, jak přes svůj
pokročilý věk dokážou využít těchto
možností k pobavení a zpestření svého
stáří. Další oblastí je organizování
poznávac íc h záj ez dů s podporou
městského zastupitelstva, účast v
kroužcích vyšívání a rekondičního cvičení,
i neformální schůzky v klubovně.

Výroční schůze vyslovila poděkování
odc ház e j íc í m čl e nům výboru M.
Heřmanové a M. Stavinohové, a zvláště A.
Přívarové, která vykonávala funkci
předsedkyně od roku 1991. Současně byli
zvoleni noví funkcionáři, a to J. Kaločová
jako předsedkyně, A. Přívarová a J.
Heřman jako místopředsedové a J. Hanlová
jako pokladní.
Na závěr je opět vhodné uvést, že členství v
klubu je otevřené pro všechny seniory, kteří
se chtějí občas pobavit a pookřát mezi
svými vrstevníky. Přijďte mezi nás, rádi
Vás uvítáme!
Ing. Miroslav Ler, KD
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Činnost Sbor u dobr ovolných hasičů ve Vr atimově v r oce 2009
Pokračování z minulého čísla
Jednotka měla v loňském roce 27 členů.
Jako jednotka kategorie JPO II slouží v
systému pohotovostí. Čtyřčlenné družstvo
je připraveno vyjet k zásahu do 5 minut od
vyhlášení poplachu. Na finančním zajištění
těchto pohotovostí se podílí také krajský
úřad dotací 150 000 Kč. Zajištění
pohotovostí je personálně a organizačně
velmi náročné. Je třeba si uvědomit, že
žádný ze členů jednotky nevykonává
činnost v jednotce jako své zaměstnání. To
znamená, že všichni, kteří se podílejí na
běhu jednotky, mají svá zaměstnání a
veškerou činnost vykonávají ve svém
volném čase, často na úkor rodiny a svých
ostatních koníčků. Práce v jednotce však
nejsou jen zásahy, jsou to další hodiny
strávené při výcviku, odborné přípravě,
údržbě techniky, výstroje atd. Mnohým
členům jednotky se hasičská zbrojnice stala
druhým domovem.
V loňském roce jednotka provedla celkem
159 zásahů, z toho 24 mimo území našeho
města. Jako v předešlých letech se i letos
jednalo v převážné většině o zásahy
technického charakteru, kterých bylo 110.
Zde se jednalo zejména o zpřístupňování
uzavřených prostor, likvidaci bodavého
hmyzu, odstraňování spadlých stromů,
odstra ňová ní l edových převi sů a
rampouchů, čerpání vody a podobně.
Jednotka hasila 21 požárů a zasahovala u 10
dopravních nehod.
Mezi největší zásahy patřilo nasazení
jednotky při bleskových povodních na
Novojičínsku na konci června 2009.
Jednotka se podílela na likvidaci
povodňových škod v Jesníku nad Odrou a v
Novém Jičíně. O týden později byla k
podobnému zásahu vyslána do Fulneku.
Mezi další významné zásahy jednotky patří
hašení požáru třídírny odpadu firmy OZO v
Ostravě  Kunčicích a skládky odpadu v
Řepištích. Ale i v našem městě jednotka
nezahálela. Jednalo se zejména o zásahy
spojené s větrnou smrští, která Vratimovem
prošla 22. května. V souvislosti s ní
jednotka provedla celkem 32 zásahů.
Aby bylo možno zvládat tolik náročných
zásahů, musí se členové jednotky neustále
zdokonalovat při odborné přípravě,
praktických výcvicích a cvičeních své
z na l ost i a pr ak ti c ké do ved nost i .
Samozřejmou součástí práce v jednotce je
pochopitelně také fyzická příprava.
Ale práce v jednotce nejsou jen zásahy,
školení a cvičení. Patří sem i údržba a
opravy techniky, údržba výstroje a také
hasičské zbrojnice.
Členové jednotky pravidelně zajišťují
údržbu mobilní techniky a její přípravu k
pravidelným technickým kontrolám. I když
nutno říci, že zejména v případě vozidla
CAS32 jde o výkon vpravdě hrdinský.
V průběhu roku byly na tomto vozidle
prost ře dnic t vím odbornýc h fi rem
provedeny nutné opravy podvozkové části,

aby byla zachována funkčnost vozidla.
Vzhledem k vysoké ceně generální opravy
nástavby (byla vyrobena v roce 1967 a je
tedy již veteránem) vozidla se členové
jednotky rozhodli provést základní opravu
nástavby vozidla svépomocí. Její součástí
je i povrchová úprava vnitřku nádrže na
vodu a oprava karoserie. Oprava vzhledem
k náročnosti a rozsahu stále probíhá.
Náročnost je dána i tím, že všechny práce se
provádějí tak, aby bylo vozidlo stále
funkční a mohlo vyjíždět k zásahům.
Ideálním řešením by bylo zakoupení
nového vozidla za již dosluhující tatru. To
je ovšem v současné ekonomické situaci
zřejmě pouhá utopie.
U v oz i dl a Av i a b y l a p ro ve de n a
rekonstrukce vnitřní části, čímž se zlepšilo
jeho využití zejména pro technické zásahy.
Největší událostí, tykající se mobilní
techniky naši jednotky, však byl v
uplynulém roce návrat zásahového vozidla
CAS15 Renault Midlum z opravy po
prodělané dopravní nehodě. Vozidlo již
plně slouží občanům našeho města a my
jsme mohli, i když poněkud opožděně,
začátkem listopadu zorganizovat jeho
oficiální přivítání v naší hasičské zbrojnici.
Zde bychom chtěli ještě jednou velmi
poděkovat všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na pořízení tohoto
vozidla. Zejména pak vedení města a
městskému zastupitelstvu, které i v
ekonomicky složité době našlo dostatek
finančních prostředků k realizaci této akce.
Zde krátce odbočíme ještě k jedné události
spojené s havárií vozidla. Při slavnostním
aktu na Přibyslavském zámku v Centru
hasičského hnutí převzal dne 22. 5. 2009
velitel jednotky SDH Vratimov Ing.
Dalibor Vlček z rukou starosty SHČMS ČR
Ing. Karla Richtera medaili za Odvahu a
statečnost. Tato medaile byla jednotce SDH
Vratimov

udělena Sdružením hasičů Čech, Moravy a
Slezska za zásah při dopravní nehodě
vlastního vozidla CAS15 Renault Midlum
20. září roku 2008, kdy členové jednotky,
ač někteří z nich přímí účastníci nezaviněné
dopravní nehody, přímo na místě
zasahovali, aby poskytli pomoc jak řidiči
osobního vozidla, který nehodu zavinil, tak
také členu vlastní jednotky. Strojník
havarovaného hasičského vozidla zůstal
uvězněn v deformované kabině vozu a
členové naši jednotky jej společně s kolegy
z ostatních zasahujících jednotek z vozidla
vyprošťovali za pomoci hydraulického
vyprošťovacího zařízení. Součástí
slavnostního předání ocenění byla i
prohlídka Hasičského muzea a slavnostní
večeře s vrcholnými představiteli sdružení.
Díky podpoře města a dotacím krajského
úřadu bylo dále doplněno technické
vybavení jednotky o další potřebná zařízení
a spotřební materiál.
Vybavení jednotky je v současné době
prakticky srovnatelné s vybavením
jednotek hasičského záchranného sboru,
srovnatelná je také kvalita a rozsah
zásahové činnosti, naše jednotka a také
město se tedy v tomto směru nemá zač
stydět. Občané mohou být hrdí na své
hasiče a jejich zajištění. Moravskoslezský
kraj, a především město Vratimov,
vynakládají na zajištění požární ochrany
nemalé finanční částky. Je zřejmé, že
představitelům města není otázka
bezpečnosti jeho občanů lhostejná,
považují ji za jednu z priorit, a to i v tomto
finančně složitém období.
Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat
všem našim sponzorům, příznivcům a
kolegům, kteří naší organizaci pomáhají a
podílejí se tak na její bohaté činnosti a
zároveň přejeme všem mnoho zdraví a
štěstí v novém roce 2010.
Dalibor Vlček, velitel SDH Vratimov
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BŘEZEN
BŘEZEN
v Kulturním středisku ve Vratimově

Vzpomínáme
Dne 29. března je tomu již 5 let,
kdy zemřel
pan

J aroslav Riedl
Nikdy nezapomene  maminka s rodinou.

Program:
21.3. 10,00 hod  VODNICKÁ POHÁDKA

 nedělní představení pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50,Kč
16.3. 18,00 hod.  BORNEO

 videoprojekce / přednáška
 salónek KS, vstupné dobrovolné

Dne 3.3. 2010 vzpomeneme nedožitých 70 let
pana

Milana Genšerovského
Život je dlouhý dosti, když víš, jak ho prožít.
Nikdy nezapomenou  manželka,
synové a dcery s rodinami..

Ta bolest v srdci bolí a nikdy se nezahojí.
Dne 19.3. uplynuly 3 roky od úmrtí
naší maminky, babičky, prababičky, sestry
paní

Věry Hanákové
S láskou vzpomínají děti
s rodinami.

25.3.  7.4.  VÝSTAVA IMAGINE
 představte si energie budoucnosti ve svém městě

 vestibul kina Hvězda
30.3. 18,00 hod.  Divadelní společnost HÁTA
Rozmarný duch

 duchařská komedie
 kinosál Hvězda, vstupné 340/320/280,Kč

Akce v Horních Datyních
1.3. 16,00  klubovna  schůze výboru zahrádkářů

6.3. 20,00  společenský večer SK Time
10.3. 17,00  schůze výboru KSČM
13.3. 15,00  velký sál  Karneval pro děti, SDH Horní Datyně
14.3. 15,00  valná hromada Tělovýchovné jednoty
26.3. 17,15  klubovna  schůze výboru včelařů

Akce v Kulturním domě Vratimov

5.  7.3. KČT  zimní autobusový zájezd na Slovensko
20.3. DDM 14,00  Country bál pro děti
25.3. DDM 13,00  workshop pro děti a dospělé
Komunikace napříč generacemi

Napište nám termíny akcí a my vám je uveřejníme!

Záchranný
integrovaný systém
Hasiči
Hasiči Vratimov
stálá služba
Záchranná služba
Policie ČR
Policie ČR Vratimov
stálá služba
Havárie
 plynu  SMP Ostrava
 vody  poruchová
služba SmVaK
 elektrorozv.  ČEZ
 horkov. a rozv. tepla
dispečink
Havárie
v byt. domech města
Vratimova  fa Navrátil
(elektro, voda, plyn, topení)

Havárie v byt. domech

112
150
603 759 150
155
158
604 127 288
12 39
840 111 125
840 850 860
595 684 588

606 384 069
723 089 881

2.3. 16,00  členská schůze MO KSČM  salónek
4., 29., 30.3.  prodej  vestibul kavárny
6.3. 09,30  schůze ČRS Vratimov  salónek
1., 8., 15., 22, 29.3. 15,00  autoškola  klubovna č. 17
1., 8., 15., 22.3.  zkouška ZUŠ  kinosál
18.3. 15,00  Vítání jara  Klub důchodců
20.3.  shromáždění delegátů SDM okresu Ostrava
25.3.  členská schůze KD BIOCEL Paskov

Kurzy:
Angličtina 2.roč.
4.roč.
5.roč.
cvičení seniorů
aerobic mix
relax cvičení
velké míče
pilates s Broňou
jóga I.
jóga II.
aby záda nebolela
kalanetika I.
kalanetika II.
pilates s Bárou
fitko s Markem
břišní tance

 úterý
 úterý
 pondělí
 pondělí
 pondělí
 pondělí
 úterý
 úterý
 středa
 středa
 středa
 středa
 středa
 čtvrtek
 čtvrtek
 čtvrtek

15,30
17,00
17,00
18,00
18,00
19,00
17,00
19,00
16,30
18,00
17,00
18,00
19,00
17,00
18,00
19,00

klubovna č.11
klubovna č.11
klubovna č.11
salónek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salónek
salónek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál

nabízíme :
ž

pronájem kluboven, salonků, kavárny
za velmi výhodné ceny

O konkrétních cenách se informujte v kanceláři
Kulturního střediska ve Vratimově tel. 595 700 7504
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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NABÍDKA LETNÍCH DĚTSKÝCH TÁBORŮ 2010
1.
„POKLAD NA VRANSKÉM J EZEŘE“
Chorvatsko, Pakoštane, vila Marko, 2.  10.7.2010
Pobyt pro rodiny s dětmi
Hlavní vedoucí: David Böhm
2.
„NOVÉ SVĚTY“
Chorvatsko, Živogošče, kemp Dole, 2.  11.7.2010
Letní tábor u moře pro děti od 6 do 14 let
Hlavní vedoucí: Radek Pinďa Volný
3.
„MALÉ VELKÉ RYBY IV.“
Chorvatsko, Živogošče, kemp Dole, 9.  18.7.2010
Letní tábor u moře pro děti od 6 do 14 let
Hlavní vedoucí: Marcela Grácová
4.
„TOULKY HISTORIÍ“
Příměstský tábor (děti ráno přicházejí a večer
odcházejí domů)
12.  16.7.2010, pro děti od 7 do 10 let
Hlavní vedoucí: Renáta Böhmová
5.
„CESTY DO MINULOSTI“
Příměstský tábor (děti ráno přicházejí a večer
odcházejí domů), 2.  6.8.2010
Pro děti od 7 do 10 let
Hlavní vedoucí: Renáta Hloušová
6.
„DOBYTÍ AMERIKY“
Stanový tábor v Lukavci u Fulneku, 3.  16.7.2010
Pro děti od 10 do 15 let
Hlavní vedoucí: Jan Kludka

7.
„LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA  AKTA XXL“
Pobytový tábor, na kterém si děti vyzkoušejí, jak se dělá
film, 9.  21.7.2010, Mosty u Jablunkova
Pro děti od 11 let, přednost mají děti z kroužků mediální
výchovy, Hlavní vedoucí: Eva Bělohlavá
8.
„PŘEŽITÍ“
Soustředění NEWS BARÁČNÍCI
Pro členy tohoto kroužku nebo pro případné zájemce o
jeho činnost od 14 let
Hlavní vedoucí: David Böhm
9.
„PUTOVÁNÍ S INDIÁNY“
Nýdek Hluchová, 22.  28.8.2010
Pro děti od 6 do 12 let
Hlavní vedoucí: Zuzana Křivánková
10.
Soustř edění mažoretek  I. Tur nus  nabídka
pro Bublinky, Kostičky, Sr díčka
Horní Lhota, 10.  17. 7. 2009
Hlavní vedoucí: Renáta Hloušová
11.
Soustř edění mažoretek  II. Tur nus  nabídka
pro ostatní, Ostr ava, Paskov
Horní Lhota, 17.  24. 7. 2009
Hlavní vedoucí: Renáta Hloušová
12.
VESMÍREM TAM ...A ZPĚT?
chatkový tábor v Bojanovicích u Znojma,
termín 1.  14.8.2010, pro děti od 7 do 15 let
Hlavní vedoucí: Roman Tomica

Přihlášky a ceny jednotlivých táborů budou v březnu zveřejněny na našich webových stránkách

Srdečně Vás zveme na

pr ogr am: výuka tanců, scénky, soutěže, tombola, .. …

k tanci hr aje: " Ar gument"
PŘEZUTÍ S SEBOU!!
INFOR MACE A REZ ERVACE :
Rená t a H loušová 739 201 078
tel. 596 732 333
www.ddmvr atimov.cz

Akce bř ezen 2010
2. března  Mediální lekce pro ZŠ Paskov
3. 6. března  CDK v České Lípě na soutěži Mladý mediální
moderátor
9. března  Mediální lekce pro ZŠ Masarykovo nám., Vratimov
beseda s moderátorem Romanem Pastorkem
15. a 16. března  mediální dny pro ZŠ Řepiště
20. března  14 hodin  Country bál pro děti
23. března  17.30  další informativní schůzka k letnímu táboru
v Chorvatsku, Pakoštane, bližší informace Renáta Böhmová
24. března  8 hodin  Pohádka o princezně Komunikaci
pro 1. stupeň ZŠ Sedliště
24. března  10 hodin  Zahrejte si na celebritu  pro 2. stupeň ZŠ
Sedliště
22.  26. března  velikonoční dílny pro školní mládež
25. března  13 hodin  Komunikace napříč generacemi
 workshop pro děti a dospělé účastníky projektu Křížem krážem
Slezskou bránou
26. března  Média a zábava pro ZŠ Datyňská, Vratimov
29. a 30. března  Věřte, nevěřte  mediální lekce pro ZŠ Vratimov
Př ipravujeme:
1. a 2. dubna  Aprílové hrátky v rámci velikonočních prázdnin
Od 1. do 5. dubna  Velikonoční pobyt pro Dětské domovy
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Kulturní středisko Vratimov, kinosál Hvězda

úterý 30. března v 18 hodin

Předprodej KS Vratimov
po  čt: 7  17, pá: 7  14

otevíráme nový kurz b i šních tanc
od 4.3. do 20.5.2010, každý čtvrtek v 19,00
hlaste se ihned - poslední volná místa! Tel. 595 700 752

Předprodej KS Vratimov
po  čt: 7  17, pá: 7  14
www.ksvratimov.cz
tel.: 595 700 751

úterý 20. dubna v 19 hod.
v KS Vratimov, kinosál Hvězda

10
KS Vratimov, www.ksvratimov.cz, tel.: 595 700 750, 595 700 752

VODNICKÁ POHÁDKA

KUPÓN
21. března 2010
VODNICKÁ POHÁDKA

nedělní pohádka
v podání Divadýlka Mrak

Vstupné 50, Kč. Po předložení vybarveného obrázku
z kupónu (uveřejněného v březnovém čísle VN)
 SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Předprodej v KS po  čt: 7  17, pá: 7  14

B

VIDEOPROJEKCE S POVÍDÁNÍM

po předložení vybarveného obrázku
SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

KS Vratimov, www.ksvratimov.cz, tel.: 595 700 754

Výstava IMAGINE

"p edstavte si energie
budoucnosti ve svém
m s t !"

25.3. - 7.4.2010 - vestibul kina Hv zda

www.ksvratimov.cz

Naši energetickou budoucnost máme
ve svých rukou... P ij te se inspirovat
pokrokovými m sty Evropy!

Program kina Hvězda Vratimov
Pokladna je otevřena hodinu před představením

BŘEZEN
2010
tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.cz
spojení z Ostravy autobusem č. 21, 25, 41 a 81
3.  4.3. v 18,00 hod.
FR/ 93´/ 65,/ animovaný

ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA
Arthur je natěšený, protože dnes večer se naposledy může vrátit do říše
Minimojů a setkat se s princeznou Selénií. Minimojové na jeho počest
chystají obrovskou hostinu a princezna se chystá obléknout do šatů z
růžových okvětních plátků. Arthur ale nečekaně najde zrnko rýže, kde je
napsáno SOS. Český d abing!!!

5.  6.3. v 18,00 hod.
FR+Kanada/ 122´/ 70,/ dobrodružnýfantasy/ přístupný od 12 let

IMAGINÁRIUM DR. PARNASE
Dr. Parnassus kdysi dávno vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem. O
mnoho století později našel pravou lásku a s ďáblem podepsal novou
smlouvu.

10.  11.3. v 18,00 hod.
USA/ 111´/ 70,/ komediedrama/ přístupný

VYFIČ

Bliss má ráda rock. Matka jí nutí do příšerných soutěží krásy, na nichž si
načančané slečinky nepřejí nic než světový mír, s "uhihňanými"
spolužačkami si nerozumí a brigáda servírky taky není nic moc. Jednou
však s kamarádkou narazí v sousedním městě na drsné závody na
kolečkových bruslích... Hrají: Ellen Page, Kristen Wiig, Drew
Barrymore, Juliette Lewis, Zoe Bell,Ari Granor

12.  13.3. v 18,00 hod.
USA/ 105´/ 70,/ válečné drama/ přístupný od 15 let

BRATŘI
Příběh dvou bratrů  jeden vzorný manžel a mariňák a druhý lehkomyslný
týpek, který je častěji ve vězení než doma. Poté, co je vzorňák sestřelen v
Afghánistánu a prohlášen za mrtvého, změní se nepovedený bratr v
zodpovědného strýčka, který více než na sebe myslí na své neteře, ale také
na svou švagrovou Grace. Hr ají: Natalie Portman, Jake Gyllenhaal

17.  18.3. v 18,00 hod.
USA/ 91´/ 70,/ animovaná rodinná komedie

PRINCEZNA A ŽABÁK

Klasická pohádka o žabím princi, který se zoufale touží stát
člověkem. Osudný polibek od krásné dívky je oba dovede do
veselého dobrodružství v tajuplných bažinách Louisiany.
19.  20.3. v 18,00 hod.
USA/ 128´/ 65,/ romantická komedie/ přístupný

NA SVATÉHO VALENTÝNA
Příběhy skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě
na den svatého Valentýna, kdy se každý z nich snaží najít lásku,
nebo řeší milostné problémy. Hr ají: Taylor Lautner, Bradley Cooper,
Anne Hathaway, Jessica Alba, Ashton Kutcher, Julia Roberts

24.  25.3. v 18,00 hod.
USA/ 120´/ 70,/ romantická komedie/ přístupný od 12 let

NĚJ AK SE TO KOMPLIKUJ E

Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste
definitivně odstřihli bývalého partnera, pak ho z ničeho nic potkáte a
najednou pochopíte, že stará láska nerezaví. Hr ají: Alec Baldwin, Meryl
Streep, John Krasinski, Lake Bell

26.  27.3. v 18,00 hod.
SR/ 95´/ 70,/ drama/ přístupný od 15 let

NEBE  PEKLO  ZEM
Příběh talentované dívky, jejíž vzestup je náhle přerušen nešťastným
zraněním. Nové hledání hodnot, postavení i životních jistot ji nasměruje
na zcela jinou cestu, než kam jako baletka směřovala…

31.3  1.4. v 18,00 hod.
ČR/ 99´/ 70,/ drama/ přístupný

KAWASAKIHO RŮŽE
Kdo může posuzovat minulé viny? Může jim čas obrousit hrany? Nebo je
cestou pokání, kterým se viníci posléze pokusí spasit?

TIPY MĚSÍCE
IMAGINÁRIUM DR. PARNASE

5.  6.3. v 18,00 hod.

FR+Kanada/ 122´/ 70,/dobrodružnýfantasy/ přístupný od 12 let
Dr. Parnassus kdysi
dávno vy hrál
nesmrtelnost v sázce s
ďáblempanem
N i cke m. O m no ho
století později našel
pravou lásku a s ďáblem
podepsal novou
smlouvu. V ní stálo, že
se vzdává své
nesmrtelnosti za mládí, ale jeho prvorozené dítě se v den svých
šestnáctých narozenin stane majetkem pana Nicka. Nyní se čas
Parnassovy dcery Valentiny naplnil a on se trápí, jak ji zachránit
před neúprosným osudem. Pan Nick přijíždí, aby si převzal svou
cenu. Rád se však vsází, a proto se rozhodne znovu riskovat.
Valentinu získá ten, který první svede pět nových duší… Film
Terryho Gilliama Imaginárium dr. Parnasse je posledním snímkem
Heatha Ledgera, který nečekaně zemřel uprostřed natáčení. Hrají:
Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law, Colin Far rell,
Chr istopher Plummer, Tom Waits, Lily Cole, Ver ne Troyer,
Carr ie Genzel, Andrew Gar field, Quinn Lord, Simon Day,

NEBE  PEKLO  ZEM

26.  27.3. v 18,00 hod.
SR/ 95´/ 70,/ drama/ přístupný od 15 let
Př í běh t al en t ovan é
dívky, jejíž vzestup je
náhle přerušen
nešťastným zraněním.
Zastavení času a nové
hledání hodnot,
postavení i životních
jistot, je zcela jinou
cestou, než kam jako
baletka směřovala….
Mladá, sebevědomá baletka Klára dostane nabídku tančit v jenom z
nejlepších baletních souborů na světě. Trénuje jako o život, aby si
splnila svůj sen. V této emočně vypjaté době, kdy potřebuje
spřízněnou duši, přistihne svého přítele Tomáše při nevěře. Jejich
dlouhodobý vztah se rozpadá a složitá rodinná situace vše jen
komplikuje… Hr ají: Zuzana Kanócz, Bronislav Wroclawski,
Lukáš Latinák, Dagmar Bláhová, Dagmar Edwards, Jiří Korn, Ivan
Martinka a další

KAWASAKIHO RŮŽE
31.3  1.4. v 18,00 hod.
ČR/ 99´/ 70,/ drama/ přístupný
Drama Jana
Hřebejka
podle Cenou
S a z k y
oceněného
scénáře Petra
Jarchovského
vytváří
spletitý řetězec otázek a nabízí celou škálu často protichůdných
odpovědí. Hlavní postavou příběhu je renomovaný psychiatr, který
má u příležitosti výročí založení republiky získat významné státní
ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane katalyzátorem
událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu mohou
zlomit vaz. Na začátku filmu padne závažné obvinění. Zeť, který
žárlí na svého tchána, ho nařkne z udavačství. Nevidíme, zda je
obvinění oprávněné, nebo není. Hr ají: Mar tin Huba, Daniela
Kolář ová, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík, Antonín
Kr atochvíl, Petr a Hř ebíčková, Milan Mikulčík, Isao Onoda

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.
Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.č. 595 700 754, www.ksvratimov.cz
Předseda redakční rady : Ivo Kičmer, zodpovědný redaktor VN: Dalibor Gavelčík. Grafická úprava a sazba : Dalibor Gavelčík.
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ČR E 12367
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Policie ČR Vratimov 604 127 288

Radnice informuje
Zimní období a čistota ovzduší

Město Vratimov sousedí s největším
hutním výrobcem oceli v naší zemi.
Pravidelně v zimním období dochází ke
zhoršení kvality ovzduší v našem regionu.
Hutní gigant, spalování méně hodnotných
paliv při vytápění rodinných domků,
zvýšený automobilový provoz a další
zdroje znečištění zhoršují čistotu ovzduší.
Občané mohou tuto skutečnost vidět při
nízké inverzní oblačnosti, způsobující
zvláště potíže při dýchání. Při jednáních s
vedením společnosti ArcelorMittal Ostrava
jsme byli v minulých letech ubezpečováni,
že budou podniknuta technická opatření
ke snížení úletu pevných částí do ovzduší.
Rovněž současný generální ředitel
Augustine Kochuparampil v loňském roce
dal slib, že bude ekologická investice
realizována. Dne 18. února 2010 jsem byl
přítomen slavnostnímu zahájení výstavby
odprášení spalin aglomerace sever. Toto
zahájení probíhalo přímo v místech, kde do
konce roku 2011 má být postaveno
zařízení na odprášení spalin v hodnotě 1,4
miliardy Kč. Probíhalo v místech, kde jsem
35 let pracoval, v místech, která důvěrně
znám. V roce 1984 byla realizována
rekonstrukce severní aglomerace. Byla
změněna technologie výroby aglomerátu,
přešlo se z výroby horkého aglomerátu na
aglomerát chl azený. Zároveň byly
postaveny elektrofiltry před
turboexhaustory a množství prachu ve

Ze schůze Rady města
a zasedání Zastupitelstva
města Vratimova

Rada města Vratimova na své schůzi dne
26. 2. 2010 projednávala:
‐ rozbory hospodaření města
a příspěvkových organizací za rok 2009
‐ investiční akce v roce 2010
‐ komunální odpad ‐ vyhodnocení plateb
za rok 2009, platby za rok 2010
‐ termíny a místa velkoobjemového odpadu
v roce 2010
‐ rozbor výsledků hospodaření KS Vratimov
za rok 2009
‐ projednání a schválení smluv
Zastupitelstvo města Vratimova na svém
zasedání dne 15. 3. 2010 projednávalo:
‐ kontrolu plnění usnesení ZM
Pohled na ArcelorMittal Foto Daniel Milich ‐ rozbory hospodaření města
spalinách se snížilo pod 50 miligramů na a příspěvkových organizací za rok 2009
m3. Do této doby bylo množství pevných ‐ návrh rozpočtu města Vratimova na rok
částí ve spalinách na úrovni kolem 400 2010
miligramů na m3 a možná i více, při
odprašování pouze mechanickém pomocí ‐ informace o finančních kontrolách
multicyklon. Nové zařízení, jehož výstavba za II. pololetí roku 2009
byla zahájena, má snížit prašnost o více než ‐ plán finančních kontrol na I. pololetí roku
70 % a o 60 % oxidů síry. Toto zařízení je
2010
tvořeno textilními filtry. Plocha tkaniny ‐ plán práce Finančního výboru na I. pololetí
bude 44 tisíc m2, což pro představu je roku 2010
plocha 7 fotbalových hřišť. Toto zařízení ‐ investiční akce v roce 2010
bylo vybráno jako v současné době ‐ komunální odpad ‐ vyhodnocení plateb
nejdokonalejší, v úzké spolupráci s za rok 2009, platby v roce 2010
odborníky Technické univerzity Vysoké ‐ vyhlášení záměrů prodeje pozemků
školy báňské. Zároveň se snížením ‐ vyhlášení záměrů prodeje objektů
množství emisí dojde ke snížení hladiny občanské vybavenosti
hluku. Při diskuzi s předst avitel i ‐ koeficient zvýšení nájmu u nebytových
ArcelorMittal Ostrava jsem navrhl prostor
zakoupení praček vzduchu pro naše ‐ rozbor plnění ukazatelů rozpočtu KS za rok
Mateřské školy ve Vratimově a Horních 2009
Datyních. Tento návrh byl předběžně přijat ‐ schválení smlouvy o dílo
a já věřím, že to bude další vstřícný krok ke ‐ schválení návrhu zadání Územního plánu
zlepšení prostředí pro naši nejmladší Vratimov
generaci. Po přečtení těchto řádků možná
někdo nabude dojmu, že daný stav obhajuji.
Ivo Kičmer, místostarosta
Opak je pravdou. Tak jako všichni přítomní
na slavnostním zahájení, občané okolních
obcí a měst, také i já jsem přivítal investici Všechna vydání VN ke stažení
do odprášení, neboť investice do životního
ve formátu PDF zde:
prostředí se vyplatí. Přeji firmě Luehr Filter,
aby stavbu realizovala ve vysoké kvalitě a
hlavně v co nejkratším čase. Na čisté
http://www.vratimov.cz/wai/zpravodaj.html
ovzduší čekáme všichni.
Ivo Kičmer, místostarosta
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Aktuality
OMLUVA A ANKETA
Tiskárna v Dubí, která tiskne naše noviny, se omlouvá
všem čtenářům za nekvalitní tisk minulého čísla.
Zároveň nabídla možnost tisku na kvalitnějším papíru,
kde vyniknou lépe zejména fotografie. My jsme této
nabídky využili, také jsme zlepšili grafiku a přidali pár
nových rubrik. Teď by nás ale zajímalo, jak se Vám toto
„zlepšené“ vydání líbí? Budeme rádi, když nám
napíšete Váš názor na e‐mail info@ksvratimov.cz,
nebo vhodíte do schránky u vchodu do Kulturního
střediska připravený lístek. Za každý názor děkujeme.
1) noviny v nové podobě se mi líbí
VÍCE MÉNĚ STEJNĚ
2) nejraději čtu o ..................................................
3) nemuselo by v nich být ................................
4) v novinách mi chybí .......................................
5) měly by noviny mít barevnou obálku nebo barevné
titulky?
ANO NE NEVÝZNAMNÉ
6) byl/a bych ochoten/a za noviny platit, pokud by
nebyly dodávány zdarma?
ANO NE
pokud ANO, do kolika korun?
nejvíce 5 Kč nejvíce 10 Kč více než 10 Kč

Vyhodnocení dotazníkové metody zjišťování
potřeb občanů v oblasti sociálních služeb
V listopadovém čísle roku 2009 jsme Vás
informovali o procesu Komunitního
pl ánování sociál ních sl užeb měst a
Vratimova (dále jen KPSS), které naše město
zahájilo v únoru 2009 a to s tím, že
nejdůležitějším krokem tohoto procesu je
zjištění potřeb občanů v oblasti sociálních
služeb. Za tímto účelem Vám byl dán k
dispozici dotazník, který jste mohli
vyplněný odevzdat na MěÚ a vyjádřit tak
svůj názor a potřeby v dané oblasti. Bohužel
se nám vyplněných dotazníků vrátilo pouze

25 ks, a to bylo do domácností rozdáno
celkem zhruba 3 000 ks Vratimovských
novin. Jelikož se tak malý počet vyplněných
dotazníků obtížně vyhodnocuje, chtěli
bychom dotazníkovou metodu zopakovat. Z
tohoto důvodu opět k tomuto číslu
přikládáme tentýž dotazník a budeme rádi,
když se se svými názory, potřebami a
podněty s námi podělíte, abychom se mohli
v realizaci KPSS posunout o krok dále.
Alice Miková, odbor vnitřní správy

DOTAZNÍK
Komunitní plánování sociálních služeb města Vratimova
Vážení občané,
město Vratimov má snahu zlepšit s Vaší pomocí a přispěním kvalitu a rozsah sociálních služeb v
našem městě. Zajímají nás také Vaše názory. Odpověďmi na následující otázky pomůžete nám i sobě. S
výsledky našeho výzkumu Vás rádi seznámíme.

KALENDÁŘ 2011
Pro přípravu městského kalendáře
Vratimova a Horních Datyní na rok 2011
prosíme organizace a spolky, působící na
území města, stejně jako ochotné občany o
spolupráci.
Opět budou:
‐ vybrány fotografie Vratimova a Horních
Datyní, pořízené místními občany
‐ zařazeny významné akce, výročí, oslavy
aj. místních organizací, které o zveřejnění
projeví zájem zasláním svých údajů do
uzávěrky (maximálně 5 termínů od jedné
organizace). Kalendář se bude prodávat
občanům a spolkům cca od listopadu 2010.
Spolky si mohou závazně objednat pro své
členy nebo rodiny počet kusů, který při
odběru jednorázově uhradí.
 žádáme místní fotoamatéry o zaslání
fotografií  Mohou to být buď kvalitní
f otografie, nebo snímky pořízené
digitálním fotoaparátem s nejvyšším
rozlišením a vypálené na CD (minim.
kvalita 300dpi), popř. zaslané po dohodě
na emailovou adresu KS
 termín pro dodání fotografií je do 31.5.
2010
Všec h ny pí semné i f o to grafi cké
materiály odevzdávejte v Kulturním
středisku, I. poschodí, dveře č. 15.

Podílejte se s námi na Komunitním plánování sociálních služeb, které je určeno:
1.pro seniory
2.pro zdravotně znevýhodněné občany
3.pro rodiny s dětmi
Dotazník je anonymní a údaje v něm uvedené slouží jen pro potřebu městského úřadu
(odpověď zakroužkujte)
Jste:
muž
žena
Věk:
1825 2630 3140 4150 5160 6170 71 a více
Pracovní zařazení: zaměstnanec podnikatel nezaměstnaný starobní důchodce
invalidní důchodce
student mateřská dovolená
Bydliště:
Vratimov
Horní Datyně
1. Jste Vy či Vaši blízcí příjemci některé sociální služby?
ANO NE
V případě, že ANO, uveďte prosím které. Můžete označit i více možností:
a)Domácí ošetřovatelská péče, osobní asistence (PODANÉ RUCE, agentura EMA či SLUNCE),
pečovatelská služba (např. donáška obědů, nákupů, úklid)
b)Poradenstí (Občanská poradna, Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, Pedagogicko psychologická poradna apod.)
c)Azylová zařízení (např. Dům pro matky s dětmi, Azylový dům pro muže)
d)Další služby (Komunitní centrum, kontaktní centrum), jiné
(vypište prosím)..............................................................................................................................
2. Ohodnoťte Vámi využívané služby. Oznámkujte jako ve škole (15):
·dostupnost (bezbariérovost, doprava, čekací doba) _____
·prostředí, ve kterém je poskytována _____
·ochota personálu _____
·mezilidské vztahy _____
·cena _____
·provozní doba _____
·celkové hodnocení služby _____
3. Které sociální služby Vám v našem městě schází?
a)rozšířená pečovatelská služba (tj. zajišťování stávajících sociálních služeb mimo území města)
b)navýšená kapacita stávající pečovatelské služby prováděné v domácnosti klienta (více pečovatelek, další vozidlo na rozvoz obědů)
c)osobní asistence (tj. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí)
d)domov pro seniory
e)pomoc rodinám v krizových situacích (domácí násilí, drogy, gamblerství,...)
f )pomoc rodinám pečující o staré, handicapované a dlouhodobě nemocné členy rodiny
(domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem)
g)bezbariérové byty, ubytovny
h)jiné (vypište prosím).........................................................................................................
Pokud chcete s námi spolupracovat, můžete se obrátit na tento email: amikova.meu@vratimov.cz
Do konce dubna 2010 můžete vyplněný dotazník vhazovat do schránky umístěné v budově
MěÚ Vratimov přímo naproti vchodových dveří a v minibaru „Datyňka“ v Horních Datyních.
Tento dotazník, který také naleznete na www.vratimov.cz, můžete vyplnit a poslat i
elektronickou poštou. Další prázdné dotazníky jsou k dispozici na MěÚ Vratimov, dv. č. 11, II.
poschodí.
Děkujeme Vám za Váš čas a názor.

Hana Bömerová, vedoucí KS Vratimov

Odbor vnitřní správy Městského úřadu Vratimov

Ocenění dárcům krve
Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou
medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům
krve, kteří dovršili počet 40
bezpříspěvkových odběrů. Ochota dárců
darovat krev pro zdraví a často i záchranu
života je projevem jejich humánního

a solidárního vztahu ke spoluobčanům.
Patří jim za to velký dík od celé naší
společnosti. Mezi vyznamenanými zlatou
medailí prof. MUDr. J. Jánského byli i občané
našeho města. Zlaté medaile převzali dne
1. 3. 2010 na Magistrátu města Ostravy.

Věříme, že Vám jmenovaní dárci půjdou
příkladem: pan Čmiel Vladislav, paní
Dostálová Naděžda, paní Hampelová
Jitka (Vratimov), pan Svoboda Libor
(Horní Datyně).
(mil)
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Z pověstí regionu

Aktuality
Hrozí ‐ li povodeň...
Velké množství sněhu, vyšší teploty
vzduchu a dešťové srážky mohou způsobit
nebezpečí povodní na vodních tocích. V
této souvislosti je vhodné si připomenout,
jak se na povodeň připravit a co dělat při
jejím vzniku…
Voda se může stát nespoutaným živlem,
proti kterému je potřeba se účinně a
preventivně bránit. Úkoly k ochraně před
povodně mi na daném území řeší
povodňové komise, které zřizují orgány
stá tní správy a obc e na zák la dě
zpracovaných povodňových plánů. Rozsah
prováděných opatření při povodni a vývoj
povodňové situace na území je určován
třemi stupni:
I. stupeň stav bdělosti, nastává při
nebezpečí povodně,
II. stupeň stav pohotovosti je stav, kdy
nebezpečí povodně přerůstá v povodeň,
III. stupeň stav ohrožení, dochází k
nebezpečí vzniku škod velkého rozsahu,
ohrožení životů a majetku v záplavovém
území.
Informace o průběhu při vyhlašování
povodňových stupňů podávají příslušné
povodňové komise. V případě ohrožení,
nebo při vzniku povodní, je obyvatelstvo
varováno varovným signálem sirén
„Všeobecná výstraha“, u elektronických
sirén následuje pokračující slovní
informace „Nebezpečí zátopové vlny“.
Dále budou občané průběžně informováni
o charakteru možného povodňového
ohrožení prostřednictvím sdělovacích
prostředků, místních rozhlasů a dalšími
způsoby, jako např. mobilními sirénami. Při
vyhlášení stavu pohotovosti je potřebné
neustále sledovat vývoj povodňové situace
v hromadných sdělovacích prostředcích a
zjišťovat informace o způsobu a místě
shromažďování pro případnou evakuaci.
Pokud občané bydlí v ohrožené lokalitě,
pak je vhodné připravit si osobní automo‐

bil k jízdě, nebo jej odstavit na bezpečné
místo, které nebude zaplaveno vodou. Dle
situace je potřebné se aktivně zapojit do
ochrany před povodní podle pokynů
povodňových komisí, policie a záchranářů.
U rodinných domků v blízkosti vodních
toků je doporučeno připravit si pytle s
pískem a další těsnící materiály na
utěsnění nízko položených dveří, oken a
odpadních potrubí. V případě vyhlášení
stavu ohrožení je vhodné připravit si
evakuační zavazadlo pro celou rodinu. U
r od i n nýc h do m k ů si t u ova nýc h v
záplavových oblastech přemístit potraviny,
cenný nábytek a elektrotechniku do
vyšších pater domu a připravit se na
vyvedení hospodářských zvířat. Velmi
důležité je rovněž odstranit, nebo alespoň
řádně zajistit, snadno odplavitelný
materiál. Nebezpečné látky přemístit a
zajistit před možným unikem do vody.
Nezapomenout na utěsnění sklepních
oken pytli s pískem.
V případě evakuace je nutné zabezpečit
dům nebo byt před jeho opuštěním. To
představuje vypnout hlavní uzávěr plynu a
vody. Dále uhasit otevřený oheň v
topidlech, vypnout elektrické spotřebiče
(mimo ledniček a mrazniček) a zavřít okna.
Před odchodem zamknout byt , u
rodinných domků utěsnit dveře pytli s
pískem a poté se přesunout s evakuačním
zavaza dle m do urče ných míst
s h r o m a ž ďo v á n í k e v a k u a c i .
Nezapomenout upozornit starší sousedy a
v případě potřeby jim pomoci při evakuaci.
V průběhu povodně je nutné dodržovat
pokyny povodňových orgánů, hasičů,
policistů a neustále sledovat informace o
pr ůb ě hu p ovodn ě ve sděl ovac ích
prostředcích.

mjr.Ing. Josef Brettschneider
vedoucí oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva KŘ
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

VRATIMOV V KVĚTU JIŽ PO PÁTÉ
Utíká to strašně rychle... Před pár týdny
jsme předali nádherný stromek žluté
magnolie vítězce 4. ročníku fotografické
výstavy Vratimov v květu paní Jeřábkové z
ulice Na Příčnici ve Vratimově a než se
nadějeme, bude opět všechno v květu a nás
i Vás bude čekat další ročník výstavy. V
minulém roce jsme představili rekordních
41 soutěžících fotografií, kolik jich asi
uvidíme letos? A nebo snad znáte hezčí
zahrádky? Máte lepší fotografie? Tak hurá
do toho ‐ podzimní výsadba a příprava
zahrádky na jaro nebo léto může

znamenat pro Vás 1. místo v 5. ročníku
soutěže! A určitě budou opět odměnou
krásné ceny pro vítěze. Vaše obrázky
mohou představovat zahrádky a truhlíky
jarní, letní i podzimní, hodnotí se pouze
"vlastní výtvory". V kulturním středisku
můžete od ledna až do konce srpna 2010
předat buď negativ, nebo obrázek na CD,
postaráme se o další zpracování. A kdo
nemá fotoaparát, a nebo si s ním není jistý,
může zavolat (tel. 595700754) a my
přijedeme fotky udělat.
Hana Bömerová, vedoucí KS Vratimov

Region Slezská brána je svazkem 8 měst a
obcí, rozprostírá se na území mezi městy
Ostravou, Havířovem a Frýdkem‐Místkem.
Menší část území tohoto regionu leží na
levém břehu Ostravice ‐ na území Moravy,
větší část se nachází na pravém slezském
břehu Ostravice ‐ na území Těšínska. Členy
svazku jsou města Šenov a Vratimov a obce
Kaňovice, Paskov, Řepiště, Sedliště,
Václavovice a Žabeň. Území regionu
Slezská brána bylo osídleno již v
dávnověku, donedávna jsme o tom
postrádali konkrétní důkazy. Zejména v
posledních deseti až patnácti letech bylo
o b j e ve n o ví c e j a k t ř i c e t n ovýc h
archeologických lokalit, převážně z období
pravěku a raného středověku, které se
nacházejí na území regionu Slezská brána.
Přijměte, prosím, naše pozvání do regionu
"Slezská brána" a zaposlouchejte se do
příběhů z dávných časů, které si vyprávěli
naši předkové. Dnes Vám převyprávíme
první z pověstí, v dalších číslech si pak
přečtete další...
PRAVDA O VRATIMOVSKÝCH HRÁDCÍCH
Málokdo ve Vratimově dnes ví, že na
katastru města v minulosti stávaly dva
hrádky. Kupodivu se o nich nezachovala
žádná pověst ‐ svědčí to o jejich velmi
dávném vzniku. V roce 1488 se zmiňuje
jako vlastník Vratimova šlechtic Jiří
Meysel, v listině z roku 1489 je jeho jméno
uvedeno česky ‐ Jiří Mníšek. Pozůstatky
první vratimovské tvrze se nacházejí v
místech západního cípu ukončení táhlého
pole, rozprostírajícího se od někdejší
výdušné jámy Dolu Paskov v Řepištích
směrem k Vratimovu. Na západě a severu je
pole ohraničeno srázem říční terasy řeky
Ostravice a na výcho dě ú dolím
bezejmenného potoka. Lokalita se skládá z
malé plošiny jazykovitého výběžku o
rozměrech cca. 15 x 8 m, která kolmo
vystupuje z hrany říční terasy. Na tuto
plochu navazuje šíjový příkop, z nějž k
centrálnímu platu pokračuje extrémně
úzký a ostrý hřeben délky asi 13 m s šířkou
maximálně 0,5 m. Kromě přístupové
strany, odkud je tvrz chráněna úzkým
krčkem a příkopem, tvoří její přirozenou
ochranu velmi strmé svahy spadající k řece
Ostravici. Tvrz byla snad součástí většího
hospodářsko‐sídelního areálu, o kterém se
literatura občas zmiňuje, a který se
rozkládal patrně v prostoru dnešního pole.
Dnes jsou její pozůstatky tak nepatrné, že
je stěží najde i odborník. Další středověká
lokalita strážního hrádku se nachází ve
Vratimově ‐ Zaryjích na úpatí říční terasy
řeky Ostravice. Oba hrádky vznikly na
přelomu 13. a 14. století a zanikly v
průběhu 14. nebo na začátku 15. století.
Z publikace Pověsti ze Slezské brány zpracoval
(mil)
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Aktivity pro děti
LYŽUJEME SE SLUNÍČKEM
"Já jsem Chňapík, maličký krokodýl. V
Africe bydlím, kde teče řeka Nil…"
zaznívalo každé ráno na uvítanou z
reproduktoru u chaty SUNSKI v obci Bílá.
Sotva se žáci vyrojili z autobusu, svižně se
přezuli do lyžařské obuvi a výuka mohla
začít. Během týdne od 8. března do 12.
března jsme takto strávili nádherný týden
lyžování v Beskydech. V letošním školním
roce se lyžařská škola opakovala po
úspěšné zkušenosti z loňského školního
roku a zúčastnilo se jí 47 žáků z 1. stupně
Z á k l a dn í šk o ly ve Vra t im ově n a
Masarykově náměstí. Lokalita pro
lyžařskou školu měla výborné sněhové
podmínky i technické zázemí. Vzhledem k
březnovému datu bylo dostatečné
mn ožs tv í k val i tn ího sně hu. Výš e
jmenované území umožňuje výběr z 5 sjez‐

dovek, každá má své technické parametry
a žáci je během týdne podle svých
schopností využili všechny. K dobrému
technickému zázemí náleží i dostatečný
počet vleků. Organizátor SUNSKI má
kvalifikované lektory a osvědčenou
metodiku. Přínosem pro žáky je i
skutečnost, že jsou tvořena méně početná
družstva s jedním instruktorem, při počtu
sedmi a více jsou přiděleni dva instruktoři.
Firma SUNSKI provozuje i půjčovnu
lyžařské výzbroje, kterou naši žáci využili.
Lyžařský týden nám uplynul velice rychle.
Ke spokojenosti všech nás doprovázelo i
slunečné počasí. Nádherný týden byl
zakončen lyžařskými závody. Žáci i rodiče
byli spokojeni s organizací i dosaženými
výsledky.
Mgr. Kateřina Sadílková

Zápis dětí do MŠ
ve Vratimově
a Horních Datyních
na školní rok 2010‐2011
V úterý 11. května 2010 se uskuteční od
8.00 do 16.00 hod. zápis do Mateřské školy
ve Vratimově v nové budově Mateřské
školy ve Vratimově, Na Vyhlídce 25, vchod
do třídy „U slunečnice“. Rodiče, věříme, že
využijete tohoto termínu k zápisu Vašich
dětí a vyplníte si Žádost o přijetí, kterou
odevzdáte ředitelce školy. Vezměte si proto
s sebou rodný list dítěte. Rodičům, kteří
nepřijdou k zápisu v daném termínu, se
může stát, že pro velký počet již zapsaných
dětí nebude volné místo. Upozorňujeme,
že tento zápis platí pro celý školní rok 2010
‐11 a umístění dítěte v průběhu tohoto
školního roku bude jen zcela výjimečné.
Mateřská škola v Horních Datyních má
zápis rovněž v úterý 11. května 2010.
Podmínky a požadavky shodné s MŠ
Vratimov.

Děti měly na horách k lyžování ideální podmínky Foto Mgr. Kateřina Sadílková

L. Siváková
ředitelka MŠ

Co se děje v "domečku"
Další úspěchy ZIK ZAK
Dne 6. března 2010 se konala v KD Akord
Ostrava ‐ Zábřeh soutěž „Ostravský pom
pom", které se zúčastnilo přes 400
soutěžících z celé České republiky a také ze
Slovenska. Naše mažoretky a
roztleskávačky Zik Zak při DDM Vratimov
zastoupilo 60 soutěžících. Ti nejmladší,
Srdíčka a Nováčci, soutěžili vůbec poprvé v
letošním roce a získali hned velmi pěkné 4.
a 5. místo. Dalším úspěchem bylo 3. místo
zkušené skupiny Bublinky. Duo, tvořené
Barborou Kučovou a Petrou Přívarovou,
získalo za svou první soutěž dokonce 2.
místo. Všem zúčastněným blahopřejeme !
Renáta Hloušová
DDM Vratimov

Akce DDM Vratimov duben 2010
1. a 2. 4. ‐ 15 hodin

Aprílové hrátky ‐ netradiční velikonoční prázdniny,
s technickou podporou a tématem „ Jak šlo vejce
na vandr“
9. ‐ 11. 4.
Jak se dělá fotka ‐ víkendový workshop
v Beskydech
9., 13., 15., 16., 19., 20., 26. a 27. 4. lekce mediální výchovy pro partnerské školy
19.4. ‐ 9 hodin
Den Země ‐ soutěž pro školy
23. ‐ 25. 4.
Hry na PC
26. 4. ‐ 15 hodin
Den Země Vratimov na hřišti u Domu dětí a mládeže
29. 4. ‐ 9 hodin
Křížem krážem Slezskou bránou
‐ vědomostní soutěž pro ZŠ
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Zásahová činnost SDH
ve Vratimově

Ze života spolků
85 let Sboru dobrovolných hasičů
Horní Datyně
Vážení spoluobčané, v letošním roce oslaví
Sbor dobrovolných hasičů v Horních
Datyních 85. let od svého vzniku. Ráda
bych Vás tímto seznámila se stručnou
historií sboru a také Vás pozvala na několik
akcí, které náš Sbor k této příležitosti
chystá. „V záznamech a zápisech, které má
SDH zachovány, je uvedeno, že s návrhem
možnosti založení hasičského sboru přišel
občan Antonín Špetík. Za souhlasu pana
Josefa Tomise, tehdejšího starosty obce, se
15. 2. 1925 v 15 hod. v hostinci Antonína
Špetíka konala schůze k založení sboru.
První výborová schůze se konala 2. 5. 1925.
Sídlo sboru bylo v místnosti Antonína
Špetíka, výborové a členské schůze v
hostinci. Sbor dobrovolných hasičů Horní
Datyně (číslo org. 8) byl přiřazen do
Zemské hasičské jednoty slezské ‐ Župa
těšínská (od 25 . 9. 19 27 Župa
českotěšínská).“ Toto jsou úvodní slova z
kronik našeho sboru. Nebudu Vás zde
zatěžovat rozsáhlou historií, která čítá
mnoho popsaných stran. Tyto informace je
možné získat a přečíst si důkladně na naší
výstavce, která se uskuteční dne 1. 5. 2010
v hasičárně v Horních Datyních u
příležitosti oslav 1. máje a také dne 24. 4.
2010, kdy uspořádá sbor slavnostní
žehnání našeho praporu. Zmíním se však
krátce o vzniku myšlenky na zakoupení
tohoto praporu. Účast na setkání praporů v
R a dva nc íc h v r oc e 20 07 ve de k
jednoznačnému rozhodnutí. Pořídíme si
vlastní historický prapor. Po provedeném
„průzkumu“ potenciálních zhotovitelů je
vybrán a b rně nská firma Al er ion.

Důkladná konzultace návrhů vede ke
kýženému úspěchu. Prapor je 22.1.2008
dovezen, 4. 3. je představen členům sboru
na veřejné schůzi a 14.3.2008 je
slavnostně předán do užívání datyňským
hasičům na setkání s příznivci a sponzory,
kteří přispěli na jeho pořízení. V měsíci
květnu jsme se s praporem zúčastnili
odhalení sochy Sv. Floriana v Ostravě a
primátorem Ostravy nám byla k praporu
připnuta první stuha. V následujícím roce
jsme se pravidelně účastnili s praporem
setkání praporů a byli jsme zváni i na
slavnostní akce okolních sborů. Slavnostní
žehnání praporu si naše jednotka
schovávala na letošní slavnostní rok. A
tento rok nadešel. Dne 24. 4. 2010 ve 14
hod. bude náš prapor slavnostně žehnán u
kaple v Horních Datyních, poté vyjde
slavnostní průvod s dechovou kapelou ZUŠ
Vratimov a mažoretkami Zik Zak ke
Kulturnímu domu Horní Datyně. Zde bude
v 15:30 hod. následovat slavnostní schůze
sboru. U této příležitosti se také uskuteční
již výše zmiňovaná výstavka z historie
našeho sboru. V neděli 2. 5. 2010 se na
hřišti TJ Horní Datyně uskuteční tradiční
hasičská soutěž o pohár Sv. Floriána. Ráda
bych pozvala všechny občany, kteří fandí
datyňským hasičům a mají chuť s námi
toto výročí oslavit, aby se přišli podívat na
tyto zmíněné akce. Všechny informace
najdete také na našich webových
stránkách www.shdhd.cz. Těšíme se na
setkání s našimi spoluobčany při této
slavnostní příležitosti.

V lednu a únoru letošního roku jednotka
zasahovala u celkem 45 případů, z toho
dvakrát mimo území našeho města.
Jednalo se o 3 požáry, 4 dopravní nehody, 1
čerpání vody ze zatopeného objektu a 37
technických zásahů, kdy šlo zejména o
odstranění nebezpečných rampouchů a
sněhových převisů, vyprošťování vozidel,
zpřís tupnění uzavřených prostor,
odstranění polámaných stromů a podobně.
Nejvíce zásahů (22) bylo spojeno právě s
odstraňováním nebezpečných rampouchů
a sněhových převisů, a to zejména z budov,
které jsou majetkem města. Jednalo se jak o
budovy bytových domů, tak o budovy škol,
Kulturního střediska, Domu dětí a mládeže
a podobně. V období, kdy bylo ohrožení
občanů padajícími rampouchy a sněhem
největší, zajišťovali členové jednotky
průběžnou kontrolu stavu střech na
m ěs t s k ýc h b ud ová c h a př í p a dn é
nebezpeč‐
né stavy byly ihned odstraňovány. Složitý
zásah byl při požáru technologie elektrické
rozvodny velmi vysokého napětí firmy ČEZ
ve Vratimově, kdy bylo nutno před
vlastním zásahem odpojit část technologie
od přívodu energie tak, aby byl zásah pro
h a s i č e b e z p e č n ý. N e j v ě t š í m i a
nejkurioznějšími zásahy byly, shodou
okolností, právě dva zásahy mimo území
našeho města. V případě největšího
letošního zásahu se jednalo o požár
výrobní haly v Paskově, kde jednotka
spolupracovala s několika dalšími
jednotkami z okresu Frýdek‐Místek.
Nejkurioznějším zásahem byl zásah na
toku řeky Ostravice, kdy naše jednotka ‐
vyslaná Centrem tísňového volání v
Ostravě ‐ vylovila z řeky prasečí hlavu,
kterou následně odvezla specializo‐
vaná firma k likvidaci.

Za SDH HD Mgr. Lucie Svobodová
SDH Vratimov

Jakubův lesní běh Důlňákem
Běžecký klub pořádá v úterý 27.dubna již
27.roční k J akub ova l esního b ěhu
Důlňákem. Na jednom z nejoblíbenějších
běžeckých závodů Moravskoslezského
kraje se každoročně scházejí běžci všeho
věku ‐ od nejmladších žáků, až po veterány
starší sedmdesáti let, ženy i muži,
sportovci kondiční a rekreační, ale i
reprezentanti a mistři republiky. Na startu
budou i několikanásobný vítěz, mistr
republiky Peter Mikulenka, výborná Polka

Natalia Psczólka, vítězové Ostravského
maratonu Ludmila Šokalová a Roman
Slowioczek, mistr Evropy v canis‐běhu ‐
ultramaratonec Roman Balász, a další.
Závod je zařazen do celoročních seriálů
Velká cena vytrvalců frýdecko‐místecka a
Beskydský pohár a zůčastnit se může
každý, kdo uběhne trať dlouhou 8400
metrů. Start je v 17 hodin na křižovatce
komunikací Lesní a U Hájenky.
Běžecký klub Vratimov

Vydržte,
film režiséra Jiřího Vejdělka
"Ženy v pokušení"
uvedeme již v květnu!
14. ‐ 15. 5. 2010
KINO HVĚZDA
Vratimov
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Policie pátrá, radí, informuje

STALKING
Stalking je dnes z médií často slýchávaný
výraz. Jde o moderní delikt, jehož trestnost
zavádějí mnohé okolní státy. S letošní
platností nového trestního zákoníku byl i u
nás v Česku tento trestný čin zakotven pod
názvem „nebezpečné pronásledování“.
Anglické slovo stalking původně znamená
stopovat zvěř. Za stalking se z hlediska
psychiatrie či kriminologie považuje
úmyslné, opakované a dlouhodobé
obtěžování jiné osoby. Oběti stalkingu toto
chování snižuje kvalitu života, a to
vzhledem k intenzitě obtěžování, četnosti
a případně i strachu o vlastní život. V
několika případech již „slídiči“ v Česku
dokázali svou oběť zabít. Kdo je stalker?
Kdo nejčastěji pronásleduje? Ve většině
případů jsou to bývalí partneři, může to být
kolega z práce, soused nebo třeba
obdivovatel celebrit. Rozdíl mezi „běžnou“
nešťastnou láskou a stalkingem je zásadní!
Nešťastně zamilovaný člověk trápí
především sám sebe, zatímco stalker trápí
druhé. Psychicky zdravý člověk se přes
nešťastnou lásku dřív či později přenese,
psychicky labilní člověk se upne na jedinou
osobu, kterou posléze systematicky
ob tě žuj e . Ja k s t a l k in g po zná m e?
Nepodceňujte vlastní intuici, takzvaný dar
strachu. Typickými projevy nebezpečného
pronásledování bývají tři stupně chování.

Na počátku to jsou zdánlivě nevinné
pokusy o náhodný kontakt
prostřednictvím sms či e‐mailu. Jejich
obsah může být příjemný i zastrašující.
Druhým stupněm jsou přímé i nepřímé
výhrůžky směrované k oběti, které u ní
vyvolávají strach a obavy. Někde stalker
„číhá“ několik hodin před domem oběti,
jinde je schopen doprovázet ji v minimální
vzdálenosti na cestě kamkoliv. Třetí
podobou st alkingu je ničení věcí,
propíchnuté pneumatik y od aut a,
pomalované stěny domu, rozbitá okna,
zbavení oběti osobních věcí. Ještě jinou
podobou pronásledovatelů jsou takzvaní
cyber stalkers, kteří si vyhledávají své
oběti nejčastěji na chatu, nebo
prostřednictvím nevyžádaných e‐mailů ‐
spamu. Všechny podoby se mohou
vyskytovat ve všech formách současně,
opakovat se a nabývat na intenzitě. Na vás
je, abyste rozpoznali čas, kdy se
vyrovnávání s rozchodem mění ve stalking.
Může to trvat měsíce, někdy i roky a
případné „dárečkování“ či „smskování“ k
vyrovnávání se s rozchodem může patřit.
Neznamená to ale, že vás „ex“ bude
sledovat na každém kroku, vyhrožovat vám
či vás psychicky týrat! Dále musí být
pronásledování intenzivní a hlavně
dlouhodobé, v období čtyř až šesti měsíců.

Lhůta se započítává od účinnosti nového
trestního zákoníku, to znamená od
letošního ledna. Jak se bránit? Stalkeři jsou
často velmi vynalézaví. Nenechejte se ze
soucitu č i zvědavosti zlákat k
telefonickému rozhoru či setkání, k němuž
by nikdy nemělo dojít! Stačí, abyste jednou
přistoupili na „pojď, promluvíme si spolu“
a už nikdy dotyčnému nevysvětlíte, že s
ním nadále nechcete mít nic společného.
Ideální je pronásledovatele úplně
ignorovat, nebavit se po dobrém, ani po
zlém. Absolutně přerušte osobní kontakty
s pronásledovatelem, neodpovídejte na
telefonáty, nereagujte na sms, nescházejte
se. Dále se vyhýbejte místům možného
setkání, snažte se projevy pronásledování
evidovat a zdokumentovat, informovat své
blízké okolí a vyhledejte pomoc. Odbornou
pomoc můžete vyhledat jednak v
poradnách Bílého kruhu bezpečí, nebo se
obraťte na Policii České republiky.
Většinou samotný zájem policie o stalkera
způsobí, že „zchladne“ a oběť přestane
obtěžovat. Raději planý poplach než
přehlížení situace, které nakonec může
skončit tragédií. Soudce pak ještě před
vynesením rozsudku může zakázat
násilníkovi kontaktovat oběť, nebo se k ní
přiblížit v rámci předběžných opatření.
prap. Bc. Silvie Kasperová

Informace veřejnosti
CENÍK PRACÍ POSKYTOVANÝCH VRATIMOVSKÝMI SLUŽBAMI
PRO ROK 2010 (ceny jsou uvedeny bez DPH)
Autodoprava
traktor typ 70
85,‐Kč/15min zapůjčení 640,‐Kč/mth
traktor typ 80
90,‐Kč/15min zapůjčení 650,‐Kč/mth
traktor typ 120
95,‐Kč/15min zapůjčení 680,‐Kč/mth
malotraktor MT8‐050
75,‐Kč/15min
Liaz
24,‐Kč/km
nakl., vykládka:
50,‐Kč/15min
Avia sklápěč
20,‐Kč/km
40,‐Kč/15min
Avia plošina MP‐16m
21,‐Kč/km
110,‐Kč/15min
Bikram‐kontejner.přeprava
25,‐Kč/km
60,‐Kč/15min
nakladač
125,‐Kč/15min
Ford Transit
17,‐Kč/km
40,‐Kč/15min
Ford Courier
15,‐Kč/km
25,‐Kč/15min
Piaggio
15,‐Kč/km
25,‐Kč/15min
fekální vůz
170,‐Kč/15min
strojní zametání
dle cen dodavatele
kropení vozovek
dle cen dodavatele
plužení
130,‐Kč/15min
posyp a solení traktor, Avia
150,‐Kč/15min
Další služby
pořez motorovou pilou včetně pracovníka
bubnová sekačka a traktor, práce vysavačem
strunová sekačka včetně pracovníka
tvarování keřů a živých plotů
práce motorovými nůžkami
uskladnění shrabků na kompostárnu
uskladnění shrabků na kompostárnu
vibrační válec
motorové kladivo Kango
vzduchový kompresor
fukar
štěpkovač
dřevní štěpka
kompost osetý a mulčovací kůra
palivové dřevo

260,‐Kč/hod
490,‐Kč/hod
310,‐Kč/hod
12,40Kč/m2
260,‐Kč/hod
600,‐Kč/t
750,‐Kč/t
450,‐Kč/hod
360,‐Kč/hod
600,‐Kč/hod
240,‐Kč/hod
640,‐Kč/hod
600,‐Kč/t
dle cen dodavatele
smluvní cena

Údržba zeleně
pokos travnatých ploch parkových v rovině se shrabáním a naložení 1,80Kč/m2
pokos travnatých ploch se shrabáním, naložením v terénu
2,20Kč/m2
shrabování listí z travnatých ploch, naložení
1,70Kč/m2
vyhrabování trávníků, naložení
1,30Kč/m2
kácení stromů v rovině do průměru 20cm na řezné ploše
200,‐Kč/ks
(včetně úklidu větví, bez likvidace 30cm
400,‐Kč/ks
pařezů)
40cm
720,‐Kč/ks
60cm
2500,‐Kč/ks
70cm
3500,‐Kč/ks
90cm
6100,‐Kč/ks
100cm
9200,‐Kč/ks
frézování pařezů dle průměru
od 0‐20 cm
60,‐Kč/ks
do 141‐150 cm
3270,‐Kč/ks
Dále nabízíme
opravy komunikací ‐ viz samostatný ceník
prodej sypkých hmot: písek, štěrky, strusky, kompost. zemina, dřevěná štěpka, a.p.
dovoz paliva ‐ uhlí, koks, palivové dřevo
odvoz odpadů ‐ kontejnerovou přepravou
výroba klíčů FAB i do automobilů
dovoz různého druhu zboží (betonové směsi a jiné druhy zboží)
opravy střech, okapů apod.
Prodej sypkých hmot ‐ cena včetně DPH
písek: 348,‐/t
557,‐/m3
štěrk 0‐4: 444,0/t
799,‐/m3
štěrk 0‐22: 438,0/t
767,‐/m3
struska 0‐8: 408,0/t
612,‐/m3
struska 8‐16: 438,0/t
657,‐/m3
struska 16‐32: 432,0/t
497,‐/m3
struska 32‐63: 324,0/t
350,‐/m3
zahr.kámen‐valouny: 780,0/t
1404,‐/m3
okrasný kámen 8‐16,16‐22: 696,0/t 1183,‐/m3
Nabízíme drobný prodej palivového dříví v prm(prostorový metr) ‐ ceny vč. DPH
neštípané kuláče volně
neštípané kuláče volně
neštípané kuláče volně

100 cm
40cm
30cm

550,‐Kč/prm
660,‐Kč/prm
693,‐Kč/prm
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Názory čtenářů

Akce spolků

Odpady, versus geniální myšlenka?
Problematika odpadů trápí lidstvo od
nepaměti. Moderní spotřební život však
přináší nové problémy, a to hlavně s
odpady nerecyklovatelnými,
nebezpečnými, chemickými. Snaha
výrobců je nejen produkt vyrobit, co
nejlépe prodat, ale také zpětně vykoupit a
pokud možno ekologicky zlikvidovat.
Čistota ovzduší je hlavně v našem regionu
hodně palčivým tématem. Každoročně
j s m e v ys t ave n i n ě k o l i k a ná so b k u
překročení limitů prašnosti hlavně v
období inverze. Řadíme se na první příčky
v naší republice a určitě se v tomto
negativním pohledu neztratíme také ve
střední Evropě. Proto mě překvapila
informace o záměru firmy HOKS Industry,
a.s. vybudovat v centru Vratimova v areálu
bývalých papíren provoz pro zpracování
starých ojetých pneumatik. Z médií známe
několik kalamitních stavů, kdy firma
vybudovala spalovnu na tento druh
„paliva“ a tím narušila zdravý ráz ovzduší v
daném

regionu. Jde v tomto případě skutečně o
spalovnu? Jakákoliv investiční pobídka by
měla být ve Vratimově vítána, ale ne za
každou cenu. Vznik nových pracovních
míst v době téměř desetiprocentní
nezaměstnanosti v Moravskoslezském
kraji s využitím opuštěných prostor
bývalých papíren by určitě alespoň
částečně oživil tento negativní stav.
Osobně vítám zájem externích firem
investovat v našem kraji, obzvláště firem,
k t e r é s e z a b ý va j í e k o l o g i c k ý m
z pracování m od pad u, převážně
nerecyklovatelných. Je ale třeba brát na
zřetel slovo „ekologické zpracování“.
Nechtěl bych předem odsuzovat tento
záměr, nicméně bude třeba podrobněji
prostudovat celou technologii tzv.
pyrolýzního tepelného rozpadu, který
může být novým revolučním krokem při
likvidaci stále se hromadícího pryžového
odpadu.
Mgr. Ludvík Kraus

Čistota ovzduší, aneb zameťme si před vlastním prahem
Není pochyb o tom, že ovzduší v
Moravskoslezském kraji je jedno z
nejhorších v republice, ne‐li nejhorší v
regionu střední Evropy vůbec. Limitní
hodnoty jsou mnohdy při inverzním rázu
počasí překročeny několikanásobně. Na
vin ě j sou samo zřej mě reg ion ál ní
společnosti zaměřující se na průmysl
těžební, hutní a energetický. Špičkou
ledovce je bezesporu společnost Arcelor
Mittal v Ostravě s jejich nedobrovolnými
trpiteli z ostravských obvodů Bartovice a
Radvanice. Kromě našich regionálních
znečišťovatelů se o „kvalitu“ ovzduší
přičiňují také kolegové na sever od nás
Katovické hutě. Tento zdroj popílků a
prachu není možné přehlédnout a je třeba
silně poukazovat na tento jev a hlasitě volat
o co nejrychlejší vzájemnou diskuzi. Výše
uvedené důvody znečištění ovzduší jsou
neodiskutovatelné, ale je třeba si uvědomit,
že naše ovzduší, vzduch který dýcháme,
vzduch, který dýchají naše děti, ovlivňuje‐

me také my svou vlastní neohleduplností a
sobeckostí. V období největšího znečištění,
v období silné inverze, nejsme sami
schopni omezit vlastní pohodl í a
vydáváme se na své každodenní projížďky
autem a tím přidáváme další polínko do už
tak kritického stavu, aniž bychom se
zamysleli nad možností využití hromadné
d o p r a v y p o p ř. o m e z e n í d a l š í h o
nekonečného spalování pohonných látek.
Nemluvě o tom, že naše zdroje tepla v
n ěk te r ýc h ob yd l íc h sp al uj í sn ad
nespalitelné a kouř, který se line z komínů
těchto zdrojů, je těžce dýchatelný, bez
možnosti bližší identifikace látek, které se
v našem okolí rozšiřují. Není sporu o tom,
že průmysl je tím prvním a největším
faktorem problémů s ovzduším, nicméně
bychom si měli my všichni nejdříve zamést
u svého vlastního prahu, než začneme
kritizovat ty ostatní. Za stav našeho
ovzduší zodpovídáme my všichni !

7.4. návštěva Ing. Miloše Zemana
ve Vratimově  autobus Zemák
12.00  13.00  před Kinem Hvězda
 akce SPO  Zemanovci
10.4. velikonoční turnaj ve volejbalu
 akce TJ Horní Datyně
10.4. varhanní koncert Mgr. Pavla Rybky
Husův sbor
15.00  začátek
30.4. stavění májky  akce Klubu českých
turistů  Slezská brána, Horní Datyně
30.4. vzpomínka výročí osvobození
Vratimova
15.30  vzpomínka před pomníkem
Padlých vojáků u KS
ve Vratimově
18.00  vzpomínka před pomníkem
Padlých vojáků u Datyňky
v Horních Datyních
18.30  zapálení táboráku na hřišti
TJ Horní Datyně
1.5. Májové setkání před KS Vratimov
 akce MO KSČM
9.00  začátek

PODĚKOVÁNÍ
Jménem členů Klubu důchodců děkuji
pracovníkům Vratimovských služeb,
jmenovitě panu Vavrečkovi, za provádění
úklidu chodníků během letošní velké
sněhové nadílky. Velká většina našich
členů bydlí ve Vratimově a okolí. Díky Vám
jsme se mohli ve městě dobře pohybovat.
Přejeme Vám i kolektivu Vašich pracovníků
pevné zdraví a hodně úspěchů ve Vaší
činnosti.
Jiří Šikula
předseda KD Biocel Paskov

Děkuji komisi SPOZ města Vratimova za
krásné přání a dárek k mému životnímu
jubileu.
Marie Hlinková

Mgr. Ludvík Kraus

Zajímají nás Vaše názory. Rubrika "Názory čtenářů" je tady
pro Vás. Pokud se chcete vyjádřit k akuálnímu dění nejen v našem
městě, pak neváhejte a pište na email: info@ksvratimov.cz
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Duben

Společenská rubrika

v Kulturním středisku ve Vratimově

Vzpomínáme

Program:
Jaroslava Riedla

Nikdy nezapomeneme na
Kdo v srdci nosí lásku, nemusí o ní psát,
ani lidem své city předkládat, že celý svět
se mnou truchlit nebude, s tím musím
počítat, stačí, když budou vzpomínat ti,
které jsi měl rád.
Milovaná manželka Vlasta a dcery s rodinami.

Dne 16. dubna je tomu již 4 roky, kdy zemřela
paní

Marta Blanarová
Nikdy nezapomeneme  manžel, syn a dcera
s rodinami.

1.4.  7.4.  Výstava IMAGINE
 představte si energie budoucnosti ve svém městě
 vestibul kina Hvězda
11.4. v 10 hod.  MŇAM POHÁDKY
 nedělní pohádka pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50, Kč
20.4. v 19 hod.  Live diashow CESTA PO RUSKU
 panoramatická projekce Leoše Šimánka
 kinosál Hvězda, vstupné 180, Kč

Akce
v Horních Datyních
6.4. 18 hod.  klubovna  schůze výboru zahrádkářů
14.4. 17 hod.  schůze výboru ZO KSČM
16.4. 20 hod.  velký sál  R.U.R.  taneční a poslechový
večer s rockovou kapelou
24.4. 12 hod.  oslavy výročí založení SDH v Horních
Datyních

Akce v Kulturním domě Vratimov

Dne 9. dubna 2010 vzpomínáme 4. smutné
výročí úmrtí a zároveň dne 15. června 2010
nedožitých 51. narozenin
pana

Zdeňka Chuděje
S láskou vzpomínají rodiče a sestra s rodinou.

Dne 3.4.2010 je tomu již 5 let,
kdy nás náhle opustila
paní

Jiřina Šindelová
Ta bolest v srdci bolí a nikdy se nezahojí.
Nikdy nezapomeneme. Manžel a syn.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 23.4.2010 uplynuly 2 roky od úmrtí
pana

Václava Suchého
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

8., 14., 21., 29.4.  prodejní akce
13.4. 16 hod.  salonek  členská schůze MO KSČM
18 hod. kinosál Hvězda  Těšínské divadlo
A je to v pytli!
19.4. 9 hod.  kinosál Hvězda  Den Země  akce DDM
12., 19., 26.4.  zkouška ZUŠ
12., 19., 26.4.  autoškola

Kurzy:
Angličtina 2.roč.
4.roč.
5.roč.
cvičení seniorů
aerobic mix
relax cvičení
velké míče
pilates s Broňou
jóga I.
jóga II.
aby záda nebolela
kalanetika I.
kalanetika II.
pilates s Bárou
fitko s Markem
břišní tance

‐ úterý
‐ úterý
‐ pondělí
‐ pondělí
‐ pondělí
‐ pondělí
‐ úterý
‐ úterý
‐ středa
‐ středa
‐ středa
‐ středa
‐ středa
‐ čtvrtek
‐ čtvrtek
‐ čtvrtek

15,30
17,00
17,00
18,00
18,00
19,00
17,00
19,00
16,30
18,00
17,00
18,00
19,00
17,00
18,00
19,00

klubovna č.11
klubovna č.11
klubovna č.11
salónek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salónek
salónek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál

KS Vratimov, www.ksvratimov.cz, tel.: 595 700 750, 595 700 752

R.U.R.

Jubileum

group

Dne 15.4.2010 oslaví 70 let
pan

Anton Hliva
Hodně štěstí přeje celá rodina.

HARD ROCK BLUES
www.rurgroup.cz
KDE : KD HORNÍ DATYNĚ
Vstup: 60, Kč

KDY : 16.4.2010
Start : 20 hod.

Předprodej v KS po ‐ čt: 7 ‐ 17, pá: 7 ‐ 14

Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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KUPÓN
nedělní představení

11. dubna 2010
MŇAM ‐ POHÁDKY

divadýlko kuba

mnam - pohádky
POHÁDKY O JÍDLE
Vstupné 50, Kč po předložení vybarveného obrázku
z vedlejšího kuponu  SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč
Předprodej v KS po  čt: 7  17, pá: 7  14

po předložení vybarveného obrázku
SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10,‐ Kč

Předprodej KS Vratimov
po  čt: 7  17, pá: 7  14
www.ksvratimov.cz
tel.: 595 700 751

úterý 20. dubna v 19 hod.
v KS Vratimov, kinosál Hvězda

Kdo si hraje, nezlobí

SUDOKU

KS Vratimov Vás zve

V každém čísle Vratimovských novin nyní
naleznete sudoku. Pokud máte další tipy,
jak zatraktivnit VN, pak nám prosímnapište
na e‐mailovou adresu info@ksvratimov.cz
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PŘÍLOHA O EKOLOGII
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Upozorňujeme občany, že na úředních
deskách Městského úřadu ve Vratimově
byla zveřejněna informace o oznámení
záměru „Zařízení pro termické zpracování
odpadů z pryže a pneumatik“ podle zákona
o posuzování vlivu na životní prostředí.
Zjišťovací řízení, kterému podléhá tento
záměr, vede Krajský úřad Moravskoslezské‐
ho kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství. Obchodní firma HOKS
INDUSTRY a.s. hodlá v areálu firmy
DATAFISH OSTRAVA s.r.o. umístit do
stávající haly zařízení, které při termickém
procesu v uzavřeném pracovním okruhu
zpracovává odpady z pryže a pneumatik.
Celé zařízení je koncipováno tak, aby bylo
přínosem pro životní prostředí. V rámci
provozu budou zpracovávány upotřebené
pneumatiky, které již nemají další využití.
Skládkování pneumatik je v současné
d o b ě l e g i s l a t i vo u z a k á z a n é , a l e

vlivem vzrůstající dopravy současně
množství tohoto odpadu stoupá. Při
tepelném zpracování pou ži tých
pneumatik v nahřívací komoře dojde k
nízkoteplotní degradaci pryže, kdy se
uvolňuje plynná složka, která je chlazena a
kondenzuje na kapalnou frakci ‐ pyrolýzní
olej (certifikované palivo ‐ cca 20%) a
vzniká uhlíkatá drť (certifikované palivo ‐
cca 70%) a ocelový kord (sběrná surovina ‐
cca 10%). Vznikající pyrolýzní olej je jímán
na konci chladící soustavy přes provozní
dvouplášťovou nádobu do certifikované
dvouplášťové nádrže umístěné mimo
budovu a odtud je plněn do běžných
cisteren zajišťujících distribuci. Zbytek
vsázky b ude rozdrcen a oddělen
magnetickým separátorem na jemnou
uhlíkatou drť a separovaný ocelový kord.
Uhlíkatá drť a odpadní kord budou
shromažďovány před předáním odběrateli

ve vodotěsném kontejneru v blízkosti
zařízení. Předpokládaná kapacita záměru
za jeden den je realizace 12 cyklů, tzn.
zpracování 3000 ks (30 000 kg) pneumatik
za vzniku 6 690 litrů pyrolýzního oleje, 21
000 kg uhlíkaté drtě a 3 000 kg ocelového
kordu, přičemž realizací posuzovaného
záměru dojde k nárůstu intenzity dopravy
pro dovoz surovin a odvoz výrobků o 6
nákladních vozidel denně, pouze v denní
době. Zásadním rozdílem mezi tímto
procesem a jemu podobnými je úplná
absence kouřovodu a tudíž zanedbatelný
vliv na ovzduší. Tento způsob nakládání s
odpady je plně v souladu se schváleným
P l á ne m od pa dové ho hos pod ář st v í
Moravskoslezského kraje i České republiky,
jelikož využívání odpadů bez vedlejších
zátěží na životní prostředí je prioritním
způsobem nakládání s odpady.
Ing. Renata Pavlovská
vedoucí stavebního úřadu

Inspirativní regiony, města a komunity
Výstava IMAGINE

"představte si energie
budoucnosti ve svém
městě!"
Během 20. století došlo k
desetinásobnému zvýšení spotřeby
energie a emisí skleníkových plynů.
Čtvrtina světové populace ‐ tedy populace
rozvinutých zemí ‐ v současnosti
spotřebovává tři čtvrtiny celosvětové
energie. Její zdroje, převážně fosilní, však
nejsou nevyčerpatelné. Současné způsoby
nakládání s energií jsou v celosvětovém
měřítku neudržitelné. Ať už žijeme
kdekoli, je nutné, abychom rozvíjeli kvalitu
života a snažili se omezovat energetická
rizika. Některé evropské regiony se touto
cestou už vydaly. Vzbuzují narůstající
zájem a zvyšuje se jejich návštěvnost. Tato
místa se objevují v médiích
a vůbec přitom nezáleží,

jestli se jedná o velké město, malé
městečko, celý region nebo vzdálený
o s t r o v. P r o m l o u va j í k n á m
prostřednictvím svých výjimečných
zkušeností a podávají svědectví o
odhodlání místních nadšenců a jejich
společném díle. Je to jasný důkaz, že
odpovědné chování občanů a představitelů
místních samospráv je nejen v našich
silách, ale že to může být dokonce i zábava.
Některá z těchto míst představuje
široké veřejnosti VÝSTAVA IMAGINE.
Každé ze samostatně představovaných
míst nás zve na zajímavý výlet, jehož
součástí jsou i fotografie, pořízené zvlášť
pro tuto příležitost. Uvidíme tak příklady z
Basileje ve Švýcarsku, z Helsinek ve Finsku,

z Freiburgu v Německu nebo z míst v
Dánsku, Polsku, Francii a dalších.Výstava
IMAGINE vznikla díky angažovanosti
Městského úřadu v Bialsko‐ Biala, který
spolu s českým partnerem Sdružením
Region „Beskidy“ ve Frýdku‐Místku
realizuje projekt „Výstava IMAGINE v
Beskydech ‐ nejlepší evropské příklady
využívání energie a životního prostředí“.
Výstavu můžete vidět až do 7. dubna
2010 ve vestibulech kina Hvězda ve
Vratimově, ve dnech pondělí až čtvrtek
od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 14
hodin a dále při promítání kina ve středu
až sobotu od 18 do 20 hod.
z údajů průvodce výstavy zpracovala
Hana Bömerová, vedoucí KS Vratimov
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Zelená pro Vratimov o.s.

Zelená pro Vratimov o.s.
Jiří Klega, Tomáš Kupka, Michal Červenka
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Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na
chatu, značka za odvoz. Celkem typický
inzerát, ze kterého je jasně patrná dnešní
tržní hodnota starých spotřebičů. Ani
takový inzerát přitom už často nezabere.
České chaty a chalupy už jejich majitelé
vybavili vesměs podobným způsobem,
nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů. Letité
spotřebiče mají navíc proti těm současným
několikanásobně větší spotřebu energie,
takže i mnozí chataři si raději pořídili nové.
Nezbývá tedy, než se i takových, zatím stále
„použitelných“ domácích pomocníků,
zbavit stejně jako těch, co už definitivně
přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství!
Soused sice možná dodnes používá
sekačku s motorem z pračky nebo
kompresor demontovaný z lednice,
zároveň ale má na triku ekologický zločin.
Olej a hlavně freony, které přitom unikly,
příroda jen tak nepromlčí. Vysloužilé
elektrospotřebiče může každý občan
odevzdat zdarma k ekologické likvidaci,
ale jen v případě, že jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím!
Lednici nebo pračku nenacpete ani do
velkého kontejneru na komunální odpad,
takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není
důležitá: do směsného odpadu nepatří
žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá
zákon povinnost zajistit ekologickou
l i k v id a c i „v ys l o už il c ů“. K j e j ím u
financování slouží takzvané recyklační
příspěvky, které jsou součástí ceny nových

výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, které
mají města a obce s likvidací směsného
odpadu: hradí je beztak z vašich peněz. Za
spotřebič hozený do popelnice nebo
postavený vedle ní můžete navíc dostat
pokutu až 20 000 korun!
Rada třetí: Najděte správné místo!
K legál nímu odkl ádání st arých
elektrozařízení slouží takzvaná místa
zpětného odběru. Vytvářejí je města a
obce, prodejci elektro nebo třeba servisy
ve spolupráci s kolektivními systémy. To
jsou partneři, jejichž prostřednictvím
výrobci plní své zákonné povinnosti.
Nejbližší takové místo vašemu bydlišti
najdete na internetu (na stránkách
n e jvě t š íh o k o l e k t iv ní ho sys t é mu
ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný
odběr elektrospotřebičů v celé České
republice www.elektrowin.cz). Poradí
vám také na vašem obecním či městském
úřadě. Samozřejmostí už dnes je, že váš
starý spotřebič odveze prodejce, který k
vám domů dopraví nový.
Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz!
Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému
místu daleko, počkejte, až vaše obec či
město příště zorganizují mobilní svoz
odpadu. Zákon stanoví, že je třeba to udělat
minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN
napřík lad nab ízí svazkům ob cí a
m ik r or e g i o n ům z d a r ma P u t u j íc í
kontejner, který je možné pro obec zajistit
i nad rámec mobilních svozů. Stovky
prodejen také vybavil speciálními

sběrnými koši. Stejné koše mají k dispozici
i školy, které se zapojily do ekologického
projektu Ukliďme si svět!
Rada pátá: Buďte na sebe hrdí!
Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do
míst zpětného odběru, máte důvod k
hrdosti. Přispíváte totiž významně k
ochraně životního prostředí. Nejenže
nevypouštíte do země olej a do vzduchu
freony, ale t aké například šetříte
elektrickou energii. Ze starých spotřebičů
se totiž dá získat přes 80 % materiálů
vhodných k dalšímu využití, většinou kovů.
Jejich použití v hutích podle průzkumu,
který nedávno zveřejnil ELEKTROWIN,
zatím ušetřilo množství elektřiny, která by
stačila obyvatelům třicetitisícového města
na rok. Díky tomu se také podstatně snižují
emise skleníkových plynů.
ELEKTROWIN www.elektrowin.cz
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ZEMĚ
JE
V NAŠICH
RUKOU...

Je všeobecně znám o, že voda je
nejdůležitějším produktem naší planety a
je naprosto nepostradatelnou pro celou
přírodu a samozřejmě člověka. Ačkoliv v
našem regionu je poměrně dostatečné
množství zdrojů kvalitní vody, zkušenost
ukázala, že vodu je třeba chránit a hlavně
se starat o čistotu. Není to tak dávno,
abychom si nevzpomněli na částečnou
devastaci vodních nádrží, ale hlavně
potoků, řek a jejich okolí. Znečištění
našich vod pochází ze tří hlavních zdrojů ‐
lidská sídliště, průmysl a zemědělská
výroba. V současné době registrujeme
významné zlepšení kvality, na kterém se
podílelo zpřísnění odpadového
ho sp o dá řs t ví , n ové t e c hn o l og i e v
průmyslu, změny v zemědělství, výstavba
čističek odpadních vod

Voda, příroda a rybáři
a také významný vliv na chování obča‐
nů má výuka ve školách, televize, rozhlas a
ostatní média. Rybář vždy měl a bude mít
k vodě specifický vztah, což vyplývá přímo
z jeho samotného poslání, činnosti a péče
o ryby, eventuálně o další vodní živočichy.
Ačkoliv měl rybář vždy pozitivní vztah k
přírodě, je zjevné, že současné chování je
více ekologické. Jen těžko dnes najdeme
rybáře u vody s kupou odpadků kolem
sebe, ale naopak v nutných případech
usměrňují nevhodné chování některých
návštěvníků u vody. Naše Místní skupina
ČRS Vratimov sdružuje celkem 369 členů z
Vratimova, Ostravy a okolních obcí, z toho
počtu je 20 členů mládeže (16‐18 let) a 31
dětí do 15 let. V rámci brigádnické
povinnosti se členové naší organizace

zaměřují na úklid revíru Ostravice 2P a
také vypomáhají ostatním MS na revíru
Ostravice 1MP a revíru Lučina 1MP. Břehy
řeky Ostravice navštěvuje pravidelně
velké množství lidí, kteří zanechávají
odpad a zakládají černé skládky. Proto
členové MS Vratimov provádějí úklid a
odpad odvážejí na úložiště odpadů. Rybáři
pečují o budovu MS ČRS a její okolí. V
těchto činnostech spolupracujeme s MěÚ
a VS Vratimov. Město Ostrava má také ve
svých plánech a záměrech vytvořit v okolí
řeky Ostravice podmínky k rekreaci,
sportu a relaxaci. Proto se i my, členové MS
ČRS Vratimov snažíme o to, aby každý
návštěvník tohoto revíru byl spokojen, a
toho dosáhneme za vaší pomoci.
Za MS ČRS Vratimov
RNDr.R.Čunta
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Program kina Hvězda Vratimov
DUBEN 2010
Pokladna je otevřena hodinu před představením. Tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.cz Spojení z Ostravy autobusem č. 21, 25, 41 a 81
1.4. v 18,00 hod.
ČR / 99´ / 70,‐ / drama / přístupný

KAWASAKIHO RŮŽE

Kdo může posuzovat minulé viny? Může jim čas obrousit hrany?
Drama Jana Hřebejka podle scénáře Petra Jarchovského vytváří
spletitý řetězec podobných otázek a nabízí často protichůdné
odpovědi. Hrají: Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková,
Ladislav Chudík, AntonínKratochvíl, Petra Hřebíčková

2. – 3.4. v 18,00 hod.
ČR / 90´ / 70,‐ / časosběrný dokument / přístupný od 12 let

KATKA

Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem, který
mapuje život narkomankya její marný zápas se závislostí.

7. – 8.4. v 18,00 hod.
ČR / 90´ / 70,‐ / časosběrný dokument / přístupný od 12 let

KATKA
Školní představení
7.4. v 9,00 hod. vyprodáno ZŠ
8.4. v 9,00 hod. vyprodáno ZŠ

9. – 10.4. v 18,00 hod.
USA / 115´ / 70,‐ / thriller‐scifi‐horor / přístupný od 15let

THE BOX

Co kdyby vám někdo dal krabičku s tlačítkem, po jehož stisknutí byste
získali milion dolarů, ale současně by připravila o život někoho, koho
neznáte? Udělali byste to? A jaké by byly následky? Hrají: Cameron
Diaz , James Marsden , Frank Langella , Gillian Jacobs , Celia Weston ,
Lisa K. Wyatt , James Rebhorn , Holmes Osborne

14. – 15.4. v 18,00 hod.
USA / 118´ / 70,‐ / akční drama / přístupný od 12 let

KNIHA PŘEŽITÍ

V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po konečné válce,
prochází pustinami kontinentu osamělý muž. Všude kolem něj se
nacházejí opuštěná města, rozpadající se silnice, sežehlá země –
pomníky katastrofy. Civilizace neexistuje, zákony neplatí. Cesty patří
gangům, které jsou schopny člověka zabít kvůli botám, kvůli hltu vody,
nebo prostě jen tak. Ale na poutníka Eliho (Denzel Washington)
nestačí...Hrají: Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Oldman

16. – 17.4. v 18,00 hod.
USA / 103´ / 70,‐ / romantická komedie / přístupný

MORGANOVI

Komedie Morganovi vypráví příběh velice úspěšného manželského
páru z Manhattanu, jejichž dokonalý život má jen jedinou chybičku –
rozpadá se jim manželství. Problémy v lásce ale nejsou ničím ve
srovnání s tím, co na ně osud chystá vzápětí... Hrají: Sarah Jessica
Parker, Hugh Grant, Elisabeth Moss, Kim Shaw, Mary Steenburgen

21. – 22.4. v 18,00 hod.
USA /88´ / 70,‐ / animovaná komedie

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2

V tomto pokračování potkají Alvin, Simon a Teodor nové kamarády,
vlastně kamarádky, ze kterých se možná stane i něco víc – můžete se
těšit na dívčí trio Chipettky.

23. – 24.4. v 18,00 hod.
USA / V.B / 162´ / 70,‐ / dobrodružný‐scifi / přístupný / 2D

AVATAR
Největší filmová událost roku! Oscarový režisér James Cameron
(Titanic, Vetřelec,…) začal pracovat na tomto unikátním projektu před
mnoha lety, kdy většinu jeho vizí ještě nebylo možno díky
nedostatečně vyvinuté digitální animaci vytvořit. Cesta do
fantastického světa planety Pandora čekala na svou filmovou
premiéru téměř 10let! Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Stephen Lang, CCH Pounder,
Giovanni Ribisi, Joel Moore

28. – 29.4. v 18,00 hod.
Kanada / USA / 118´ / 70,‐ / dobrodružná
komedie / přístupný

ZLODĚJ BLESKU

Percy Jackson má ve škole věčně problémy. To je ale to nejmenší, co mu
teď dělá starosti. Sice je právě začátek 21. století, ale zdá se, že antičtí
bohové z bájného Olympu se rozhodli sestoupit ze svých trůnů a tím i
vstoupit do Percyho života. Hrají: Logan Lerman, Uma Thurman,
Pierce Brosnan, Rosario Dawson, Alexandra Daddario, Sean Bean

30.4. – 1.5. v 18,00 hod
USA / 102´ / 70,‐ / horor / přístupný od 15 let

VLKODLAK

Nejnovější zpracování legendy v luxusním balení. Éra dětství skončila
pro Lawrence Talbota té noci, kdy mu zemřela matka. Ve snaze
zapomenout opustil ospalé rodné panství Blackmoore a vydal se do
světa. S rodinou se znovu spojil až díky snoubence svého bratra, která
ho poprosila o pomoc v pátrání po budoucím manželovi, jenž beze
stopy zmizel. Hrají: Benicio Del Toro, EmilyBlunt, Anthony Hopkins

TIPY MĚSÍCE
AVATAR
23.  24.4. v 18,00 hod.
USA / V.B / 162´ / 70, / dobrodružnýscifi / přístupný
Avatar před námi otevírá
ne uvě ři te lný svě t za
hranicemi naší fantazie, svět
s t ře tu dvou na pros t o
odlišných civilizací. Trhák
oscarového režiséra Jamese
C a m e r o n a Vá s u c h vá t í
příběhem i vizuálním
zpracováním. Nechte se
unést na planetu Pandora...

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.
Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.č. 595 700 754, www.ksvratimov.cz
Předseda redakční rady : Ivo Kičmer, zodpovědný redaktor VN : Daniel Milich. Grafická úprava a sazba : Daniel Milich
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ČR E 12367
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radnice informuje

Termické zpracování pneumatik ve Vratimově

Manažeři firmy HOKS Industry čelili otázkám přítomných 

foto (jk)

Na Úředních deskách města Vratimova, webových stránkách města, ve Vratimovských novinách a prostřednictvím různých médií jsme se mohli seznámit
s připravovaným záměrem firmy HOKS INDUSTRY, a. s. a SIMUL TRUST,
a. s. umístit do areálu bývalých Vratimovských papíren zařízení na likvidaci
pneumatik tzv. pyrolýzou. Zastupitelům byly poskytnuty další podrobnější informace na zasedání zastupitelstva dne 26. 4. 2010. Občané, kteří se s touto problematikou seznámili, zorganizovali petici proti likvidaci pneumatik na území
města Vratimova. Následně bylo městem Vratimovem zorganizováno veřejné
jednání dne 3. 6. 2010 v 15.00 hodin v KD ve Vratimově za účasti vedení města,
některých zastupitelů, občanů a zástupců HOKS INDUSTRY, a. s.
Účelem tohoto jednání mělo být vysvětlení, o jaký provoz se má jednat, jaký
je názor na tuto problematiku ze strany
zastupitelů města a občanů. Někteří je-

dinci pojali toto setkání jako volební kampaň své politické strany, zaměřenou proti
současnému vedení radnice, většina občanů jednoznačně vyjádřila nesouhlas se

Diskuze byla bouřlivá 

vznikem zařízení na likvidaci pneumatik
pyrolýzou na území města, a to bez zájmu propagovat jakýkoliv politický názor.
Z důvodu velkého odporu občanů neměli
zástupci firmy možnost vysvětlit, o jakou
technologii se jedná, slyšeli jen důrazný
odpor proti jejich záměru.
Město Vratimov, které zastupuje jako
statutární orgán starostka města Mgr. Iveta Zechová, nevydává rozhodnutí o tom,
zda takové zařízení na území města bude
či nebude, pouze se vyjadřuje v rámci
správního řízení, které vede Moravskoslezský kraj – Odbor životního prostředí,
jako jeden z několika účastníků řízení.
Město Vratimov zaslalo ve stanovené lhůtě do 28. května 2010 nesouhlasné stanovisko k výše uvedenému. Tato stanoviska
města jsou otisknuta na stránkách tohoto
čísla Vratimovských novin. Na posledním
zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 7. 6. 2010 schválilo jednohlasně
zastupitelstvo usnesení, které podtrhlo
nesouhlas města Vratimova k výše uvedenému záměru. Tyto kroky města společně
s peticí občanů určitě vedly k tomu, že se
příslušné orgány začaly problematice podrobněji věnovat. Poslední informaci, kterou právě máme je to, že řízení o vydání
integrovaného povolení bylo přerušeno
v obou případech a Moravskoslezský kraj
požádal Ministerstvo životního prostředí
v Praze o odborné posouzení.



Mgr. Iveta Zechová
starostka

foto (jk)
1

radnice informuje

Informace ze zasedání Zastupitelstva města Vratimova
Dne 7. 6. 2010 proběhlo již 25. zasedání Zastupitelstva města Vratimova.
Zastupitelé projednali a schválili všechny body, které byly pro zasedání
připraveny.
Mimo stanovený a schválený program
byli zastupitelé a přítomní hosté dále informováni o postupu prací na Územním
plánu města Vratimova a o možnostech,
jak by se dala změnit nebo zmírnit průmyslová zóna v centru Vratimova.
V této záležitosti podala podrobné informace a zároveň zodpověděla řadu
otázek Ing. Kokeš Miklendová, která
pro naše město zpracovává Územní plán
města Vratimova. Zastupitelé se podrobně zabývali možným zahájením provozu
mobilní jednotky „Zařízení pro termické

zpracování odpadů z pryže a pneumatik“
na území města Vratimova a Horních Datyň. Zastupitelstvo města po dlouhé diskusi přijalo usnesení, ve kterém jednomyslně nesouhlasilo s tímto záměrem.
Na závěr zasedání Zastupitelstva města
informoval přítomné velitel jednotky SDH
Ing. Dalibor Vlček o zásazích jednotky po
dobu povodní.
Příští zasedání Zastupitelstva města
bude svoláno na 19. 7. 2010.


Ivo Kičmer, místostarosta

Ing. Kokeš Miklendová 

foto (jk)

Ze schůze Rady města Vratimova a zasedání Zastupitelstva města Vratimova

Rada města Vratimova na své schůzi dne 21. 5. 2010 projednávala:
– Přidělení nebytových prostor
– Schválení „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Vratimova“
–R
 ozhodnutí k veřejné zakázce malého rozsahu
–S
 mlouvu o poskytnutí finančního daru – MG Odra Gas, spol.
s r. o.
–V
 ýběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu

– Přidělení nebytových prostor
– Rozpočtové opatření č. I/2010
– Přidělení obecního bytu
– Příprava na 25. zasedání Zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne
7. června 2010 projednávalo:
– Čerpání rozpočtu za 1. – 4. měsíc roku 2010
– Plán finančních kontrol na II. pololetí roku 2010
– Plán práce ZM na období 7/2010 – 10/2010
– Plán práce Finančního výboru na II. pololetí roku 2010
– Rozpočtové opatření č. I/2010
– Schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny DDM Vratimov
– Návrh na přerušení procesu komunitního plánování sociálních služeb
– Stanovení základní prodejní ceny pro prodej domu č. p. 133
– Schválení záměru pořízení změny č. 11 Územního plánu města Vratimova

Rada města Vratimova na své schůzi dne 4. 6. 2010 projednávala:
–Č
 erpání rozpočtu za 1. – 4. měsíc roku 2010
–P
 lán finančních kontrol na II. pololetí roku 2010
–P
 lán práce RM na období 7/2010 – 10/2010
–P
 lán práce ZM na období 7/2010 – 10/2010
–P
 lán práce komisí RM na II. pololetí roku 2010
–Ž
 ádost o pronájem pozemků
– Smlouvy o zřízení věcného břemene
– Ukončení nájmu služebního bytu



Ivo Kičmer, místostarosta

Úprava parkoviště ulice U Společenského domu
V termínu od 27. do 31. 8. 2010 bude probíhat úprava parkoviště ul. U Společenského domu. Tato úprava spočívá v osazení nového svislého dopravního značení a provedení nového vodorovného značení. Na parkovišti je
taktéž počítáno s dvěmi parkovacími místy pro tělesně postižené.
Lokalita bude v předstihu uzavřena, přesto žádáme občany Vratimova, aby své automobily včas přeparkovali.

Poděkování občanům

Upozornění občanům

Děkujeme všem občanům, kteří prostřednictvím petice vyjádřili nesouhlas
s výstavbou a provozováním „Zařízení pro pyrolytický rozklad pneumatik“
a se „Zařízením pro termické zpracování odpadů z pryže a pneumatik“. Petici
podepsalo celkem 1752 občanů.
Petice byla předána vedení města Vratimova, příslušným orgánům Krajského
úřadu v Ostravě a Ministerstvu životního prostředí v Praze.
I díky Vašim podpisům je v současné době, tj. v polovině června 2010 řízení
o povolení výše uvedených staveb přerušeno.

Dne 7. července 2010 bude z technických důvodů uzavřen Odbor VaŽP,
Městského úřadu Vratimov.





Za iniciátory petice:
Ing. Petr Urbanec
Ing. Petr Šik
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Z důvodu výrazného poklesu zájmu
obyvatel o využívání sítě Veřejných
telefonních automatů, bude v průběhu měsíce července 2010 zrušen nevyužívaný veřejný telefonní automat
v lokalitě Vratimov – Horní Datyně,
Vratimovská 305

Vyjádření účastníka řízení k vydání itegrovaného povolení – Simul trust, a. s.
Vyjádření účastníka řízení k vydání
integrovaného povolení - SIMUL trust
a. s. se sídlem Frýdecká 819, 739 32 Vratimov, IČ 27827259 pro „Zařízení pro
pyrolytický rozklad pneumatik“:
Město Vratimov zasílá k zahájenému řízení ve věci žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SIMUL trust a. s.
se sídlem Frýdecká 819, 739 32 Vratimov,
IČ 27827259 pro „Zařízení pro pyrolytický
rozklad pneumatik“, vedeného u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství (pod č.j.
MSK 66820/2010, sp. Zn. ŽPZ/12626/2010/
Klv) následující stanovisko:
Město Vratimov má za to, že nebyly
splněny podmínky, vydané ve vyjádření
zaslaném pod č.j. MUVR 3363/2009 ze
dne 21. 10. 2009 k záměru „Zařízení pro
pyrolytický rozklad pneumatik“, kde není
dostatečně doloženo působení na životní
prostředí obyvatel našeho města.
Poukazujeme zejména na vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě, které předpokládá nebezpečí nadměrného hluku a úniku
pachů při realizaci projektu. Hovoří se zde
o nutnosti tyto nepříznivé vlivy odstranit v
rámci územního řízení, kdy však s největší
pravděpodobností žadatel nemusí o vydání územního povolení vůbec požádat. Pokud se ukládá žadateli toto vyřešit v rámci
dokumentace pro následná správní řízení,
existuje reálné riziko, že zpracování aktualizované studie a podmínek pro zabránění
úniku pachových látek nebude vůbec realizováno.
Česká inspekce životního prostředí poukazuje na chybějící identifikační list nebezpečného odpadu kat. č. 150202 a nebezpečí pachového zatížení okolí (byty, škola
v bezprostřední blízkosti).
Dle našich informací po konzultaci
s odborníky při povolovaném chemickém
zpracování pneumatik vznikají látky jako
dehty, aromáty, čočky sirnatých sloučenin
a další, které jsou pro obyvatelstvo nebezpečné nejen svým zápachem.
Dle našeho názoru a nových poznatků
k problematice pyrolýzního zpracování
uvádíme, že není dostatečně objasněn chemický proces při pyrolýzním zpracování
pryží a pneumatik.
Z doloženého bezpečnostního listu není
zřejmé do jakého skupenství a formy bude
přecházet síra, která je základním prvkem
pro vulkanizaci pryže. Tvrzení o kompletním převodu plynné části – pyrolýzním
plynu, který změní své skupenství z plynu na kapalinu při teplotě 100 – 120 oC
je nedůvěryhodné, když vlastní proces je
zaměřen na „zkracování chemických řetězců“, tedy i vzniku základních uhlovodíků, jejichž teplota pro změnu skupenství je
minimálně pod bodem mrazu. Vezmeme-li
v úvahu, že se jedná o plynnou fázi (v tomto
případě je možné i sloučení se sírou), před-

pokladem je únik těchto plynů mimo zařízení v době otevření zařízení po provedení
každého cyklu a kumulaci těchto plynů ve
spodní části budovy. S ohledem na možné
složení daných plynů a jejich vlastností, je
možný výskyt jedovatých, karcinogenních
a výbušných plynů. Do úplného objasnění
těchto otázek nemůže město Vratimov vydat kladné stanovisko. Lze požadovat nový
proces EIA se zařazením do chemické výroby a vypracování kompletní dokumentace. Dále nelze připustit ani zkoušení nového výrobku pro nedostatečné objasnění
výše uvedeného a nedostačující podmínky
technického zajištění zařízení ve smyslu
zákona o integrované prevenci.
Zaslání podmínek a připomínek k podané žádosti na vydání integrovaného povolení:

7.  Bude doložen provozní řád, těsnost
jímky a kolaudace uvedeného vodohospodářského díla v žádosti dle bodu
7.3. „V průběhu zkušebního provozu
se předpokládá vybudování skladu
pneumatik v areálu na parcele č. 91/1.
Přeprava tohoto produktu uvnitř areálu bude zajištěna vlastní ADR cisternou, trvale parkovanou v místě olejového hospodářství. Odstavná plocha
olejového hospodářství je vybavena
kanalizací s odlučovačem ropných látek. Přečerpávací místo bude zajištěno
proti úkapům“.
8. Nebude docházet k úpravě výrobků –
uhlíku, která není v žádosti specifikována.
9. Bude doloženo prohlášení o shodě k
vlastnímu zařízení a kompletní dokumentace.

1.Nebude překročena uvedená kapacita zařízení - 56 m3/rok (280 l/denně)
kapalného paliva SIMUL TPO 1, 196
t/rok (980 kg/den) pevného paliva SIMUL TUD 1 (při zpracování cca 280 t
opotřebovaných pneumatik ročně).

10. Bude doložena Chemická analýza
vstupních odpadů a analýza výstupních produktů a odpadů s bilančním
výpočtem.

2.Bude provedeno měření hluku a pachu min. 3x v uvedeném rozsahu ve
zkušebním provozu za účasti zástupců
města:
• při přípravě vsázky,
• při vlastním pyrolytickém procesu,
• při chlazení plynu,
• při dopravě výrobků do zařízení, na vyzvání.
Bod 6. F) žádosti „Monitorování –
V rámci jednoročního zkušebního provozu
bude prováděno testování zařízení z hlediska optimalizace provozního režimu ve
vztahu ke kvalitě výstupních produktů.
Mimo monitorování spotřeby energie a
kvality výstupních produktů budou provedena měření hlučnosti zařízení a v případě
potřeby ověření pachových vjemů při výměně vsázky a v první fázi nahřívání komory“.

11. Omezení platnosti rozhodnutí k integrovanému povolení pouze na dobu
zkušebního provozu – 1 rok.
12. Nesouhlas se záměrem využití pyrolýzního oleje pro výrobu energie
v zařízení dle bodu 12.5 žádosti
„Doplnění zkušebny o generátor na
výrobu elektrické energie. Palivem
bude výrobek TPO 1 z vlastní výroby pyrolýzního rozkladu pneumatik.
Generátor bude provozován především pro ověření spalování pyrolýzního oleje vyrobeného na pyrolýzní
jednotce. Standardní generátor s výkonem 2,3 - 2,5 MW elektrické energie. Vzhledem k rozdílu mezi kapacitou testovací pyrolýzní jednotky a
předpokládanou kapacitou vlastního
generátoru bude potřeba paliva doplněna nákupem“.

3. Bude provedeno měření přítomnosti
pyrolýzního plynu v době při otevření
technologie aktuálně po pyrolýzním
procesu min. 3x ve zkušebním provozu za účasti zástupců města.
4. Bude provedeno měření těsnosti vlastního zařízení min. 3x ve zkušebním
provozu za účasti zástupců města.
5. Doprava odpadů do zařízení i výrobků a odpadů ze zařízení bude probíhat
pouze po komunikaci na ulici Buničitá – Frýdecká, bez možnosti průjezdu
centrem města Vratimov.
6. Bude provedena analýza výstupní
vody při výměně chladícího okruhu
a dokladování celkové spotřeby vody.
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13. S ohledem na umístění zařízení v
těsné blízkosti bytové výstavby a základní školy považujeme za nezbytné nařídit ústní jednání. V současné
době, v rámci tvorby nového územního plánu, předpokládáme změnu
zóny v územním plánu. Tento typ
využití území zde vznikl historicky,
kdy se zde nacházela papírna a nadále není možné umísťovat v centru
města, v těsné blízkosti bytové zástavby a základní školy, tedy v místech s velkou koncentrací obyvatelstva, průmyslová zařízení obdobného
charakteru.

Mgr. Iveta Zechová
starostka

Vyjádření účastníka řízení k vydání itegrovaného povolení – HOKS INDUSTRY, a. s.
Vyjádření účastníka řízení k vydání
integrovaného povolení – HOKS INDUSTRY a. s. se sídlem Frýdecká 819, 739
32 Vratimov, IČ 27820742 pro „Zařízení pro termické zpracování odpadů
z pryže a pneumatik“
Město Vratimov zasílá k zahájenému
řízení ve věci žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti HOKS INDUSTRY a. s. se sídlem Frýdecká 819, 739
32 Vratimov, IČ 27820742 pro „Zařízení
pro termické zpracování odpadů z pryže
a pneumatik“, vedeného u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (pod č.j.
MSK 67785/2010, sp. Zn. ŽPZ/14718/2010/
Klv) následující stanovisko:
Poukazujeme zejména na vyjádření
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, které
předpokládá nebezpečí nadměrného hluku a úniku pachů při realizaci projektu.
Hovoří se zde o nutnosti tyto nepříznivé
vlivy odstranit v rámci územního řízení,
kdy však s největší pravděpodobností žadatel nemusí o vydání územního povolení
vůbec požádat. Pokud se ukládá žadateli
toto vyřešit v rámci dokumentace pro následná správní řízení, existuje reálné riziko, že zpracování aktualizované studie
a podmínek pro zabránění úniku pachových látek nebude vůbec realizováno.
Česká inspekce životního prostředí poukazuje na chybějící identifikační list nebezpečného odpadu kat. č. 150202 a nebezpečí pachového zatížení okolí (byty,
škola v bezprostřední blízkosti).
Dle našich informací, po konzultaci
s odborníky, při povolovaném chemickém
zpracování pneumatik vznikají látky jako
dehty, aromáty, čočky sirnatých sloučenin
a další, které jsou pro obyvatelstvo nebezpečné nejen svým zápachem.
Dle našeho názoru a nových poznatků
k problematice pyrolýzního zpracování
uvádíme, že není dostatečně objasněn chemický proces při pyrolýzním zpracování
pryží a pneumatik.
Z doloženého bezpečnostního listu není
zřejmé, do jakého skupenství a formy
bude přecházet síra, která je základním
prvkem pro vulkanizaci pryže. Tvrzení
společnosti HOKS INDUSTRY a. s. o
kompletním převodu plynné části – pyrolýzním plynu, který změní své skupenství
z plynu na kapalinu při teplotě 100 – 120
oC je nedůvěryhodné, když vlastní proces
je zaměřen na „zkracování chemických
řetězců“, tedy i vzniku základních uhlovodíků, jejichž teplota pro změnu skupenství
je minimálně pod bodem mrazu. Vezmeme-li v úvahu, že se jedná o plynnou fázi
(v tomto případě je možné i sloučení se
sírou), předpokladem je únik těchto plynů
mimo zařízení v době otevření zařízení
po provedení každého cyklu a kumula-

Zaslání podmínek a připomínek k podané žádosti na vydání integrovaného povolení:

1. Nebude překročena uvedená kapacita zařízení
Celková kapacita výrobních jednotky HOKS TS 500
(celkem 5 výrobních jednotek)
Vstupní produkt
Pneumatiky
(ks)
1 cyklus

Výstupní produkt
Pneumatiky
(kg)

Pyrolýzní
olej (litr)

Uhlíkatá
drť (kg)

Ocelový kord
(kg)

250

2 500

555

1 750

250

1 den
(12 cyklů)

3 000

30 000

6 690

21 000

3 000

1 rok
(365 prac.
dní)

1 005 000

10 050 000

2 240 805

7 035000

1 005 000

ci těchto plynů ve spodní části budovy. S
ohledem na možné složení daných plynů a
jejich vlastností, je možný výskyt jedovatých, karcinogenních a výbušných plynů.
Do úplného objasnění těchto otázek nemůže město Vratimov vydat kladné stanovisko. Lze požadovat nový proces EIA se
zařazením do chemické výroby a vypracování kompletní dokumentace. Dále nelze
připustit ani zkoušení nového výrobku pro

nedostatečné objasnění výše uvedeného a
nedostačující podmínky technického zajištění zařízení společnosti HOKS INDUSTRY a. s., ve smyslu zákona o integrované prevenci.
Bod 5.5 žádosti: “Předpokládaná maximální intenzita dopravy po realizaci
záměru je uvažována pro dovoz surovin
a odvoz výrobků cca 30 TNV týdně, tj.
6 TNV denně, pouze v denní době. Odvoz

Označení skladu

Skladované materiály

parcela č. 91/1

Odpadní pneumatiky a
pryže

parcela č. 91/1

Ocelový kord

parcela č. 91/1

Uhlíková drť

parcela č. 91/1

Pyrolýzní olej
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Popis způsobu skladování a porovnání s nejlepší
dostupnou technikou
Přijímaný odpad k. č.
16 01 03 bude skladován
v areálu na parcele č. 91/1.
Pneumatiky budou uloženy na volné ploše zpevněné návozem drceného
kameniva. Celý areál je
oplocen a střežen
Odpadní kord bude shromažďován před předáním
odběrateli ve vodotěsném
kontejneru v budově, kde
je umístěno zařízení a na
parcele č.91/29 v blízkosti
zařízení
Odpadní kord bude
shromažďován před předáním odběrateli ve vodotěsném kontejneru v budově,
kde je umístěno zařízení a
na parcele č.91/29 v blízkosti zařízení
Olej bude shromažďován
před předáním odběrateli
v instalované dvouplášťové
nádrži, po naplnění bude
olej odvážen cisternou,
schválenou pro přepravu nebezpečných věcí
příslušnými doklady dle
bodu 4.2.1.7 dohody ADR
(Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí, 2009)

odpadů bude prováděn pravidelně oprávněnou osobou, zajišťující využití nebo odstranění těchto odpadů“.
2. Bude provedeno měření hluku a pachu min. 3x v uvedeném rozsahu ve
zkušebním provozu za účasti zástupců města:
• při přípravě vsázky,
• při vlastním pyrolytickém procesu,
• při chlazení plynu,
• při dopravě výrobků do zařízení, na
vyzvání.
3. Bude provedeno měření přítomnosti
pyrolýzního plynu v době při otevření
technologie aktuálně po pyrolýzním
procesu min. 3x ve zkušebním provozu za účasti zástupců města.
4. Bude provedeno měření těsnosti
vlastního zařízení min. 3x ve zkušebním provozu za účasti zástupců
města.
5. Doprava odpadů do zařízení i výrobků a odpadů ze zařízení bude probíhat
pouze po komunikaci na ulici Buniči-

tá – Frýdecká, bez možnosti průjezdu
centrem města Vratimov.

11. Bude doložena Chemická analýza
vstupních odpadů a analýza výstupních produktů a odpadů s bilančním
výpočtem.

6. Bude provedena analýza výstupní
vody při výměně chladícího okruhu
a dokladování celkové spotřeby vody.
Viz bod žádosti 6.4. V souvislosti
s provozem zařízení nedojde ke vzniku odpadních vod.

12. Omezení platnosti rozhodnutí k integrovanému povolení pouze na dobu
zkušebního provozu – 1 rok.
13. B
 ude nařízeno ústní jednání, neboť
je nezbytné, aby se správní orgán
seznámil s podmínkami, ve kterých
chemické zařízení povoluje, když
toto se nachází v bezprostřední blízkosti bytové zástavby a základní
školy.

7. Bude doplněn bod 7.3. žádosti, kde
chybí popis pro skladování uhlíkové
drti.
8. B
 ude doložen provozní řád, těsnost
jímky a kolaudace uvedeného vodohospodářského díla v Příloze III-1
havarijní plán, bod 5.1 Stáčení pyrolýzního oleje – je svedeno do „lapáku
tuků“.
9. Nebude docházet k úpravě výrobků
– uhlíku, která není v žádosti specifikována.
10. Bude doloženo prohlášení o shodě
k vlastnímu zařízení a kompletní
dokumentace.

V současné době, v rámci tvorby nového
územního plánu, předpokládáme změnu
zóny v územním plánu. Tento typ využití
území zde vznikl historicky, kdy se zde
nacházela papírna a nadále není možné
umísťovat v centru města, v těsné blízkosti bytové zástavby a základní školy, tedy
v místech s velkou koncentrací obyvatelstva, průmyslová zařízení obdobného
charakteru.


Mgr. Iveta Zechová, starostka

informace pro občany

Pátý Vratimov v květu
Všem zahrádkářům a pěstitelům připomínáme, že již pátý ročník výstavy je přede dveřmi. Rozkvetlé zahrady, balkóny, předzahrádky nebo truhlíky nafoťte a doručte (na CD nebo e-mailem) do konce srpna 2010 do KS Vratimov. Pokud chcete předat hotové
fotografie, tak pouze ve formátu, kdy kratší strana má minimálně 20 cm.
Od 14. září 2010 budou fotografie vystaveny ve vestibulu kulturního střediska, 24. září ve 12 hodin proběhne vyhodnocení.

Anketa Vratimovských novin ještě jednou
Ještě v tomto čísle otiskujeme
dotazník naší ankety.
Protože je v zájmu nás všech, aby
Vratimovské noviny měly tvář, která
bude tváří příjemnou pro čtenáře, a
aby byly i seriozním informačním
zdrojem, obracíme se na Vás, čtenáře
novin a občany Vratimova a Horních
Datyň, s prosbou o vyplnění malého
dotazníku, který nám může pomoci
reagovat na Vaše požadavky. V minulém čísle vyšel podobný dotazník,
anketních lístků se však sešlo málo
na to, abychom mohli správně reagovat. Prosíme Vás o chviličku Vašeho času k vyplnění tohoto kuponu.
Ten je možné vhodit do schránky v
budově MěÚ, kulturního střediska,
nebo předat v kanceláři kulturního
střediska či v pokladně kina Hvězda.
Údaje je možné odeslat též e-mailem
na adresu: info@ksvratimov.cz.



Děkujeme

VÍCE

Noviny v nové podobě se mi líbí:

MÉNĚ

STEJNĚ

Nejraději čtu o:

Nemuselo by v nich být:

V novinách mi chybí:

Měly by noviny mít barevnou obálku?:

ANO

NE

BEZVÝZNAMNÉ

Byl(a) bych ochoten (ochotna) za noviny platit, pokud by nebyly dodávány zdarma:

NE

ANO
5

do 5 Kč

do 10 Kč

nad 10 Kč

dětské aktivity

Škola v přírodě dětí z Datyňské

V letošním roce vyjely do školy v přírodě dvě skupiny dětí.
Dne 31. května vyrazili do Frýdlantu – Nové Vsi žáci 2. a 4. B třídy.

Počasí bylo skvělé …

Už před školou je přivítal déšť a ten je
provázel i v příštích dnech. Ale děti se nenechaly odradit, soutěžily,navštívily krytý
bazén na Sepetné, projely se motorovým
vláčkem z Ostravice. O týden později od-

paní zdravotnici, které se o děti ve škole v
přírodě staraly, Klubu rodičů za finanční

… a voda osvěžující

jeli na Ostravici žáci 3.A, 3.B a 4. A. Nádherné počasí vydrželo celý týden. Děti trávily venku celý den od snídaně do večera
a hojně využily i bazén před chatou. Děkujeme všem učitelkám, vychovatelkám a

foto autorka

dar a rovněž rodičům, kteří přispěli na hry
a soutěže věcnými cenami a sladkostmi.



Mgr. Věra Jonášová
ZŠ Vratimov, Datyňská ul.

Zážitky ze školy v přírodě – ZŠ Masarykovo náměstí
Jako každý rok i letos se žáci prvního stupně ZŠ Masarykovo náměstí zúčastnili školy v přírodě, která se konala v horském hotelu Palkovické hůrky
v malebném prostředí Beskyd. Jednalo se o všechny žáky 1. stupně. Novinkou v letošním školním roce byla účast žáčků prvních tříd, kteří i přes očekávané obavy zvládli školu v přírodě na výbornou.
Díky nim byl počet účastníků velmi vysoký. Celkem se školy v přírodě zúčastnilo 87 žáků. O tolik dětí pečoval rovněž
početný tým pedagogického sboru – třídní učitelé jednotlivých tříd a vychovatelé, kteří se starali o využití odpoledního
volného času. Samozřejmostí bylo také

zajištění nočního dozoru, který bděl nad
klidným spánkem dětí.
I přes nepřízeň počasí, které bylo v průběhu celé školy v přírodě deštivé, se podařilo splnit většinu dětských přání. Děti se
totiž těšily na již tradiční aktivity v lese, na
solnou jeskyni a také na výlet na Hukvaldy.

Byli s námi i prvňáci

foto autorka
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Díky snaze pedagogů a vychovatelů se dostaly na oblíbená místa v lese, kde stavěly
domečky z přírodních materiálů, podařilo
se uskutečnit malý turnaj ve vybíjené a
kopané, pouze výlet na Hukvaldy se díky
nepřízni počasí nepodařilo realizovat.
Místo toho jsme navštívili Včelí muzeum
v Chlebovicích, kde se dětem velmi líbilo.
Seznámily se s chovem včel, měly možnost
vidět včelí úly od nejstarších slaměných úlů
až po nejnovější z tvrzeného polystyrénu
a také zároveň zhlédly film o životě včel.
Jako bonus si nakoupily sladký med a báječné výrobky z medu, například svíčky v
podobě včelích úlů, ježků nebo slonů, které
přivezly domů jako dárky pro své rodiče.
Vítaným zpestřením se pro všechny
stal diskotékový večer, který se uskutečnil díky ochotě Jaromíra Riedla, jenž se
představil jako všem známý Hopsalín.
Děti měly možnost nejen si zatančit, ale
také si zasoutěžit a vyhrát hodnotné ceny.
Vyvrcholením celé školy v přírodě byl závěrečný páteční večer. Byl vyhodnocen
nejlepší pokoj, soutěž „O nej vtipálka“,
pěvecká soutěž a také soutěž o nejlépe
udržovaný stůl jídelny.
Jako vedoucí celé školy v přírodě jsem
byla s jejím průběhem velmi spokojena.
Zároveň bych touto cestou chtěla vyjádřit poděkování KRPŠ za finanční podporu této akce. Příští rok se opět těším na
shledanou.


Mgr. M. Riedlová

dětské aktivity

Vratimovští hostili soutěž Palas dance cup 2010

V tanečním rytmu probíhal víkend ze 4. na 6. června 2010, kdy Taneční
škola Palas připravila pro příznivce tance hned několik akcí na mezinárodní
úrovni.

Účastníci mezinárodní soutěže Palas Dance Cup ve vratimovském Kulturním domě

V pátek 4. června 2010 to byla velkolepá
Mezinárodní taneční revue, kde se, v plně
obsazeném sále restaurace na Lapačce,
představili nejen tanečníci z TŠ Palas,
ale také hosté z Polska a z ukrajinského
města Lvova. Pomyslnou „špičkou na dortu“ byla trawesti show, v podání jednoho
z členů skvělé trawesti skupiny Šemerón.
Odměnou všem účinkujícím za jejich vynikající výkony byl nejen potlesk, ale také
spontánní a bezprostřední reakce diváků,
kteří se po oficiálním ukončení akce zapojili do výuky základů salsy a batchaty,
kterou předváděli mladí tanečníci z Polska, a svým předvedením tance ruedo de
casino si získali velký obdiv všech diváků.

foto autorka

V sobotu 5. června 2010 probíhala Mezinárodní taneční soutěž show dance, která byla organizována v rámci operačního
programu Přeshraniční spolupráce České
a Polské republiky z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Beskydy. Akce byla součástí
projektu „Život u nás a u sousedů“, který
probíhá mezi městem Šenovem a polským
městem Strumienem.
Tento, již 17. ročník tradiční soutěže
probíhal tentokráte v kulturním domě
města Vratimova, kde byl přijat s nadšením, a to jak ze strany vedení města Vratimova v čele s paní starostkou, tak i ze
strany všech pracovníků tohoto zařízení,
kterým také patří velký dík za skvělou

spolupráci a ochotu. Organizátoři této
velkolepé mezinárodní akce jen s povzdechem litují toho, že soutěž nebylo umožněno konat doma v Šenově.
Soutěžní maratón takřka 500 tanečníků
zahájil ředitel TŠ PALAS pan Josef Macura společně se starostkou města Šenov
paní Darjou Kuchařovou a jednou z koordinátorek projektu, hostem z Polska, paní
Ewou Kuboszek Owsiany. Soutěž navštívilo na 200 diváků. Hlavní cenu soutěže si
odnesla choreografie s názvem „Ve Vodě“
Táni Randové z TŠ Rytmus Olomouc.
Druhou hlavní cenu v dětské kategorii si
odnesla TŠ Limit Havířov za choreografii Mravenci. Pro pořádající TŠ PALAS
získala vynikající druhé místo a stříbrnou
medaili v hlavní kategorii skvělá Lenka
Škapová. Do finále ve svých kategoriích
postoupily také Táňa a Natálie s choreografií „Ve větru“ a také Veronika Čížová
se svým vystoupením „Pavoučice“. Brilantně se také předvedli naši nejmenší
tanečníci ze ZŠ v Radvanicích a z MŠ ve
Frýdku Místku. Soutěžilo se v 16 kategoriích a rozdáno bylo takřka 70 pohárů
a medailí. Porota soutěže měla mezinárodní složení a předsedala jí paní Valentyna
Zemlyana, primabalerína Ukrajinského
národního divadla ve Lvově.
Taneční škola PALAS touto akcí ukončila letošní aktivní taneční sezónu, ale už
v měsíci srpnu na svém tradičním tanečním soustředění se budou všichni její žáci
pilně připravovat na další taneční rok.


Simona Slavíková

Bublinky pojedou na mistrovství Evropy

Mažoretky ZIK ZAK Bublinky při DDM Vratimov, jsou nominovány na
Mistrovství Evropy do Švýcarska.
Ve dnech 18. – 20. června 2010 se konalo Mistrovství republiky mažoretek
v Poděbradech. Této vrcholové soutěži
předcházely nominační soutěže, a to Zemské kolo Moravy a Slezska, které se konalo v Hranicích, kde děvčata ZIK ZAK
Bublinky Vratimov získala titul II. vicemistr zemského kola v klasické mažoretce
a také 1. místo v kategorii Show.
Do Poděbrad jsme jeli ještě lépe připraveni než na zemské kolo. Děvčata zabojovala, protože konkurence byla velmi vy-

soká, za výborného povzbuzování rodičů
a přátel mažoretek jsme v kategorii show
za skladbu pod názvem Kominíci získali
1. místo a tím nominaci na Mistrovství
Evropy do Švýcarska v měsíci říjnu 2010.
Budeme jim všem držet palce, aby svým
výkonem dobře reprezentovali Českou re-

Kominíci

Chystáme se na ME 

foto autorka

publiku, město Vratimov, DDM Vratimov
a klub ZIK ZAK Vratimov a přivezli co
nejvyšší ocenění.
K tomuto vystoupení byly zapotřebí
rekvizity – žebříky a komíny, které nám
vytvořili rodiče a nejvíce se zapříčinil pan
L. Mudrik. Všem bychom tímto chtěli poděkovat.


Renáta Hloušová

foto autorka
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A stačilo tak málo …

Bylo vlahé dopoledne, 1. července před 18 lety a zatímco všichni učitelé
měli svůj každoroční cíl školních let v podobě rozdaného vysvědčení za sebou, já měl startovní pásku teprve před očima. Šlapal jsem sice odhodlaně
Strmou ulicí, avšak bázeň z neznámého mé kroky vracela, jakoby zpět. Tak,
to je ONA? Hudební škola, coby svatostánek kultury a umění… Jedině státní znak a tabule u vchodu hlásali do okolí, že jsem správně došel.
Nebýt jich, nevěřil bych. GéPéeSky tenkrát ještě neexistovaly v hlavách vynálezců, natož aby pomáhaly zbloudilcům a pohled na opadanou pískovou omítku mne
ve vzpomínkách na Dějepis zaváděl do
pohraničí na jaře roku 1945.
Vtom přijel černý vůz. Nevyplašil mne
svou rychlostí, ani troubením, jen mi bral
poslední zbytky odvahy. Inu jako pomocník „Pohřební služby“ v Domě služeb.
Stojím na Strmé ulici, ale na začátek strmé
„kantorské kariéry“, u mladíka bez praxe,
to moc nevypadá.
Aby nedošlo k Vašemu podezření, že
kopíruji povídky Neprakty a Švandrlíka,
známého hororového „Drákulova švagra“,
utínám tímto obsah úvodních odstavců.
Ve vchodových dveřích stál usměvavý
pan ředitel s nataženou pravicí. Ostatního
zvědavého „obecenstva“ jsem se nemusel
bát, vždyť kalendář přece všem stávajícím
kolegům přikázal odejít na osmitýdenní
dovolenou.
A po 18 letech? Co je nového a jiného?
Přízemní baráček má již mnoho let kvalitní bryzolitovou omítku, novou střechu
a moderní vybavení, což vzbudí v dětech
pocit útulnosti a sám si již ani moc nevybavuji, kterak jsem poprvé spatřil jakoby
„těsně poválečný“ exteriér. Obměňují se
kolektivy dětí (dívám se do očí vlastně již
další generaci) ve třídách, dveře od sborovny kolikráte? byly rozezvučeny nesmělým zaklepáním nového, mladého adepta
Našeho krásného hudebně – kantorského
povolání a protože paměť dosud slouží

výuku všech oborů, které si rodiče pro své
děti přejí.
Tímto příspěvkem chci jen vyjádřit
svou radost z toho, že mi bylo dopřáno být
u vzpomínání a oslav 50. výročí založení
Naší školy. A stačilo tak málo… nevyšla-

foto (jk)

Průčelí ZUŠ dnes

a ještě 22 let sloužit musí, vždy si vzpomenu na onen 1. červenec roku 1992, kdy
jsem podpisem Pracovní smlouvy také
vstupoval do „cechu“ učitelského, jedině
s tím rozdílem, že jsem neklepal na sborovnu, abych se představil kolegům.
Na nějaké nostalgie mám ještě čas,
ale přesto rád zajdu do školní knihovny,
vytáhnu objemnou, červenou kroniku
a s statními si po vyučování listujeme,
hlavně v časech, které jsme neprožili …
Někteří již nejsou mezi námi, avšak
shůry určitě s upokojením shlíží na to, jak
jejich „hudebka“ nadále dělá potěšení vratimovským i přespolním, že se neztratila
v konkurenci jiných ZUŠek, ačkoliv Naše
menší prostory nemohou zatím nabídnout

pat Strmou ulici a nechat se omámit pověrami o blízkosti Pohřební služby.
Vratimovskému svatostánku kultury
a umění chci popřát dalších 50 let, plných
užitku pro hudby – a výtvarničení – chtivé děti a pro sebe mám jedno jediné přání
(trochu malinko sobecké?) být pod jeho
křídly i za deset, dvacet let a po celou
tu dobu moci předávat svým žáčkům to
nejlepší – prostě „doklepat TO“ poctivě
a svědomitě, než se přišourá důchod…
Musím končit, abych našel nějaké dřevo
a mohl si TO vklidu za-kle-pat.
				




Martin Vojkovský,
učitel hudby
ZUŠ Vratimov

co se děje v domečku

Den matek aneb přehlídka kroužků DDM

Jak jinak popřát mamince k jejímu svátku než kytičkou, ale děti z Domu dětí
a mládeže ve Vratimově, přály svým maminkách v neděli 16. května 2010 v kinosále Kulturního domu ve Vratimově i básničkou, tanečkem nebo písničkou.
Den matek zahájily mažoretky ZIK –
ZAK Vratimov a postupně se představi-

ly zájmové útvary, které si připravily pro
tento slavný den nápaditá vystoupení.

Závěrečné defilé vystupujících dětí

foto CDK
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Nejmladšími účastníky byly děti z Klubu
maminek, které potěšily diváky pásmem
písniček a básniček. Nechybělo ani bojové umění, country tance, disko tance, pohádky o zvířátkách, básničky o mamince,
zazněla i angličtina, viděli jsme děvčata
s vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
Představili se i členové Centra dětské komunikace. Bohatý program byl rozdělen na
dvě části, aby všichni rodiče měli možnost
vidět své ratolesti. A ten, kdo se nevešel do
sálu, mohl zhlédnout přímý přenos v suterénu na projekčním plátně a ještě posedět
u kafíčka. Společné foto mluví za vše.
Děkujeme všem vedoucím za jejich
záslužnou práci s dětmi, dětem za jejich
úsměvy a těšíme se na další spolupráci
v novém školním roce 2010/2011.


(MG)

ze života spolků a organizací

Zpráva o činnosti SDH Horní Datyně během povodně 2010
Město Vratimov má dvě jednotky SDH – Vratimov a Horní Datyně. Rozdíl
mezi jednotkami je pouze v systému jejich nasazení a zajišťování pohotovostí, a obě tyto jednotky jsou plně připraveny pomoci občanům v řešení
nouzových stavů.
V květnu a začátkem června postihly
náš kraj přívalové deště a s nimi spojená
povodeň. Tak, jako vratimovští kolegové,
i hasiči z Datyň neváhali a okamžitě začali pomáhat při záchranných a likvidačních
pracích.
Jednotka byla postavena do pohotovosti v sobotu 15. května, kdy byla pro náš
region vydána výstraha ČHMÚ o extremním nebezpečí povodní. Jednotka byla
připravena zasáhnout s těmito prostředky:
2 přenosné stříkačky PS 12, 1 plovoucí čerpadlo ZAHAS, 1 kalové čerpadlo,
elektrocentrála, motorová pila a ženijní
nářadí všeho druhu. Celkem jsme schopni
v jednom nasazení čerpat 216 m 3 vody za
hodinu. Že se příprava vyplatila se ukázalo v následujících dnech. Postupně jsme ve
dnech 16. 5. – 6. 6. 2010 zasahovali u jedenácti událostí:
- 16. 5. jsme čerpali vodu ve sklepích
v Horních Datyních a monitorovali
Datyňku, včetně kontroly propustností
všech mostků
- 17. 5. jsme čerpali sklep ve Václavovicích a následně po celý den jsme pomáhali čerpat vodu z Rudné ulice, kde
jsme pomáhali udržet průjezdný hlavní ostravský tah. Jednotka zde spolupracovala s SDH Kunčičky a Vratimov
- 20. 5. jsme byli posláni operačním
střediskem k vyčerpání podchodu pod
Bohumínskou ulicí. Zde jsme spolupracovali s HZS Ostrava a SDH Heřmanice

- 22. 5. jednotka asistovala při sesuvu
břehu Datyňky na ulici Josefa Tomise
spolu s kolegy z Vratimova
- 23. 5. jsme provedli odstranění stromů, které by v případě zvednutí hladiny Datyňky tvořily nebezpečnou
překážku a způsobily by nebezpečný
stav v oblasti ulice Josefa Tomise. Jednalo se o řešení následků sesuvu půdy
z předchozího dne a opět jsme spolupracovali s vratimovskými kolegy
- 23. 5. další část jednotky tvořila spolu
s SDH Starý Bohumín, Vrbice, Rad
vanice, Stará Ves n. O., Polanka n. O.
a Vřesina odřad, který v daný den pomáhal odstraňovat následky zatopení
města Bohumín
- 2. 6. jsme odstranili strom přes komunikaci na ulici Lipová, potom jsme
opět monitorovali tok Datyňky, který
po celonočních deštích opět zahrozil
- 2. 6. jsme v odjeli k čerpání zatopených oblastí v oblasti Antošovic, kde
jsme spolu s SDH Zábřeh pracovali
celou noc
- 6. 6. jsme na ulici Vratimovská provedli pročištění zanesené kanalizace
po přívalových deštích
Během povodní pomáhali všichni členové jednotky, tj. všech 14 členů. V pohotovosti strávili 8 dní a během nasazení
odpracovali 55 hod. Jsem rád, že jsme jako
jeden ze sborů města ukázali, že je na nás
spoleh a že umíme pomoci kdykoli a kdekoli. Jako velitel jednotky musím podě-

I malé toky byly naplněny až po okraj

foto autor
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Motorová pila byla v permanenci

foto autor

kovat všem členům, kteří i přes problémy
s vodou v jejich bydlišti neváhali pomáhat
i ostatním. Město Vratimov má jistotu, že
na obě jednotky, které svou práci dělají
zdarma pro své spoluobčany je v tísni spolehnutí a že jsme schopni pomáhat vždy,
když je to třeba.



Martin Čech

Angličtina nově
Kulturní středisko otevře od
září kurzy angličtiny s kvalitní lektorkou (praxe s výukou v
jazykové škole v Ostravě – Na
Jízdárně, v gymnáziu a rovněž
s výukou zaměstnanců bank
a zahraničních firem). Zájemci
se mohou již dnes hlásit do kurzů
– angličtina pro začátečníky se základy gramatiky a konverzace
– angličtina pro přípravu
k maturitám nebo státnicím
– konverzační angličtina
– angličtina pro pokročilé –
podle stupně znalostí do pokračujících ročníků
Přihlášky získáte v kulturním středisku, informace na
tel. 595700752, 731446809, den
výuky bude úterý nebo středa,
zahájení v první polovině září,
uzávěrka přihlášek 30. srpna.
Přihlašte se včas, jen tak budete
mít místo v kurzu jisté!

ze života spolků a organizací

Žehnání praporu a ocenění práce datyňských hasičů
V sobotu 24. 4. 2010 jsme k příležitosti 85 let sboru nechali u místní kapličky
požehnat našemu historickému praporu.
Slavnostní akt provedl vratimovský pan
farář Mgr. Adrian Wykret. Poté za doprovodu mažoretek klubu Zik-Zak, městského orchestru pod vedením pana dirigenta
Davida Schreibera, praporů našich a okolních sborů a spolků prošel průvod po Vratimovské ulici, až ke kulturnímu domu.
Tam už byl připraven velký sál s výstavkou o historii a činnosti našeho sboru.
Zde pak byl přednesen starostou sboru
Davidem Přidalem, DiS., slavnostní projev. Ten potom spolu s náměstkem OSH
Ostrava Martinem Čechem a starostkou
města Mgr. Ivetou Zechovou ocenili aktivní členy našeho sboru. Celá sláva vyvrcholila volnou zábavou s kapelou Deficit
do pozdních nočních hodin.


Martin Čech

Ocenění za příkladnou práci datyňských hasičů převzal starosta HS David Přidal, DiS.

foto (jk)

Vratimovští hasiči a povodeň
V polovině května bylo naše město, stejně jako většina našeho kraje postiženo povodní. V našem městě se tato povodeň nejintenzivněji projevila
ve dnech 16. – 19. května, kdy byly srážky největší a hladiny vodních toků
kulminovaly. Tyto události se samozřejmě promítly i do zásahové činnosti
jednotky.

Jeden ze čtyřiceti zásahů vratimovských hasičů

foto autor

Z našeho pohledu, který zohledňuje počet
zásahů v jednotlivých částech města, byly
nejproblémovější partie mezi železniční tratí Ostrava – Frýdek-Místek a řekou Ostravicí, koryto a okolí Slezského náhonu a okolí

ulice Na Podlesí. V Horních Datyních pak
okolí potoka Datyňky a ulice K Hájence,
kde se vytvořila v podstatě nová řeka, která
protékala mezi zástavbou rodinných domů
směrem na katastr sousedních Bartovic.
10

V průběhů povodní a po nich (do 27. 5.
2010) jednotka provedla celkem 40 zásahů, které se přímo týkaly likvidace škod
způsobených velkou vodou a průvodními
jevy. Jako vždy v takovýchto případech se
nejvíce jednalo o čerpání vody (29), likvidaci spadlých stromů (7), sesuvy půdy (3)
a dále se jednalo o čištění a kontrolu koryt
vodních toků a ostatní práce. Celkem zásahy trvaly cca 64 hodin a členové jednotky při nich odpracovali 278 hodin.
Novinkou, se kterou jsme se dříve nesetkali, byly sesuvy půdy, které se objevily
jak na katastru Vratimova (ulice Okrajová), tak na katastru Horních Datyň (ulice
Josefa Tomise). Naštěstí tyto sesuvy přímo neohrozily žádné objekty a nevznikly
při nich škody velkého rozsahu.
Jednotka v průběhu povodní zasahovala při větších událostech i mimo území
města, a to ve 4 případech. Ve 3 případech
se jednalo o čerpání vody velkého rozsahu, kde byla jednotka nasazena společně
s dalšími ostravskými jednotkami a dále
rozebírání mobilních protipovodňových
hrází na území městské části Koblov.
Zásahová činnost v průběhu povodní
byla pro jednotku velice náročná, a to zej
ména z hlediska nutnosti zajistit přítomnost dostatečného počtu členů jednotky
tak, aby byla schopna provádět i několik
zásahů současně. Z tohoto hlediska se jeví
jako nejproblematičtější dopolední hodiny
v pracovní dny, kdy je přítomno ve svém
bydlišti minimum členů jednotky.


Dalibor Vlček

ze života spolků a organizací

Český rekord v dálkové dopravě vody
V sobotu 8. května se naše jednotka zúčastnila pokusu o překonání českého a vlastně i světového rekordu v dálkové dopravě vody. O co přesně šlo?
V rámci okrskových cvičení, kdy se pravidelně zkouší i dálková doprava vody
při nedostatku cisteren či špatné hydrantové sítě, napadlo kolegu z SDH Nové
Dvory – Jirku Sáblíka, udělat tuto akci ve větším měřítku, a to jako pokus
o český rekord. Ten dosavadní byl 47,2 km, počet hadic B2 567 ks, počet čerpadel 145 ks, počet zúčastněných SDH 131, počet zúčastněných hasičů 1 202.
Tuto dálkovou přepravu vody provedli dobrovolní hasiči z ČR z Máchova jezera bývalým vojenským prostorem Ralsko ve dnech 4. a 5. května 2001.

Tým datyňských hasičů

Jiří Sáblík naplánoval trasu delší, a to
z Dolních Louček, které leží v nadmořské
výšce 295 m, na vrchol Devět skal, který
leží v nadmořské výšce 836 m v celkové
délce cca 62 km, na kterou bude potřeba
cca 154 ks čerpadel a 3 400 ks hadic B.
V podstatě trasou proťal celý okres Žďár
nad Sázavou.
Naši jednotku tato akce zaujala a po
krátkém projednání byla odsouhlasena
účast naší jednotky na této události. Po
cca měsíčních přípravách vyjela na událost tato sestava: Martin Čech, Hynek
Knybel, David Přidal, Mirek Fajkus, Pavel
Hrbáček, Pavel Bystroň, Jaromír Dalmá-

kov a Štětí. V deset hodin začalo samotné
přečerpávání vody. Po dlouhých peripetiích
s některými stroji či prasklými hadicemi se
nakonec vše podařilo a v 17.30 hod. voda
na Devíti skalách vystříkla.
Oslavy tohoto rekordu nebraly konce.
Celý organizační tým sklidil obrovské
ovace, které byly zakončeny ohňostrojem
a spuštěnými majáky a sirénami všech zúčastněných sborů.
Jsem moc rád, že jsme byli při tom. Jednak to byl jedinečný zážitek a také, což
je možná důležitější, jsme získali nové
přátele. A o to u dobrovolných hasičů jde
nejvíc!
Fakta k rekordu:
DEVĚT SKAL 2010 – 8. 5. 2010 – Rekord v dopravě vody na dálku
Trasa: Dolní Loučky (295 m n.m.) – Devět skal (836 m n.m.) – převýšení trati 541
metrů
Délka trasy: 63,46 km
Začátek čerpání vody v Dolních Loučkách: 10:35 hod.
První výstřik na Devíti skalách: 17:30
hod.
Konec akce: 17:40 (rekord uznán agenturou Dobrý den)

foto autor

dy, Vít Musálek a Vladislav Nogol. Vezli
jsme s sebou cca 500 metrů hadic B, přenosnou stříkačku PS 12, radiostanice a
veškeré nářadí a proviant, nutný k přežití
během tří dnů.
Jednotka přijela na místo akce v pátek
7. 5. 2010 a ubytovala se v krásném prostředí westernového městečka Šiklův mlýn,
spolu s cca 285 sbory z celé republiky. Brzy
ráno jsme byli vzbuzen°i dělovou salvou a
po snídani jsme vyrazili k plnění úkolu.
Ten náš zněl vybudovat 400 metr ů hadicového vedení poblíž obce Radkov a zajistit
na místě přečerpávání vody dále. Na úseku
jsme spolupracovali se sbory z SDH Rad-



Technické údaje:
• akce se zúčastnilo celkem 288 sborů
dobrovolných hasičů, z toho 287 z České republiky a 1 sbor ze Slovenska
• celkem bylo použito 234 čerpadel
• použito bylo celkem 3 553 hadic B
• spojení zajišťovalo celkem 291 radiostanic
• na akci se podílelo celkem 2 592 hasičů (z toho 1 669 mimo okres Žďár nad
Sázavou)
• v hadicích v době rekordu bylo celkem
300 m 3vody
• b ylo přemístěno 580 m3 vody
• v době čerpání protékalo v hadicích
36 m3 za hodinu

Martin Čech

sport

Král ligových střelců z Vratimova oslaví 79 let
Fotbal začal hrát v roce 1939, kdy oblékl žákovský dres SK Meteor Vratimov a po roce jej vyměnil za dres dorostenecký. V necelých patnácti letech
již hrál za A mužstvo Vratimova. V roce 1948 se Karel Petroš odstěhoval do
pohraniční Písečné na Jesenicku. Tam hrál nejdříve za TJ Písečná a posléze
v roce 1949 za TJ Česká Ves.
Léta 1950 až 1952 strávil ve VTJ Písek, kde
sloužil vojenskou základní službu, odkud pak
byl převelen do Prešova. Po ukončení vojenské základní služby se vrátil do Vratimova,
kde jeden rok hájil barvy místního Tatranu.
V roce 1954 však přestoupil do prvoligového
Tatranu Prešov. Během dvanácti sezon strávených v Tatranu odehrál 247 mistrovských
zápasů a vstřelil 67 gólů.

V ligovém ročníku 1962 – 1963 se počtem
devatenácti vstřelených branek stal Králem
ligových střelců, za což získal Pohár deníku
Práce a nesmazatelně se zapsal do historie
československého fotbalu. Po ukončení ligové kariéry se upsal na dva roky mužstvu TS
NHKG Ostrava (1965 – 1967), se kterým vybojoval postup do divize. V sezoně 1967 až
1968 přestoupil do mužstva Partizán Barde11

jov, kde ve svých sedmatřiceti letech ukončil svou téměř třicetiletou hráčskou karieru.
V roce 1968 nastoupil na trenérskou dráhu,
vystudoval II. trenérskou třídu a až do roku
1994 působil jako trenér. Pětapadesát let věnoval fotbalu a procestoval celou Evropu.
Karel dnes bydlí ve Staré Lubovni. Východní
Slovensko se stalo jeho domovem, přesto se
rád pravidelně vrací do Vratimova, kde má
hodně kamarádů a přátel.
Karel Petroš oslaví 4. srpna 2010 své sedmdesáté deváté narozeniny. Určitě to bude v
kruhu svých kamarádů ve Vratimově.

Z kroniky Karla Petroše
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Vratimovská ZUŠ zahajovala slavný závod v Le Mans
Ve dnech 9. 6. až 14. 6. se žáci ZUŠ Vratimov Dáša Hrdá – flétna, Marcela Skokanová, Tereza Urbancová – lesní
rohy, Martin Hrdý – bicí a Václav Schreiber – trubka, začlenili do hudebního uskupení SMS Band vedeným Martinem Bančejem a spolu s mažoretkami DIXI absolvovali umělecké turné po Francii.

Tomáš Enge

foto Martin Bančej

Jednodenní zastávka a prohlídka Paříže
byla ještě bez vystoupení, ale už v pátek
11. června přišel vrchol celého turné.
Monstrózní defilé jezdců, závodních
vozů, mažoretek a kapel k slavnému závodu 24 hodin Le Mans. Za účasti stovek
tisíc diváků byl průvod v ulicích tohoto krásného města zážitkem, na který se
nezapomíná. K umocnění jistě přispělo
i krátké setkání s českým jezdcem Tomášem Engem.
V dalších dnech SMS Band ještě vystoupil na oslavách v městech Monterr-

Členové bandu

foto Martin Straka

well a Lomme. Pak již následovala dlouhá
cesta domů.
Děkujeme zmíněným členům ZUŠ Vratimov za vzornou reprezentaci školy, děkujeme jejich učitelům za obětavost, kte-

rou věnují uměleckému růstu svých žáků a
přejeme mnoho úspěchů v osobním i uměleckém životě.


Manželé Skokanovi

Městská knihovna Vratimov – ohlédnutí
Ve středu 4. května jsme ve Vratimově přivítali ilustrátora knih pro děti
pana Jiřího Fixla. Připravil si pro vratimovské žáky povídání o ilustrování
knih, a děti se mohly seznámit s jeho tvorbou.
Během přívalového deště jsme v pondělí
17. května přivezly z havířovské knihovny
15 strašidel z dílny ilustrátorky, grafičky,
spisovatelky a především strašidloložky

Vítězslavy Klimtové. Potulná pohádková
země je projekt Klubu dětských knihoven
SKIP podpořený finančními prostředky z
grantového programu MK ČR Knihovna

Knížka pro prvňáčka

foto autorka
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21. století. V současné době putují tři kolekce.
O tom, že se výstava i besedy dětem líbily, svědčí zápisy ve výstavní knize.
Vratimovská knihovna se zapojila do
2. ročníku projektu Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka, který podporuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti. Cílem projektu
„Knížka pro prvňáčka“ je podpořit rozvoj
zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní
docházky a vytvořit základ pro pravidelný
návyk k četbě.
Pro ty děti, které byly prostřednictvím
naší knihovny do projektu přihlášeny
a zvládly úspěšně čtení, bylo odměnou, že
získaly zdarma původní českou novinku,
která není běžně v prodeji. Jedná se o knihu Jiřího Kahouna Legrační dům, kterou
ilustroval Jiří Fixl.
Knihu žáčkům v pátek 4. června předal
„Pohádkovník nesmělý“, strašidlo do „Lexikonu ohrožených druhů strašidel“ paní
Klimtovou doposud nezařazené.



Mgr. Hana Pščolková
ředitelka Městské knihovny Vratimov

fotoreportáž

Fotoreportáž z folklorního festivalu ve Vratimově
V kulturním středisku ve Vratimově proběhl dne 17. června již 16. ročník
folklórního festivalu MFF CIOFF Frýdek-Místek 2010

Před zcela zaplněným hledištěm při
dvou představeních vystoupily folklorní
soubory:
TUATANGA – Velikonoční ostrovy,
CHILE
BUDO TOMOVIČ – Podgorica, ČERNÁ HORA
NAIRI-ARAGATS – Jerevan, ARMÉNIE
MFF Frýdek-Místek patří k nejvýznamnějším folklorním festivalům v ČR a jako
jeden ze sedmi je pořádán pod hlavičkou
prestižní mezinárodní organizace CIOFF.
Jeho zaměřením a cílem je prezentovat
folklór celého světa v našem městě a okolí,
seznamovat veřejnost s odlišnostmi tradic
jednotlivých kultur a v neposlední řadě
nabídnout divákům nezapomenutelné
zážitky. Slouží k seznamování lidí všech
kontinentů, různých národností, barvy
pleti,vyznání či věku. Několika záběry se
vám pokusíme přiblížit atmosféru festivalu ve Vratimově.



Romana Slívová, foto (jk)

Výstava autogramů
Velmi zajímavou výstavu měli možnost zhlédnout návštěvníci
v kulturním středisku od 22. do 27. června. Sběratel pan Vilém
Vlk z Palkovic představil desítky autogramů herců a zpěváků
ze své rozsáhlé celoživotní sbírky, která dnes zahrnuje několik tisíc takových písemných památek na již často nežijící české i zahraniční umělce. Vernisáž 22. 6. v 17 hod. doplnil autor
i zajímavým vyprávěním, jakou složitou cestou se k některým
autogramům dostal.
Stejně hezkým zážitkem pak byl doprovod celé akce hudebním vystoupením cimbálové muziky Vrzuška ze Základní umělecké školy ve Vratimově. Všem účinkujícím i návštěvníkům
děkujeme za hezké odpoledne.


(hb)

Kupon na zlevněnou vstupenku
12. září 2010 v 10.00 hodin

O napravené princezně
K vidění byla téměř stovka autogramů 

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.

foto Lubomír Časnocha
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policie radí, informuje

Prožijte prázdniny bezpečně a ve zdraví

Oheň a děti – nebezpečná kombinace

foto autor

Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby
děti svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby
svým ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale
i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Při výletech do lesa je potřeba mít na paměti, že v lese je zakázáno rozdělávat ohně.
Pokud přece jen chceme rozdělat oheň ve
volné přírodě, pak pouze za přítomnosti dospělých na bezpečném ohništi vzdáleném
nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých materiálů. Samozřejmostí by měla být dostatečná zásoba
vody na případné uhašení ohně rozšířeného
mimo ohniště a zalití ohniště po opékání.
Nazapomínejme, že také při grilování je
třeba dbát bezpečnostních opatření a v případě silného větru raději negrilovat vůbec.
Poměrně rozšířeným nešvarem je grilování
na balkónech bytových domů. Odlétající

jiskry mohou zapálit přímo vybavení bytu
nebo hořlavý materiál umístěný na balkónech sousedů i ve značné vzdálenosti a třeba až za několik hodin.
Oheň ale není jediným nebezpečím,
které na děti o prázdninách číhá. Děti se
rovněž na svých prázdninových toulkách
přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných
štol. Ve městech pak na ně čekají lákadla
ve formě lešení, komínů, kanalizace apod.
Všude na těchto místech hrozí nebezpečí
pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších
případech může dojít i k nečekanému za-

plavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů.
Velkou letní nástrahou je i koupání v řekách a různých přírodních koupalištích.
Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku
a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom
v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Upozorněte děti na bezpečné chování
i u vás doma, kde zpravidla tráví o prázdninách samy více času než obvykle. Nudící
se děti pak připravují rodičům různá překvapení. V domácnostech proto neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky,
zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické
spotřebiče nejsou určeny ke hraní, k pokusům ani experimentům! Připomeňte dětem,
že při odchodu z domu nesmí zapomenout
klíče, překontrolovat a vypnout všechny
spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná
konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená
okna a uzavřeny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která
číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají
nadbytek volného času, není zdaleka úplný
a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné
situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená
nebezpečí připravit a varovat je před nimi,
můžeme očekávat, že letošní léto proběhne
bez úrazů, požárů a jiných mimořádných
událostí.
Krásné prožití léta přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje!




por. Ing. Martin Pliska
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje

Nesplněné zakázky, aneb peníze pryč, okna nikde
Výhodné nabídky, podepsané smlouvy, vybrané zálohy, nesplněné zakázky
v termínu a výmluvy zhotovitele. Takto by se dal popsat kolotoč podvodného
jednání jedné ostravské firmy nabízející prodej a montáž plastových oken.
Jednou z podvedených je zákaznice
z Šenova. V dubnu 2008 byla oslovena
zástupcem firmy, který jí nabídl umístění
reklamy na plot domu. Podomní prodejce své zákaznici rovněž nabídl dodávku
a montáž nových oken, které by reklamu
„doplnily“. Nová okna měla být zlevněna o cenu umístěné reklamy na plotě, a to
o částku ve výši deseti tisíc korun. Mezi
oběma stranami, zhotovitelem a objednatelem, došlo k podepsání smlouvy a vyplacení zálohy. Po odchodu zástupce zmiňované ostravské firmy se zákaznici přece
jen částka, kterou měla za okna celkově
zaplatit, rozležela v hlavě. Zdála se jí příliš
vysoká a rovněž termín provedených prací přece jen vzdálený její představě. Další
věcí k zamyšlení byla Smlouva o zhotovení věci na zakázku, netradičně sepsána
podle slovenského Občanského zákoníku.

Obchodníci umí přesvědčovat o koupi
svého produktu. Při jednání s lidmi používají osvědčené a velmi účinné marketingové tahy. Oprávněnost o odstoupení z takto
sepsané smlouvy, konkrétní podmínky a
důvody už dále podrobněji rozebírá občanský nebo obchodní zákoník.
Věc pokračovala dále takto: v telefonickém rozhovoru zástupce firmy, pan H.,
svolil k osobnímu setkání se zákaznicí. To
mělo proběhnout v sídle firmy, kde si společně měli pohovořit ještě jednou o podmínkách sepsané smlouvy. Pan H. se ale
osobnímu kontaktu několikrát vyhnul
s výmluvami, že nemůže, že je mimo
město a podobně. Přestal zvedat telefony.
K osobnímu setkání přece jen náhodně
došlo. Pan H. přislíbil písemně, podepsáním předložené Výpovědi smlouvy, vrátit
vyplacenou zálohu do třiceti dnů. K to14

muto však ve smluveném termínu nedošlo. Zhoršila se i vzájemná komunikace.
Pan H. neodpovídal na emaily, nezvedal
telefony. Zkontaktovat se s ním podařilo
pouze v případě, že bylo voláno z jemu neznámých telefonních čísel. Z pevné linky
od syna z práce a podobně. Obsah takovýchto rozhovorů byl vždy obdobný. Pan
H. jednou přislíbil provedení nějakých
prací v ceně zálohy, ale před realizací se
nějakým způsobem vymluvil. Podruhé
navrhoval vyšší cenu, která měla být dále
doplacena.
Zákaznici z Šenova nakonec s praktikami firmy došla trpělivost a podala na
ni trestní oznámení. Jak se zjistilo, nebyla
sama. Je polovina roku 2010, a jak je psáno v nadpise článku „Peníze pryč, okna
nikde“. Celý příběh je k zamyšlení a varování. Nenechávejte si podobné zkušenosti
pro sebe a obraťte se na Policii.



prap. Bc. Silvie Kasperová
inspektror

z pověstí regionu

Propadlý zámek a počátky Sedlišť
Podle lidového podání mají mít Sedliště mnohem starší minulost, než jak
se běžně soudí. Staří pamětníci si vyprávěli o tzv. „zapadlém zámku“. V Datyňském lese, na jednom mírném návrší, jenom asi šest set metrů daleko od
kapličky na Mlzácích, severním směrem od obce, prý stával veliký zámek,
který patřil jednomu bohatému rodu. Jednoho dne se ozval strašlivý rachot
a celý zámek se propadl pod zem. Zdali se tak stálo po právu zlému pánovi
a jeho družině, nebo to mělo jiný důvod, to už si nikdo nevzpomenul.

Dobová fotografie centra Sedlišť

Zveme vás do kina
na české filmy
Pro velký zájem opakujeme
nejlepší českou komedii
roku 2010

Ženy v pokušení
21. a 22. července 2010
v 18.00 hodin
Vstupenky
již v předprodeji
14. – 15. 7. 2010

KUKY SE VRACÍ
Kluci a holky,
vezměte do kina o prázdninách
celou rodinu

foto z archivu autora

Nicméně návrší nedaleko Mlzáků je
morfologicky velmi pozoruhodné. Ze tří
stran je ohraničeno prudkými srázy potoka Zlatník a jeho málo vodnatými přítoky.
Na kolik jde o místo dříve osídlené, nebo
jen o přírodní útvar, doposud nebylo zjištěno. Žádný archeologický nález prozatím
domněnku dávnějšího slovanského osídlení Sedlišť nepotvrdil.
O počátcích Sedlišť a propadlém hradě,
který jim předcházel, kdysi vyprávěl podobný příběh i sedlišťský kronikář Ferdinand Antonín Stříž. Podle něj se to přihodilo v místě zvaném Bařiny na Mlzácích.
Paní Božena Konůpková z Mlzáků zase
sdělila odlišnou variantu. Jednou měla jít
s paní Rymlovou směrem na Bařiny, snad
ze zvědavosti, a na tomto místě paní Konůpková zapadla do měkkého močálovitého místa. Byla velmi ráda, že se odtamtud
dostala. Stačila si všimnout, že tam půda
má zcela jinou barvu, než jakou má všude
v okolí. Po letech nám vyprávěla, že jí to
připadlo, jakoby tam něco skutečně stálo
a později se propadlo pod zem.



Jiřina a Jaromír Poláškovi

Kulturní středisko ve Vratimově se chystá otevřít
nový cvičební kurz

POWER JÓGA

Rozdíl mezi jógou a power jógou je veliký, powerjóga vychází
z jógy, ale jedná se více o silové cvičení. V power józe se využívá pozdrav slunci, bojovníci, pozice ve stoji, vsedě a vleže,
ale tyto pozice jsou více výdržové. Cvičit mohou jak začátečníci, tak i pokročilí a tato forma je vhodná pro klienty, kteří se
„nudí“ v klasické józe a hledají dynamičtější styl.
V případě vašeho zájmu kurz „POWER JÓGY“ otevřeme v
září 2010 a bude probíhat v salónku kulturního střediska každé
úterý v 18 hod., bližší informace se dozvíte před zahájením.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE HLASTE IHNED
v KS Vratimov, telefon 595 70 07 52

Zájem o počítačové kurzy je obrovský
V Kulturním středisku byly 14. června otevřeny nové cykly kurzů, které pomáhají
zájemcům ovládnout počítač. V této chvíli jsou připraveny 3 cykly – pro začátečníky
(klávesnice, psaní a úprava jednoduchých textů), práce s internetem (vč. e-mailové pošty) a pro pokročilé (úprava fotografií, tabulky a grafy aj.).
Kurzy jsou třítýdenní, lektor se věnuje pouze čtyřem „žákům“, kteří přicházejí vždy
2 x v týdnu na 2 hodiny, celkem za 12 hodin zaplatí zájemce 500 Kč.
A jaký je zájem? Opravdu velký, nyní jsou kurzy obsazeny až do listopadu (1 volné
místo v začátečnících je ještě v říjnu, 3 volná místa jsou v pokročilých). Pokud byste také
Vy chtěli ovládnout tento počítačový svět, můžete se hlásit již nyní do dalších kurzů,
které otevřeme začátkem ledna příštího roku.
A pokud snad doma nemáte počítač, nabízíme možnost využití internetu v Kulturním
středisku, denně v dopoledních hodinách, 1 hodina za 30 Kč.
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Izer baví Vratimov
Zdeněk Izer
a
Šárka Vaňková
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21. září 2010
v 19.00 hodin
kinosál Hvězda Vratimov
předprodej vstupenek
po – čt: 7 – 17 hodin
pátek: 7 – 14 hodin
tento pořad finančně podpořila
firma ELSPOL, s. r. o., Řepiště

ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
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společenská rubrika
Dne 19. srpna 2010 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana

Kdo měl rád ten vzpomene,
kdo miloval nezapomene.
Dne 1. července vzpomeneme
smutné 1. výročí úmrtí

Pepíka Přívary
S láskou a bolestí v srdci
vzpomíná rodina.

paní

Boženy Matějíčkové

Kdo měl rád ten vzpomene, kdo miloval,
nezapomene.
Dne 4. července a 26.
července 2010, vzpomeneme smutné 11. výročí
úmrtí našich rodičů

Děkujeme všem, kdo jste ji znali a vzpomenete s námi.
Manžel Josef, dcera Marie a syn Josef s rodinami.
V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás dne 7. 6. 2010 navždy opustil ve věku 65 let
pan

Libuše a Jana Kovalských

Milan Horník

Děkujeme všem, kteří jste je znali a vzpomenete s námi.
Synové Zdeněk a Radomír s rodinami.

Zarmoucená rodina

Prázdniny v KS Vratimov

Dne 21. července je tomu již 5 let,
kdy zemřel pan

Akce v Horních Datyních

30. července 2010, 18.30 hod.
– schůze výboru Svazu včelařů

Pavel Rak

27. srpna 2010, 18.30 hod.
– schůze výboru Svazu včelařů

Nikdy nezapomeneme – maminka
s rodinou.

Kurzy
Počítačový kurz – pondělí až čtvrtek 15.00 hod., klubovna
č.12
Letní kalanetika – od 21. 7 – 25. 8. středa 19.00 hod. cvičební sál

Dne 19. července je tomu již 25 let,
kdy zemřela paní

Herta Mokrošová

Akce jiných organizátorů
Prodej – středa 21. července 9.00 hod., vestibul kavárny
Autoškola – každé pondělí 15.00 hod., klub. č. 17

z Horních Datyň
Nikdy nezapomeneme
Manžel a synové s rodinami

Hrabica opět ve Vratimově

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc než ostatní. O to
těžší je naučit se bez nich žít.
Dne 9. července 2010 uplynulo
100 let od narození pana

O lidském zdraví na téma:
O partnerských vztazích
a jejich vlivu na zdraví si
popovídáme 23. září 2010
v 17.00 hod. v Kulturním
středisku ve Vratimově
s Ing. Miroslavem Hrabicou, známým autorem knih
o zdraví, který žije ve Zlíně, nabízí pomocnou ruku
trpícím a snaží se je vést k
pochopení přínosu onemocnění. Ukazuje, jaké jsou důsledky našich dobrých skutků i
omylů, jichž se nevyvarujeme.
Jestliže si přiznáme svou nedokonalost, uvědomíme-li si
své závislosti a nesprávné jednání, sehneme-li pokorně hřbet,
dochází k rychlejšímu vyléčení a dotyčný je následně většinou více spokojený v životě. Vyhledávané jsou také jeho
přednášky, na nichž posluchače vede k pokornému vnímání
nemocí, strastí a laskavému pohledu na život, lidi a svět.

Eduarda Bednáře

a 5 let od jeho úmrtí.
V tomto roce také vzpomínáme nedožitých 98 let paní

Milady Bednářové

a 7 let od úmrtí paní

Jindřišky Válečkové
Rozdali všechnu lásku, která v nich byla
a nemohli již dále žít.
S láskou vzpomínají rodinní příslušníci
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Romana Slívová z podkladů M . Hrabici

kulturní středisko připravuje

Od měsíce září opět pokračuje kurz břišního tance
Na Středním východě se učí břišní tanec již malé dívky jako ozdravný
pohyb vycházející z krouživých pohybů pánve. Břišní tanec je vhodný pro
všechny, protože nepřetěžuje ani svalstvo ani klouby, ba právě naopak má
velmi příznivý vliv na celé tělo, ale i psychiku ženy.
Mnoha ženám břišní tanec pomohl jako
součást rehabilitace po úrazech či při
chronických potížích s bolestmi zad, pomáhá zlepšovat cirkulaci krve a vyplavuje
z těla toxiny. Po psychické stránce pomáhá
břišní tanec hlavně tak, že se žena naučí
mít ráda své tělo, naučí se ho celé ovládat.
Pomáhá zvýšit sebevědomí a znovu v sobě
objevit ženskou krásu a něžné pohyby. Některé ženy jistě zaujme, že břišní tanec má
blahodárný vliv na poporodní zpevnění
pánevního dna a pomáhá krásně zformovat postavu. Ve zralém věku má zase velmi příznivé účinky na potlačení problému
s klimakteriem.
Základní postoj při břišním tanci – podsazená pánev připomíná prvky z rehabi-

litačních cviků. A proto dokáže uvolnit
napětí v bederní páteři, které nejčastěji
způsobuje právě špatný postoj, či celodenní sezení v kanceláři. Proto jsou břišní
tance vhodné jako relaxace po dlouhém
a náročném dni pro každou ženu.
Kurzy břišních tanců jsou i výborným
místem, kde se můžete seznámit s novými
lidmi, se kterými vždy budete mít minimálně jednu společnou věc – orientální
a břišní tanec.
Kulturní středisko ve Vratimově, od září
pokračuje v oblíbeném kurzu „Břišní tanec“ pro pokročilé (čtvrtek v 19.00 hod.)
a v případě zájmu otevřeme tento kurz
i pro začátečnice.


Romana Slívová, foto (jk)

Hlaste se ihned, buď přímo v kulturním středisku ve Vratimově, anebo volejte na tel.číslo 595 700 752.

V září zahájíme předprodej vstupenek na vánoční koncert

SPIRITUÁL KVINTET
16. prosince 2010 v 18.00 hodin 

250 Kč

Kulturní středisko Vratimov
připravuje od září 2010 otevření těchto cvičebních kurzů:
Pondělí v 18.00 hod. A
 EROBIC-mix – nejznámější, klasická forma vytrvalostního cvičení při hudbě, kdy díky působení
aerobní zátěže dochází v organismu k pozitivním změnám.
Pondělí v 19.00 hod. R ELAX cvičení – relaxační cvičení s důrazem na protažení a procvičení všech svalových skupin.
Úterý v 17.00 hod.		Cvičení na velkých míčích – balanční míč je ideálním a dokonalým náčiním, které Vás donutí rozvíjet
všechny pohybové schopnosti, zejména pohyblivost, koordinaci a rovnováhu.
Úterý v 19.00 hod.		Pilates s Broňou – při cvičení pilates se protahuje a posiluje celé tělo se zaměřením na „střed“ – všechny
cviky vycházejí z posílení jádra těla (břišních svalů a svalů spodní části zad).
Středa v 17.00 hod. 	Aby záda nebolela - zdravotní cvičení pod vedením rehabilitační pracovnice, zaměřené na problémy
zádového svalstva, vadné držení těla, určeno pro všechny věkové kategorie.
Středa v 18.00 a v 19.00 hod.
		Kalanetika – cvičení zaměřené na tvarování postavy a posílení problémových partií. Při cvičení využíváme činky, posilovací tyče a gumičky.
Středa v 17.00 hod. 	(salonek) Jóga – cvičení jógy a hathajógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také především
prevenci, a to ve smyslu upevnění imunity, předcházení nemocí a stáří.
Čtvrtek v 17.00 hod. Pilates s Bárou
Čtvrtek v 18.00 hod.	Fitko s Markem – zpevnění rizikových partií ovlivněných např.těhotenstvím (stehna, bříško, zadeček)
za pomocí cvičebních pomůcek, jakými jsou činky, tyče, gumičky,overbaly.
Čtvrtek v 19.00 hod.	Břišní tance pro pokročilé – břišní tanec je vhodný pro všechny, protože nepřetěžuje ani svalstvo ani
klouby, ba právě naopak má velmi příznivý vliv na celé tělo, ale i psychiku ženy.
V případě vašeho zájmu bychom rádi otevřeli úplně nový cvičební kurz Power jóga, který by probíhal každé úterý od 18.00 hod.
Také bychom chtěli vyjít vstříc novým zájemkyním o kurz Břišních tanců pro začátečnice.
Do všech našich kurzů se můžete hlásit ihned a to buď osobně v kulturním středisku
anebo na tel.číslech 595 700 750-4
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Kino Hvězda Vratimov – červenec 2010, v srpnu kino nehraje
1. 7. v 18.00 hod. USA/ 146´/70 Kč/rom. kom./příst. od 12 let

SEX VE MĚSTĚ 2

Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu přináší film
Sex ve městě 2, ve kterém se vrací Carrie, Samantha, Charlotte
a Miranda. Poznejte jejich životy a lásky po dvou letech v pokračování. Co se stane potom, co řeknete své „Ano?“ Život je takový, jaký
si ho dámy vždycky přály, ale nebyl by to sex ve městě, kdyby život
neměl v záloze pár překvapení.
Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, David Eigenberg, Evan Handler, Jason
Lewis, Liza Minnelli, Omid Djalili, Alice Eve, Penélope Cruz, Miley Cyrus, Max Ryan, Waleed Zuaiter, George Aloi
2. – 3. 7. v 18.00 hod. USA/VB/94´/70 Kč/kom./příst. od 12 let

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY

Válečný zpravodaj v Iráku možná právě narazil na nejlepšího sólokapra svého života, potkal totiž Lyna Cassadyho, který tvrdí, že je
bývalým členem unikátní a tajné jednotky americké armády, která
během svých misí využívala i paranormální jevy a síly.
Reportér Bob Wilton potkává agenta speciální jednotky, který mu
odhalí existenci tajné vojenské jednotky, jejímž cílem je změnit válku tak, jak ji známe. Zakladatel této jednotky zmizel a Bob se přidává k pátrací misi, kterou vede Cassady. Aby přežil tuto dobrodružnou výpravu, musí čelit nepřátelům, o kterých se mu ani nezdálo.
Hrají: George Clooney, Ewan McGregor, Kevin Spacey, Stephen Lang, Robert Patrick, Waleed Zuaiter, Glenn Morshower,
Tim Griffin, Rebecca Mader, George W. Bush, Saddám Husajn
7. – 8. 7. v 18.00hod.

KICK-ASS

USA/117´/70 Kč/kom./příst. od 15 let

Svět potřebuje nové hrdiny! A proto přichází Kick-Ass se svými
komplici! Teenager Dave Lizewski nevyniká žádnými zvláštními
schopnostmi. Jediné, co ho baví, jsou komiksy. Ty ho taky inspirují
natolik, že se rozhodne stát se superhrdinou! Bohužel, mu k tomu,
ale chybí to nejdůležitější – nadpřirozené schopnosti… To ho ale nemůže odradit a jako každý správný superhrdina si vybírá přezdívku,
Kick-Ass. Dave, ale není jediným superhrdinou v tomto prostoru.
Nebojácné a dobře secvičené duo otce s dcerou Big Daddy a Hit Girl
také bojuje s kriminálními živly a postupně se jim i daří omezovat
„království“ místního padoucha Franka D´Amica.
Hrají: Aaron Johnson, Chloe Moretz, Christopher Mintz Plasse, Nicolas Cage, Mark Strong, Clark Duke, Evan Peters,
Lyndsy Fonseca, Garrett M. Brown, Stu ‚Large‘ Riley, Deborah
Twiss, Ohene Cornelius, Sophie Wu, Michael Rispoli
9. – 10. 7. v 18.00 hod.USA/SAE/101´/70 Kč/horor/příst. od 12 let

PODIVNÍ

Je první jarní den. Obyvatelé malého amerického městečka si užívají
první baseballový zápas a dobře se baví. Vtom ale na hřiště vtrhne
jeden z obyvatel, Rory Hamill, s brokovnicí. Místní šerif se snaží situaci uklidnit, dojde však ke střelbě. Šerif si myslí, že za podivným
chováním Roryho Hamilla stojí alkohol, pravda je však o dost děsivější.
Hrají: Timothy Olyphant, Danielle Panabaker, Radha Mitchell,
Joe Anderson, Preston Bailey, Lisa K. Wyatt, Lynn Lowry
14. – 15. 7. v 18.00 hod. ČR/95´/70 Kč/dobrodružný/přístupný

KUKY SE VRACÍ

Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze „zdravotních důvodů“
musí pryč i jeho oblíbená hračka – medvídek Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do popelnice, začne pracovat Ondrova fantazie,
a prožívá medvídkovy příběhy v neznámém světě. Je to ale opravdu
jen sen kluka? Kuky se vrací představuje v kontextu současné domácí kinematografie skutečně jedinečný snímek, a to nejen pro své zaměření na rodinné publikum spojující dětského i dospělého diváka,
ale i pro netradiční a moderní kombinaci hraného a animovaného
příběhu, plného akční scén a vtipných dialogů.
Hrají: Ondřej Svěrák, Zdeněk Svěrák, Oldřich Kaiser, Kristýna
Nováková – Fuitová, Filip Čapka, Jiří Macháček, Jiří Lábus, Petr
Čtvrtníček, Pavel Liška

16. – 17. 7. v 18.00 hod. VB/E/91´/70 Kč/animovaná komedie

PLANETA 51

Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem, v útulných
domcích na předměstí, vychovávají děti, venčí psíky… Poklidnou
idylku ruší jen strach z mimozemské invaze. Jejich obavy se jednoho dne naplní... Astronaut NASA, kapitán Charles „Chuck“ Baker,
přistane s vesmírnou lodí spousty světelných let od domova. Domnívá se, že nadešel velký okamžik a on objevil neosídlenou planetu.
Ovšem krátce na to zjistí, že tu rozhodně není první, natož sám.
Hrají: Dwayne Johnson, Jessica Biel, Justin Long, Seann William Scott, John Cleese, Gary Oldman
21. – 22. 7. v 18.00 hod.

ČR/118´/70 Kč/komedie/přístupný

ŽENY V POKUŠENÍ

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy
jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými
pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je přistižen in
flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň
se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka,
která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života. A tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné a pokud se má
něco vyřešit, chce to nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději.
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová,
Jiří Macháček, Roman Zach, Vojtěch Dyk
23. – 24. 7. v 18.00 hod.USA/VB/148´/70 Kč/akční/příst. od 12 let

ROBIN HOOD

V roce 1066 si Norman Vilém, zvaný Bastard Levoboček, usmyslel, že se stane anglickým králem. Svolal proto rytíře, nechal pokácet
stromy, vyrobil loďstvo a vyplul do Anglie. U Hastingsu rozšmelcoval nepřátele a stal se anglickým králem. Poté rozdělil podle francouzského feudálního způsobu Anglii mezi své věrné Normany
(směsice Vikingů a Francouzů) a původní obyvatelstvo (Sasy) uvrhl
do podřízené opozice. Zahájil konfiskaci saského majetku spojenou
s terorem. Teror prováděli i Vilémovi následníci a trval téměř sto let.
Z těchto roků „saského temna“ pochází pověst o Robinu Hoodovi,
který „bohatým bral a chudým dával“.
Hrají: Russell Crowe, Mark Strong, Cate Blanchett, Scott Grimes, Kevin Durand, Bronson Webb, Vanessa Redgrave, Oscar Isaac, Léa Seydoux, William Hurt, Danny Huston, Max von Sydow,
Matthew MacFadyen, Eileen Atkins, Mark Addy, Luke Evans
28. – 29. 7. v 18.00 hod.

JAK VYCVIČIT DRAKA

USA/98´/70 Kč/anim.

Předlohou k tomuto filmu je stejnojmenná kniha od Cressidy Cowellové. Děj se odehrává na dalekém severu v době vikingů. Každé
jejich dítě musí projít zkouškou, která však pro ně není žádným problémem. Děti odjíždí na protilehlý ostrov, kde si mají chytit a následně vycvičit svého vlastního draka. Ale ne vždy to je jednoduché.
O tom se přesvědčí hlavní hrdina s poněkud složitějším jménem:
Hiccup Horrendous Haddock III. Je sice vynalézavý a chytrý, ale
podaří se mu chytit jen nějakého podřadného dráčka. A navíc nemá
ani zuby. To však neznamená, že si spolu neužijí spousty legrace
Hrají: Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera, Jonah Hill, Christopher Mintz - Plasse, T.J. Miller,
Kristen Wiig
30. – 31. 7. v 18.00hod. USA/100´/70 Kč/kom./příst. od 12 let

TO BYL ZÍTRA FLÁM

Čtyři kamarádi ze studentských let, zklamaní svým současným
životem, se rozhodnou připomenout si bezstarostné dny a oživit
ideály z mládí. Netuší ovšem, že se jim jejich přání splní a že dostanou šanci svou budoucnost ovlivnit. Po bouřlivém večírku se ocitnou v roce 1986 a jejich „současný“ život začíná... podruhé.
Hrají: John Cusack, Rob Corddry, Craig Robinson, Clark
Duke, Lizzy Caplan, Sebastian Stan, Charlie McDermott, Crispin
Glover, Chevy Chase, Lyndsy Fonseca, Collette Wolfe

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.
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radnice informuje

Slezská humanita, o. s. pomáhá
Slezská humanita, o.s., humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc pomáhá s péčí o seniory a těžce nemocné spoluobčany, kteří potřebují celodenní péči. Město Vratimov poskytuje
této organizaci finanční prostředky pro „naše vratimovské“ seniory,
kteří jsou umístěni v domovech, spravovaných Slezskou humanitou.
Za tuto finanční pomoc nyní organizace písemně děkuje, stručně se
představuje a současně informuje občany o své další činnosti.
Slezská humanita, o. s., z Karviné, působí u nás již od roku 1991, denně poskytuje služby cca 250 klientům a se svými
144 zaměstnanci patří k velkým organizacím okresu Karviná. Organizace poskytuje komplexní domácí ošetřovatelskou péči
(pouze v Karviné), provozuje půjčovnu
kompenzačních potřeb i pro vzdálenější
občany (např. postele s vybavením, jídelní stolky, invalidní vozíky, kompenzační
pomůcky), a to včetně dovozu a servisu.
Dále provozuje čtyři Domovy pro seniory o celkové kapacitě 155 míst (Karviná, Český Těšín, Orlová a Horní Suchá),
kde podmínkou pro přijetí je věk klienta
65 let a více, zdravotní stav a cílová skupina (s vyřízeným příspěvkem na péči).
Cena měsíčního pobytu je od 8 600 do

8 900 Kč. Aby organizace předcházela zklamání z odmítnutí
žádostí informuje veřejnost, že
přijímá do svých zařízení občany
se stařeckou demencí, imobilní,
inkontinentní, s Alzheimerovou
i Parkinsonovou chorobou, nemocné po mozkových příhodách
a s amputovanými končetinami. Rovněž přijímají klienty ze
Ilustrační fotografie
foto (jk)
všech LDN v kraji. Nejsou však
vybaveni na klienty agresivní, těžce dez- vy slouží především občanům měst, ve
orientované nebo se závažnými psychiat- kterých jsou provozovány a obcím, které
rickými nemocemi. Všechny domovy jsou se podílejí na jejich dotování. Na zdravotdobře vybavené. Mají dostatek zdravotnic- ně-sociální službu pro své občany takto
kých i sociálních zaměstnanců a zajišťují i přispívá i město Vratimov.
Dopis redakčně zkrácen, v celé verzi dostupný
celou řadu odborných výkonů (protetika,
na MěÚ (p. Kičmer) a v redakci VN (p. Kolář)
pastorační služba, rehabilitace aj.) Domo-

Budou ve vratimovských ulicích skládky odpadků?

I tak to může brzy vypadat

Říká se „opakování – matka moudrosti“, ale v případě občanů našeho
města toto rčení patrně neplatí.

Jak jinak si vysvětlit, že navzdory soustavnému opakování, připomínání, vysvětlování a psaní článků o tom, že nelze
odkládat odpad vedle popelnic a kontejnerů, se toto opakovaně děje? A navíc tímto
nešvarem bývají postihovány většinou stále stejné lokality - ulice U Společenského
domu, ulice Strmá a všechna tři stanoviště
v dolní části ulice Na Příčnici u panelových
domů. Oblíbeným artiklem ke „zkrášlování“ našeho města bývají staré koberce,
matrace, pneumatiky, poličky a skříňky

foto (jk)

všeho druhu a občas se můžeme pokochat
pohledem na popelnici „elegantně“ naaranžovaný záchod nebo, jak se slušněji říká,
sanitární keramiku. Myslím si, že ale v případě opakujících se nepořádků u popelnic
a jejich autorů nejsou slušná slova na místě.
Vzhledem k tomu, že etický kodex nedovoluje v novinách uveřejňovat ostřejší výrazy, které by možná pomohly, opakujeme
a upozorňujeme trpělivě a slušně znovu:
– odpad nelze ukládat a hromadit mimo
místa k tomu určená, čili mimo sběrné
nádoby
– odpad, který se svými rozměry nevejde do sběrné nádoby, je odpad velko1

objemový a patří do velkoobjemového
sběru, který je pro občany Vratimova
a Horních Datyň zdarma organizován
dvakrát do roka, v jarním a podzimním
termínu
– do a k sběrným nádobám nepatří ani
nebezpečný odpad (televize, ledničky,
pneumatiky, baterie, zářivky, barvy,
atd.), i ten je třeba odevzdat do zmíněného velkoobjemového sběru, který je
zároveň i sběrem pro nebezpečný odpad
Pokud někdo potřebuje k zmoudření ještě častější opakování, než jak se mu dostává v místních novinách, je vhodnou četbou,
třeba před spaním na dobrou noc, Obecně
závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání
s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova, která
tuto problematiku včetně sankcí podrobně vysvětluje. Nejpohodlnější přístup k ní
je na webové adrese www.vratimov.cz.
Možná, že po opakovaném každovečerním
čtení tohoto „studijního“ materiálu mnozí
konečně pochopí, jak nakládat s odpadem
a naše město bude konečně čisté!
RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP

radnice informuje

Rušení nevyhovujících sportovních prvků a pískovišť
Informace ke stížnosti občanů k rušení nevyhovujících sportovních prvků a pískovišť na pozemcích města Vratimova.
Na základě stížnosti občanů a kontroly
MěÚ Vratimov odborem investic a údržby
obecního majetku na místě samém, byly
zjištěny na pozemcích města Vratimova
nevyhovující sportovní prvky a pískoviště.
Jedná se o škvárová hřiště, která se v minulých letech vybudovala v akcích „Z“. Na
hřištích byly zjištěny nevyhovující sportovní prvky z hlediska bezpečnosti (ocelové
brány pro fotbal, koše na basketbal a sloupky pro uchycení sítí pro míčové hry). Prvky
jsou zrezivělé a mnohé z nich jsou vychýleny ze svislice. Škvárový povrch hřišť je
prorostlý trávou s velkými nerovnostmi
povrchu, které by bylo nutné srovnat do
roviny. Výše uvedená hřiště byla ve stavu,
kdy revizní technik konstatoval možné nebezpečí úrazu. Prvky jsou umístěny na pozemcích v k. ú. Vratimov, parc. č. 2600/1
za domy na ulici Na Vyhlídce ve dvoře, na
ulici U Společenského domu za panelovými domy, parc. č. 2658/2 a dále na ulici Na
Příčnici parc. č. 1174/16.
Pískoviště byla zhotovena svépomocně
z dřevěných fošen a betonové konstrukce,
jsou v současné době již v polorozpadlém
stavu a hrozí zde dětem nebezpečí úrazu.
Jedná se o 2 ks pískovišť v k. ú. Vratimov
na parc. č. 2600/1 2 ks a dále parc. č. 195.
Vzhledem k tomu, že výše uvedená hřiště
a pískoviště jsou na pozemcích města, veškerá zodpovědnost z provozu padá na město Vratimov. Město je povinno respektovat
normu pro bezpečnost sportovních hřišť
ČSN EN 15 312 a normu pro bezpečnost
dětských hřišť ČSN EN 1176, provozování
pískovišť zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, kde prováděcím předpisem je vyhláška č. 135/2004 Sb., kde se
stanovují hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, které se

uvádí v příloze č. 10. Pískoviště je nutné
denně zakrývat z důvodu možných exkrementů psích a kočičích, dále je zde potřebná ochrana dětí před použitými odhozenými injekčními stříkačkami.
Nebezpečný stav pískovišť a hřišť byl
projednán na radě města, a to z důvodu
značných finančních nákladů na jejich
uvedení do vyhovujícího stavu s následnou každoroční údržbou, která usnesením
č. 50/9.29 ze dne 9.4.2010 schválila zrušení
stávajících prvků na hřištích na pozemcích
parcelní č. 2600/1, 2658/2 a 1174/16 a pískovišť na pozemcích parc. č. 2600/1 a 195, vše
v k. ú. Vratimov. V průběhu měsíce srpna
byly prvky a pískoviště demontována.

Pokud rodiče dětí projeví zájem o možnost zřízení pískovišť na své náklady, nabízí město do pronájmu vyhrazená místa na
svých pozemcích. Rodiče by měli za tímto
účelem založit občanské sdružení, které
bude provozovat pískoviště a taktéž převezme plnou právní odpovědnost. Město
Vratimov odmítá veškerou zodpovědnost,
která vyplývá ze zákona při provozu nezajištěných pískovišť, nevyhovujících herních
a sportovních prvků. Do budoucna zvažuje
město vybudování oplocené hrací plochy
pro nejmenší děti, které by zde našly pískoviště a herní prvky pro nejmenší, které
budou mít certifikáty ze státních zkušeben
tak, jak to požaduje legislativa české republiky.

Mgr. Iveta Zechová, starostka

Ze schůze Rady města Vratimova
a zasedání
Zastupitelstva města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi dne
2. 7. 2010 projednávala:

Provozní řád DH, U spol. domu

foto (jk)

Oznámení nabídky
politickým stranám

Jaké chcete
Vratimovské noviny

Současně s vydáním Vratimovských novin č. 10, tj. 1. října 2010
vyjdou Volební noviny, kde bude
prostor pro prezentaci jednotlivých politických stran. Ty budou
distribuovány současně s říjnovými Vratimovskými novinami.
Žádáme politické strany, aby v
případě zájmu o tuto formu prezentace, dodaly své materiály do
redakce Vratimovských novin
nejpozději do 10. září 2010, kdy
je uzávěrka Volebních novin.

Děkujeme všem čtenářům, kteří měli
chuť zlepšit vzhled Vratimovských novin a poslali nám svůj názor.
Z došlých anketních lístků, otištěných v minulých číslech Vratimovských novin vyplynulo, že čtenáři nemají zájem o větší prostor pro reklamu,
rádi by však měli v novinách více rozhovorů s představiteli města a informace o vztazích města a občanů.
Dále jsou mezi čtenáři oblíbené příspěvky z neziskových a společenských
organizací a informace Policie občanům.
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– Rozpočtové opatření č. II/2010
– Informace o finančních kontrolách
za I. pololetí roku 2010
– Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města mezi městem
Vratimov a Regionem Slezská
brána
– Žádost o pronájem pozemků ve
Vratimově
– Žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor
– Zrušení části chodníku na ulici Zahradní včetně vyřazení z kategorie
místních komunikací
– Smlouvy o budoucích kupních
smlouvách

Zastupitelstvo města Vratimova na
svém zasedání dne 19. 7. 2010 projednávalo:
– Schválení zadání změny č. 11
Územního plánu města Vratimova
– Informace o finančních kontrolách
za I. pololetí roku 2010
– Rozpočtové opatření č. II/2010
– Rekonstrukci havarijní podlahy
v tělocvičně v Horních Datyních
– Výběr kupujícího a stanovení prodejní ceny nemovitostí pro prodej
budovy č. p. 133 na ulici Sokolské
ve Vratimově a pozemků
– Smlouvu o budoucí kupní smlouvě
– Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města mezi městem
Vratimov a Regionem Slezská
brána

Ivo Kičmer, místostarosta

ze života spolků a organizací

Koupání pod jezem – zachráněný život i tragický konec

Dne 1. srpna byla v 18:25 jednotka SDH Vratimov
vyslána Centrem tísňového volání k záchraně osoby
z vody, ke splavu na řece Ostravici u silničního mostu
do Hrabové. K nově opravenému splavu vyjížděla naše
jednotka v tomto roce už poněkolikáté. Šest minut po
K jeho záchraně byl vyslán člen naší
jednotky Adam Jičínský, který vybaven
plovací vestou a připoután na záchranné lano přešel po horní hraně splavu nad
tonoucího muže a po tělese jezu k němu
sklouzl do vodního válce. Zachytil tonoucího a pomoci lana byli oba vytaženi na
břeh řeky. Včasným a pohotovým zásahem byl takto bezprostředně zachráněn
mladý lidský život. Bohužel, to samé nelze napsat o druhém mladém muži, který v
době příjezdu naši jednotky na místo měl
být již asi 5 minut pod vodou. Do vody
se pro něj naši hasiči vrátili ještě třikrát,
s cílem nalézt jej a zachránit. Což se bohužel nepodařilo. Na místo se také dostavily jednotky HZS MSK ze stanic v Ostravě, společně s nimi pak naše jednotka za
pomoci člunu prováděla další pátrání po
mladém muži. Do pátrání se zapojili také
policejní potápěči. Pátrání bylo prováděno
téměř do půlnoci. Přes veškerou vynaloženou snahu se však druhou osobu nepodařilo pod splavem najít. Tělo mladého
muže bylo nalezeno až druhý den, a to asi
2 kilometry níže po proudu. Paradoxem je,
že dle našich informací, mladý muž, který
se utopil, do vody skočil s cílem pomoci svému topícímu se kamarádu, kterého
poté zachránili hasiči.
Celý zásah byl velice náročný, a to jak
fyzicky, tak také psychicky. Nemalé kom-

vyhlášení poplachu byli hasiči na místě. Podle informací
lidí, stojících okolo, se měly ve vodě pod stupněm splavu,
který je níže po proudu, nacházet dvě osoby. Na hladině
byl vidět pouze jeden mladý muž (1993), který se z posledních sil snažil plavat.

plikace způsoboval i mírně
zvýšený stav vody v řece, se
kterým byla spojena tvorba
velmi silného vodního válce
pod splavem, ve kterém byly
záchranné práce velmi nebezpečné a náročné, a to i přes
použití veškerých dostupných
ochranných prostředků. Se
silným proudem měli při své
práci pod vodou velké problémy i policejní potápěči, pro
které bylo prakticky nemožné
I mírně zvýšený stav vody je pod jezem nebezpečný foto SDH
se dostat přímo pod splav.
Po takto náročném zásahu, který nebyl ský význam. Místo není primárně určeno
rozhodně jednoduchý, a při kterém byl za- k rekreaci občanů. I za mírně zvýšeného
chráněn lidský život, nás pak překvapila stavu vody pod oběma stupni splavu vznireakce některých médii a způsob, jakým kají velmi nebezpečné vodní válce, které
o celém případu informovala. Jednalo se svou silou překvapí a hlavně přemohou i
zejména o poznámku jednoho z přátel uto- zdatné plavce.
Z vlastní zkušenosti, po několika výcvinulého v České televizi, že hasiči na místo
dorazili pozdě. O záchraně chlapce, který cích a zásazích jednotky v tomto místě,
víme, že splav je nebezpečným místem i
přežil, se reportáž příliš nezmiňovala.
Celý případ by však měl být varováním pro člověka vybaveného speciální výstrojí
pro všechny, kteří buď vědomě, nebo z pro práci ve vodě.
Proto bychom chtěli všechny upozornit
neznalosti podceňují nebezpečí koupání v takto zrádném místě. Přesto, že je na to, aby nepodceňovali sílu vody, nesplav nově opraven a láká v letním obdo- boť zejména v kombinaci s přeceněním
bí spoustu lidí z blízkého i vzdálenějšího vlastních schopností pak tyto situace mají
okolí k příjemnému osvěžení, nejedná se o mnohdy tragický konec.
Dalibor Vlček
koupaliště. Jde především o funkční vodní
stavbu, která má zejména vodohospodář-

co se děje v domečku

Letní filmová škola Akta XXL na Skalce
9. – 21. 8. 2010
Téma celotáborové hry napovídá, co
čtyřicet dětí, rozděleno do čtyřech oddílů (modří, červení, černí a zelení) mělo za
úkol. V prvním týdnu se tvořily scénáře,
děti se naučily filmařským pojmům, jako
je klapka … atd., a postupně si procházely
workshopy z filmařského a divadelního
umění, dovídaly se, co všechno se musí
udělat, než se začne natáčet film, jak to
vypadá při vlastním natáčení a co všechno je třeba udělat po natáčení. To všechno
samozřejmě hrou.
„Ti co měli na starost techniku šli ven a
ti, co jsou scénáristi a herci zůstali vevnitř.
Uvnitř jsme dělali různé scény např.: museli jsme předvést pocit podle kartiček.
Nejtěžší byl pocit tajemství a prosba. (Úryvek z táborového deníku od Barči a Kiky.)
„Workshopy, nastupující na scénu po
této krátké chvilce, byly pro většinu táborníků velice přínosné a zajímavé. Byly
rozděleny na dvě skupiny, a to technickou

Účastníci Letní filmové školy před chatou Skalka

a hereckou. Na technickém rychlokurzu
jsme se zdokonalovali ve filmování. Vedoucí workshopu Petr nás rozdělil do čtyř
skupin, ve kterých jsme na malou kamerku
zkoušeli natáčet různá témata.“ (Něco od
Martina a Marka.)
Každému oddílu pomáhá jeden vedoucí a jeden instruktor a navíc mají patrony,
kterými jsou metodici a odborníci z řad
3

foto CDK

zaměstnanců Domu dětí a mládeže Vratimov, potažmo projektu Centra dětské komunikace.
Foto, video a články od dětí i vedoucích
z Letní filmové školy najdete na webových stránkách www.centrum-detske-komunikace.cz.
Marcela Grácová, manažer pro publicitu

sport

Tenisový turnaj v babytenisu
Vratimovské tenisové kurty se staly 10. 7. 2010 místem konání jednoho
z 8 turnajů Babolat Tour – 8. ročníku tenisového okruhu pro děti od
8 – 9 let.Prezentovalo se celkem 19
hráčů a hráček z celého Moravskoslezského kraje a dokonce i z ciziny.

Laura Belasová(Považská Bystrica), na
4. místě Ivana Šebestová (TC Nová Ves
Ostrava).
Další umístění hráčů Vratimova: 7. Lukáš Botur, 10. Patrik Trefil, 13. Martin
Liška.
Nás pořadatele potěšily, kromě pěkných
výsledků vratimovských nadějí i pochvaly
od rodičů za perfektní organizaci a průběh
turnaje.
Malým tenistům Vratimova se dařilo
i v letošním ročníku Oblastního přebo-

ru družstev v babytenisu,který probíhá
od května do června. Mezi 8 družstvy se
umístili na 2. místě, které obhájili z loňského roku, prohráli jen s TC Nová Ves
Ostrava a postoupili do finále, které se konalo na konci srpna v Přerově.
Družstvo Vratimova: Lukáš Botur, Radim Zubek, Patrik Trefil, Tereza Sasýnová, Martin Liška, Dominik Jüttner, Tomáš
Stach, Štěpán Šňupárek, Valentina Pollová.

Mgr. Jana Biolková
Libor Botur

Zleva T. Najmanová, I. Šebestová, L. Balasová, R. Zubek
foto autorka

Hráči byli rozděleni do 6 skupin po 3,
resp. 4 hráčích, ve skupinách sehráli utkání každý s každým do 4 gamů a první 2 ze
skupiny postoupili do hlavní soutěže, která se pak již hrála klasickým „pavoukem“,
ostatní hráli soutěž útěchy.
Děti, i přes velké horko, které ten den
panovalo, předvedly bojovné výkony a i v
tomto mladém věku byl vidět tenis na velmi dobré úrovni.
Vítězkou turnaje se stala Tereza Najmanová (Valašské Meziříčí), na 2. místě se
umístil vratimovský Radim Zubek, 3. byla

Zleva R. Zubek, P. Trefil, T. Sasýnová, M. Liška, D. Jüttner, L. Botur

foto autorka

kulturní středisko připravuje

Vratimov v květu popáté

21. září 2010 v 19.00 hodin, kinosál Hvězda

Od 14. září 2010 budou fotografie zahrádek
vystaveny ve vestibulu kulturního střediska,
24. září ve 12 hodin proběhne vyhodnocení.
Sponzorem letošního ročníku je firma PROLES
CZ, s. r. o., která je realizátorem zahradních
projektů a krajinářských úprav ve spolupráci
s BarraCasa, návrhy a kompozice zahrad.
Zveme všechny občany k prohlídce výstavy,
svými hlasy rozhodnete o vítězi.
4

z pověstí regionu

Řepišťský poklad
Bylo to na vesno před Velikonocemi a stryk Michenka se vybral do
Paskova na pašije. Byl Velký pátek,
stryk si trošku přihnul a nohy mu
ztěžkly. Chtěl si proto zkrátit cestu
přes Zapadlisko. Bylo po dešti, mokro a kluzko a stryk najednou uklouzl
a už se řítil ze svahu. Chňapl rukou
po nějakém stromku, ale to ho jen
nasměrovalo jinam a stryk Michenka spadl do nějaké podzemní dutiny.
Ocitl se na schodech a ze zvědavosti
se po nich vydal dolů. Sestoupil snad
po dvou stech schodech až do veliké
podzemní síně, kde bylo kolem stěn
plno truhlic se zlatými penězi.
Tu spatřil v čele místnosti sedět devět pánů ve zlatých křeslech a uprostřed
samotnou hraběnku. Jeden z pánů mu
naporučil, aby vzal do ruky metlu a síň
poklidil. Moc se mu nechtělo, radši by s
pány zasedl k hodovní tabuli. Pak si musel
shrábnout všechno smetí co zametl a vyhnali ho ven. Ozvala se veliká rána a vstup
do podzemí zmizel. Stryk litoval, že si nenabral do kapes pár zlaťáků, co jich tam

Zapadlisko dnes

foto (jk)

všude bylo. Tu ho něco začalo táhnout,
jakoby měl v kapsách kamení. Vzpomněl
si na smetí, co mu poručili vzít si sebou.
Užasl, když z kapes začal vytahovat jeden

zlaťák za druhým. Za dukáty si koupil novou chalupu, k ní kus pole a na stará kolena začal znovu hospodařit.

Jiřina a Jaromír Poláškovi

informace občanům

Koupaliště bude v provozu ještě v září
Konec prázdnin přináší i ochlazení. Koupaliště ve Vratimově ale se svou ohřívanou
vodou láká návštěvníky i v tuto dobu chladných nocí. Během dne dosahuje teplota vody
hodnot vyšších, než je teplota vzduchu. Proto vedení města rozhodlo o prodloužení
provozu až do poloviny září. To však pouze za podmínky, že teplota vzduchu dosáhne
20 stupňů a nebude pršet.
Využijte tohoto prodlouženého léta k návštěvě koupaliště, kde je vysoká kvalita vody
kontrolovaná pravidelně akreditovanou laboratoří. Informace o aktuálním provozu
koupaliště v září naleznete na www.vratimov.cz v sekci aktivity/koupaliště.
(red)

Teplota vody i vzduchu je optimální

foto (jk)

kdo si hraje nezlobí
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kino hvězda vratimov – program na měsíc září 2010 – tel.: 595 70 07 56

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

POČÁTEK

ny McPhee. Před pár lety pomohla v úspěšné pohádce zvládnout
kupu ratolestí zoufalému vdovci a teď bude muset vydat všechny
síly, aby zachránila nejen zdravý rozum jedné farmářky, ale navíc i její střechu nad hlavou.
Hrají: Ralph Fiennes, Maggie Gyllenhaal, Emma Thompson,
Maggie Smith, Rhys Ifans, Asa Butterfield, Bill Bailey, Nonso
Anozie, Katy Brand, Sinead Matthews

1.– 2. 9. v 18.00 hod.
USA/VB/142´/65 Kč/akční scifi/přístupný od 12 let

MUŽ VE STÍNU

15. – 16. 9. v 18,00 hod.
VB/N/F/128´/70 Kč/drama-thriller/přístupný
Thriller The Ghost Writer z pera mistra historických románů
Roberta Harrise přináší napínavý příběh spisovatele, který je najat na sepsání pamětí bývalého britského premiéra.
Hrají: Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Tom Wilkinson,
Kim Cattrall, James Belushi, Olivia Williams, Jaymes Butler,
Timothy Hutton, Eli Wallach

Dom Cobb je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném
umění extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, kdy je mysl nejzranitelnější. Cobbova vzácná
schopnost z něj učinila vyhledávaného hráče v zákeřném světě
špionáže, ale také z něj udělala uprchlíka a stála ho všechno, co
kdy miloval.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Cillian Murphy, Marion Cotillard, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, Tom Hardy, Tom Berenger, Lukas Haas, Dileep Rao,
Talulah Riley

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY

17. – 18. 9. v 18,00 hod.
S/D/Něm./Norsko/152´/70 Kč/krimi thriller/příst. od 15 let
Adaptace románu Stiga Larssona Muži, kteří nenávidí ženy
(nejlepší skandinávský kriminální román roku 2005), jenž je
prvním dílem trilogie Milénium.

TOY STORY 3

22. – 23. 9. v 18,00 hod.
USA/86´/ 70 Kč/rodinná komedie
Ve filmu TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK se tvůrci milované série příběhů o hračkách „Toy Story“ vrací do kouzelného
světa nám dobře známých hraček.
Hrají: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Michael Keaton, Ned Beatty, Wallace Shawn, Don Rickles, Whoopi Goldberg, Jeff Garlin, R. Lee Ermey, Laurie Metcalf, Bonnie Hunt,
Kristen Schaal, Jodi Benson, Timothy Dalton, Teddy Newton

PRINC Z PERSIE

3. – 4. 9. v 18,00 hod.
USA/116´/70 Kč/dobrodružná-fantasy/přístupný od 12 let
Walt Disney Pictures a Jerry Bruckheimer Films představují
snímek Princ z Persie: Písky času, akční dobrodružný velkofilm,
který se odehrává v tajuplné Persii. Rozpustilý princ Dastan
(Jake Gyllenhaal) je v něm nucen spojit své síly s tajemnou princeznou Taminou (Gemma Arterton) a společně se pokusit porazit
temné síly v honbě za prastarou dýkou, která je schopna ovládat
Písky času – dar bohů, s jehož pomocí lze vracet čas a tomu, kdo
ho vlastní, umožňuje vládnout celému světu.
Hrají:Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Gemma Arterton, Alfred Molina

CHLUPATÁ ODPLATA

24. – 25. 9. v 18,00 hod.
USA/SAE/92´/70 Kč/rodinná komedie
Dan Sanders (Brendan Fraser) se kvůli práci přestěhuje i s rodinou z Chicaga do oregonských lesů, kde má dohlížet na stavbu
zdánlivě ekologického projektu. Zpočátku si myslí, že největším
problémem pro něj budou zhýčkaná manželka (Brooke Shieldsová) a pubertální syn (Matt Prokop), jenž má z přírody panickou
hrůzu.
Hrají: Brendan Fraser, Matt Prokop, Ken Jeong, Brooke
Shields, Dick Van Dyke, Skyler Samuels, Toby Huss, Patrice
O‘Neal, Alice Drummond, Angela Kinsey, Gerry Bednob

ZELENÁ ZÓNA

8. – 9. 9. v 18,00 hod.
USA/VB/F/E/115´/70 Kč/válečné drama/přístupný od 15 let
Akčnímu thrilleru Zelená zóna se přezdívá „čtvrtý Jason
Bourne“. Do jisté míry oprávněně. S úspěšnou sérií ji spojuje nejen žánr, jméno režiséra Paula Greengrasse a představitele hlavní
role Matta Damona, ale především stoprocentní filmařina, strhující tempo a výjimečný příběh.
Hrají: Matt Damon, Greg Kinnear, Amy Ryan, Jason Isaacs,
Brendan Gleeson, Khalid Abdalla, Antoni Corone, Yigal Naor,
Said Faraj, Lewis Alsamari

AGORA

29. – 30.9. v 18,00 hod.
USA/E/127´/70,-/historické drama/přístupný od 12 let
AGORA je výletem do starověkého Egypta, do mýtického
města Alexandrie za událostmi, které vedly k dramatickému zničení nejvýznamnější knihovny té doby. Knihovny, která je dodnes symbolem moudrosti a vzdělanosti antického světa i jeho
postupného zániku.
Hrají: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf
Barhom, Michale Londsdale, Rupert Evan

KOUZELNÁ CHŮVA
A VELKÝ TŘESK

10. – 11. 9. v 18,00 hod.
VB/USA/109´/70 Kč/rodinná komedie/přístupný
Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jeden
jediný člověk, který vás z něj může dostat. Kouzelná chůva Nan6
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Tip kina na říjen 2010

KAJÍNEK

Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován
za prvního nájemného vraha v České republice.
1. a 2. října 2010 v 18.00 hod.
KS Vratimov uvede
v kulturním domě v Horních Datyních
opět známou dvojici

KS Vratimov pořádá v kulturním domě
v Horních Datyních
koncert oblíbené rockové skupiny

Evu a Vaška

R.U.R.

zveme všechny příznivce na koncert s tancem a občerstvením
v pátek 12. listopadu 2010 v 18.00 hod.

přijďte se pobavit
v pátek 26. listopadu ve 20.00 hod.
předprodej vstupenek zahájen

předprodej vstupenek zahájen

Již jsou v předprodeji vstupenky na vánoční koncert

SPIRITUÁL KVINTET
16. prosince 2010 v 18.00 hodin

250 Kč

Kupon na zlevněnou vstupenku

Hrabica opět ve Vratimově

12. září 2010 v 10.00 hodin

O lidském zdraví na téma: O
partnerských vztazích a jejich
vlivu na zdraví si popovídáme
23. září 2010 v 17.00 hod. v Kulturním středisku ve Vratimově
s Ing. Miroslavem Hrabicou,
známým autorem knih o zdraví, který žije ve Zlíně, nabízí
pomocnou ruku trpícím a snaží
se je vést k pochopení přínosu
onemocnění. Ukazuje, jaké jsou
důsledky našich dobrých skutků i omylů, jichž se nevyvarujeme.
Jestliže si přiznáme svou nedokonalost, uvědomíme-li si
své závislosti a nesprávné jednání, sehneme-li pokorně hřbet,
dochází k rychlejšímu vyléčení a dotyčný je následně většinou více spokojený v životě. Vyhledávané jsou také jeho
přednášky, na nichž posluchače vede k pokornému vnímání
nemocí, strastí a laskavému pohledu na život, lidi a svět.

O napravené princezně
Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.

Romana Slívová z podkladů M . Hrabici
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Od měsíce září opět pokračuje kurz břišního tance
Na Středním východě se učí břišní tanec již malé dívky jako ozdravný pohyb
vycházející z krouživých pohybů pánve. Břišní tanec je vhodný pro všechny,
protože nepřetěžuje ani svalstvo ani klouby, ba právě naopak má velmi příznivý vliv na celé tělo, ale i psychiku ženy.
Mnoha ženám břišní tanec pomohl jako součást rehabilitace po úrazech či při chronických
potížích s bolestmi zad, pomáhá zlepšovat cirkulaci krve a vyplavuje z těla toxiny. Po psychické stránce pomáhá břišní tanec hlavně tak, že se žena naučí mít ráda své tělo, naučí se
ho celé ovládat. Pomáhá zvýšit sebevědomí a znovu v sobě objevit ženskou krásu a něžné
pohyby. Některé ženy jistě zaujme, že břišní tanec má blahodárný vliv na poporodní zpevnění pánevního dna a pomáhá krásně zformovat postavu. Ve zralém věku má zase velmi
příznivé účinky na potlačení problému s klimakteriem.
Základní postoj při břišním tanci – podsazená pánev připomíná prvky z rehabilitačních
cviků. A proto dokáže uvolnit napětí v bederní páteři, které nejčastěji způsobuje právě špatný postoj, či celodenní sezení v kanceláři. Proto jsou břišní tance vhodné jako relaxace po
dlouhém a náročném dni pro každou ženu.
Kurzy břišních tanců jsou i výborným místem, kde se můžete seznámit s novými lidmi, se
kterými vždy budete mít minimálně jednu společnou věc – orientální a břišní tanec.
Kulturní středisko ve Vratimově, od září pokračuje v oblíbeném kurzu „Břišní tanec“ pro
pokročilé (čtvrtek v 19.00 hod.), začátečnice se budou scházet vždy v pátek (hodina bude
upřesněna, předpokládáme od 17.00 hod.).
Romana Slívová, foto (jk)
Hlaste se ihned, buď přímo v kulturním středisku ve Vratimově, anebo volejte na tel.číslo 595 700 52.

Kulturní středisko Vratimov
nabízí poslední volná místa v těchto cvičebních kurzech:
Pondělí v 19.00 hod. – RELAX cvičení
relaxační cvičení s důrazem na protažení a procvičení všech svalových skupin.

Úterý v 17.00 hod. – Cvičení na velkých míčích
balanční míč je ideálním a dokonalým náčiním, které Vás donutí rozvíjet všechny pohybové schopnosti, zejména pohyblivost, koordinaci a rovnováhu.
Úterý v 18.00 hod. – Power jóga
rozdíl mezi jógou a power jógou je veliký, power jóga vychází z jógy, ale jedná se více o silové cvičení.Cvičit mohou jak začátečníci, tak
i pokročilí a tato forma je vhodná pro klienty, kteří se „nudí“ v klasické józe a hledají více dynamičtější styl.
Středa v 17.00 hod. – Aby záda nebolela
zdravotní cvičení zaměřené na problémy zádového svalstva, vadné držení těla, určeno pro všechny věkové kategorie, pod vedením
rehabilitační pracovnice.
Středa v 17.00 hod. – Jóga
cvičení jógy a hathajógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také především prevenci, a to ve smyslu upevnění imunity, předcházení nemocí a stáří.
Čtvrtek v 19.00 hod. – Břišní tance pro pokročilé
břišní tanec je vhodný pro všechny, protože nepřetěžuje ani svalstvo ani klouby, ba právě naopak má velmi příznivý vliv na celé tělo,
ale i psychiku ženy.
Do všech našich kurzů se můžete hlásit ihned, a to buď osobně v kulturním středisku anebo na tel. číslech 595 70 07 50 – 4

Umíte dobře
anglicky?
Pokud se domluvíte jen stěží, nebo
vůbec či Vám chybí odbornější znalosti, přihlašte se do kurzů angličtiny, které Vás naučí cizímu jazyku za
použití moderních výukových metod.
Umístíme každého zájemce podle
stupně jeho znalostí.
úterý, kulturní středisko
tel.: 595 700 752, nebo
www.ksvratimov.cz/kurzy

Kulturní středisko ve Vratimově otevírá nový cvičební kurz

POWER JÓGA

Rozdíl mezi jógou a power jógou je veliký, powerjóga vychází z jógy, ale jedná se
více o silové cvičení. V power józe se využívá pozdrav slunci, bojovníci, pozice ve
stoji, vsedě a vleže, ale tyto pozice jsou více výdržové. Cvičit mohou jak začátečníci, tak i pokročilí a tato forma je vhodná pro klienty, kteří se „nudí“ v klasické józe
a hledají dynamičtější styl. Kurz „POWER JÓGY“ otevřeme v září 2010 a bude
každé úterý v 18 hod., bližší informace se dozvíte před zahájením.
V případě zájmu se hlaste ihned v KS Vratimov, telefon 595 70 07 52
8
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Stačilo málo… a město F-M bylo zapsáno v České knize rekordů
Dne 21. 8. 2010 se konaly II. Beskydské rekordy v rámci akcí Beskydského Veseléta s pokusem o zápis do České knihy rekordů. Akci
realizovalo Beskydské informační
centrum za významné podpory statutárního města Frýdek – Místek.
Od 9.00 hodin ráno se účastníci neobvyklé akce plné soutěží a zábavy shromažďovali před asistenty, aby se oficiálně
registrovali k účasti na vytvoření rekordu.
A o co na Zámeckém náměstí šlo? Občané Frýdku-Místku se pokoušeli složit obří
obraz o rozměrech 5,20 x 2,40 m z 2010 ks
puzzlí a zapsat tak město Frýdek-Místek
do České knihy rekordů.
Na složení obrazu jsme měli 12 hodin,
vše začalo nad očekávání dobře, již hodinu po startu se do skládačky zapojilo
250 lidí, což byl opravdu ranní úspěch.
Už ve 14 hodin oznámil komisař agentury Dobrý den rovnou tisícovku účastníků
rekordu, což naznačovalo, že rekord se
podaří vytvořit. Každý, kdo se zapojil do
rekordu, obdržel po umístění puzzle od
asistentů připínací „placku“ s motivem II.
ročníku Beskydských rekordů a poukázku
na nápoj. Atmosféra byla úžasná, lidé si
hlídali čas a s nadšením sledovali, jak obraz města pomalu, ale jistě vzniká.
Rekord doprovázely soutěžní disciplíny
pro všechny, převážně se účastnily děti,
které našly více odvahy než dospěláci.
Proto i mezi vyhodnocenými jednotlivých
soutěžních disciplín byly převážně děti,
které z rukou skvělého moderátora dne
Petra Rychlého převzaly odměny. Nebylo
to však všechno, co se na náměstí ve Frýdku odehrávalo. Pozornost kromě skládání
puzzlí upoutávalo vystoupení mažoretek
Nicol ze slovenské Turzovky, které v letošním roce obhájily mistrovský titul ve velkých formacích junior SR. V odpoledním
programu nadchli návštěvníky odborníci

Začátek celé akce

foto autorka

ve svých netradičních disciplínách. Na
pódiu byl viděn nejen step a umění v bojovém sportu Taekwondo, ale také špičkové
kousky – bike-trialovou show, nad kterou
se tajil mnohým dech. Tu předvedla skupina Metal Trials. Nakonec, velká show se
udála i při jazykových dovednostech, kdy
účastníci soutěže překládali česká slova
do slovenštiny. Po celou dobu lemovaly
náměstí stánky s rukodělnými řemeslnými výrobky, které lákaly k zastavení.
V 17:00 hodin byl registrován 13-ti stý
účastník rekordu, což byl výsledek, který
naznačoval, že rekord je ohrožen. To se
potvrdilo ve 21:00 hodin, kdy v čase ukon-

A tak to skončilo

foto autorka
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čení rekordu bylo registrováno pouze 1711
účastníků. Před téměř dokončeným obrazem města postávali účastníci rekordu s
lítostí, že se nám rekord nepodařil. Někteří zde byli od rána, někteří přicházeli znovu ve večerních hodinách se zvědavostí,
jak to všechno dopadlo. Jak málo stačilo,
abychom se stali rekordmany, si dovede
spočíst každý. „Je to škoda,“ říkali všichni, kdo se zapojili. „Vždyť účastníků akce
Beskydské rekordy bylo na Zámeckém
náměstí po celý den opravdu dostatek k
tomu, aby se rekord povedl (odhadem 4
tisíce). Všem zklamaným vyvstává otázka: „Proč se lidé nezapojili do soutěže i
přesto, že byli na místě samotném?“
Přesto, že se rekord nepodařil, chceme poděkovat všem občanům a návštěvníkům města, kteří se aktivně zapojili
do skládání obrazu, moderátorovi Petru
Rychlému, který po celý den vytvářel
spolu s ostatními účinkujícími skvělou atmosféru, všem, kteří se zasloužili o to, že
si děti se svými rodiči mohli hrát, soutěžit
a zažít spoustu zábavy. Díky patří také
všem partnerům, jenž tuto akci podpořili
a také organizačnímu týmu, zejména Nikole, Denise, Lence, Simoně, Lucce, Dáši,
Karolíně, Davidovi, Ivě, Petře, Andrei,
Marceli, Vaškovi, Tondovi, Martinovi a
Hance, Igorovi a Romanovi.
Monika Konvičná
Beskydské informační centrum
Frýdek – Místek, p. o.

společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

Září v Kulturním středisku

Kdo měl rád vzpomene,
kdo miloval nikdy nezapomene.
Dne 16. srpna 2010 jsme vzpomněli
1. výročí úmrtí paní

12. 9. 2010

10,00

Mgr. Jiřiny Kičmerové

- neděle kinosál
pohádka „O napravené princezně“

21. 9. 2010

19,00

S láskou a úctou vzpomínají manžel Ivo,
dcera Lucie a syn Kamil s rodinami.

- úterý kinosál
Zdeněk Izer „Ze dvou se to lépe táhne“

23. 9. 2010

17,00

Program v Kulturním domě ve Vratimově

Oznamujeme všem přátelům a známým, že dne 6. července 2010
tragicky zahynul náš milovaný

- čtvrtek kavárna
Beseda s léčitelem M. Hrabicou
„O partnerských vztazích a jejich vlivu na zdraví“

14. 9 – 24. 9. 2010

Bc. Aleš Broda

vestibul kina
výstava fotografií „Vratimov v květu“

Program:
Akce v Kulturním domě v Horních Datyních

Děkujeme všem
za projev soustrasti a květinové dary.
Zarmoucení rodiče

Datum
6. 9.
8. 9.
24. 9.

JUBILEUM

hodina
18.00
17.00
18.30

akce
Schůze výbru zahradkářů
Schůze výboru ZO KSČM
Schůze výboru včelařů

Dne 26. července oslavila naše maminka,
babička a prababička, paní

Kurzy

Alena Hrbáčková

Kurzy
Angličtina „Info schůzka“
p. Mgr. Kolmášová – lektorka
Angličtina „Info schůzka“
p. Mgr. Zubíčková – lektorka
PC kurz začátečníci I.
PC kurz pokročilí I.
PC kurz začátečnící II.
PC kurz začátečníci III.
PC kurz začátečníci I.
PC kurz pokročilí I.
PC kurz začátečníci II.
PC kurz začátečnící III.
Cvičení seniorů
Aerobic mix
Relax cvičení
Pilates s Broňou
Power jóga
Jóga
Kalanetika I.
Kalanetika II.
Pilates s Bárou
Bodyform s Lenkou
Břišní tance

80 let. Chtěli bychom jí touto cestou
poděkovat za všechnu lásku a starostlivost, které nám projevuje, a popřát
všechno nejlepší do dalších let.
Dcera Alena a syn Tomáš s rodinami.

Program akcí
spolků a organizací města
17. 9. 2010,

9.30 hod.

18. 9. 2010

10.00 hod.

10. 9. 2010

8.30 hod.

28. 9. 2010

8.00 hod.

Běh T. Foxe 3. ročník
TJ Sokol Vratimov
Datyňské Cross Country
TJ Horní Datyně
Bike Sport Vratimov
Cyklojízda Radegast
sraz u KD HD
110 let turistika na Bílý Kříž
autobusem od KD HD

Výstavy

10. 8. – 14. 9. 2010
Křížem krážem Slezskou branou
s dědečkem a babičkou

Knihovna Řepiště

od 21. 9. 2010
Hledáme své kořeny

Knihovna Řepiště

19. 9. 2010
Slavnost na konci léta

den
6. 9. 2010

hodina
16,00

místnost
učebna č. 11

7. 9. 2010

16,30

učebna č. 11

- pondělí
- pondělí
- úterý
- úterý
- středa
- středa
- čtvrtek
- čtvrtek
- pondělí
- pondělí
- pondělí
- úterý
- úterý
- středa
- středa
- středa
- čtvrtek
- čtvrtek
- čtvrtek

15,00
17,00
15,00
17,00
15,00
17,00
15,00
17,00
18,00
18,00
19,00
19,00
17,00
17,00
18,00
19,00
17,00
18,00
19,00

klubovna č.12
klubovna č.12
klubovna č.12
klubovna č.12
klubovna č.12
klubovna č.12
klubovna č.12
klubovna č.12
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salonek
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál

Akce jiných organizací
v Kulturním středisku ve Vratimově
datum
hodina
3. 9. 2010
6. 9. 2010
10. 9. 2010
14. 9. 2010 18,00
6., 13., 20., 27., 16,30
6., 13., 20., 27., 15,00

Václavovice – hřiště
10

den
- pátek
- pondělí
- pátek
- úterý

místnost
kavárna
vestibul kavárny
kavárna
kinosál
kinosál
kinosál

název akce
pořadatel
prezentace firmy ZEPTER
prodej
jednání předsedů OS KOVO
Těšínské divadlo „Nerušit prosím“
zkouška ZUŠ
autoškola

Z obsahu:
– Vratimovské školy po prázdninách
– Tornádo nejdřív dává …
– Povolební prohlášení zastupitelstva
– Silniční běh Zlatý podzim
1. říjen 2010 / číslo 10
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str. 3
str. 5
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Vratimovské školy po prázdninách
Skončily dva prázdninové měsíce a
učitelé i děti čeká deset měsíců usilovné
práce ve školním roce 2010/2011. Obě
vratimovské základní školy se snaží nabídnout svým žákům co nejlepší podmínky pro plnění povinné školní docházky, o
čemž se můžeme přesvědčit na každém
kroku. V červenci se školy vyprázdnily,
ale život v nich neustal. Nastoupily firmy, které pracovaly na pozvednutí jejich
úrovně. Vzhledem k tomu, že město Vratimov zřizuje dvě základní školy, podívejme se na každou z nich zvlášť.
Do školních lavic v Základní škole
Vratimov, Masarykovo náměstí zasedlo
celkem 265 žáků rozdělených do 13 tříd
– 7 tříd prvního stupně a 6 tříd druhého
stupně, ve dvou prvních třídách se učí 32
prvňáčků. V průběhu prázdnin byla kompletně zrenovována herna ve školní družině, tři třídy byly vybaveny moderními
tabulemi na hliníkových pojezdech a v neposlední řadě došlo také k rozsáhlé opravě
střechy na budově školy.

První školní den přišli prvňáčci ještě v doprovodu rodičů

Škola se zapojila do projektu „Rosteme spolu“, zaměřeného na prevenci rizikových jevů dětí a mládeže, hrazeného
z prostředků EU. Je rovněž zapojena do

foto ZŠ

projektu „EU peníze školám“, v rámci
kterého připadne škole 1 418 000 Kč.

pokrač. na str. 2

GRAND PRIX pro Dechový orchestr ZUŠ Města Vratimova
Ve dnech 10. – 12. září 2010 se zúčastnil Vratimovský dechový orchestr
soutěžního festivalu, který se konal v krásném starobylém polském městě
Lešno, vzdáleném 330 km od Vratimova. Festival měl název IX. MEZINÁRODNÍ DNY HUDBY A FOLKLORU – LESZNO 2010.

Náš orchestr se vypravil v plném počtu
45 mladých muzikantů, převážně žáků
i učitelů základní umělecké školy, reprezentovat nejen Město Vratimov ale i
Českou republiku. Dostalo se nám velmi
přátelského přijetí organizátorů soutěže i
zástupců města Lešna. Po ubytování jsme
se dopravili do Lešna, kde bylo připraveno

pódium na Městském Rynku, vedle radnice. Zde jsme představili svůj hodinový
program. Před námi hrál orchestr z Belgie,
po nás Maďaři. Celý festival se odehrával
na dvou místech, v areálu obchodního centra Manhattan a na centrálním náměstí –
Městském rynku. V soutěži se hodnotily:
intonace a zvuk orchestru, artikulace, in-

Orchestr ZUŠ Vratimov

foto Petr Hemerle

terpretace (tempo, dynamika a frázování),
výběr repertoáru, dramaturgie programu,
všeobecný umělecký dojem, choreografie.
Každý orchestr byl bodován a podle počtů
získaných bodů se mohl umístit do hodnotícího pásma – bronzového, stříbrného
nebo zlatého, musel však získat od 21 do
50 bodů. Pouze jeden však mohl získat absolutní vítězství Grand Prix (Velkou cenu),
tzn. absolutní vítězství celé soutěže.
Ceny a diplomy, které jsme získali:
1. za reprezentaci a účast na festivalu
a soutěži
2. za sólový výkon naší zpěvačky, slečny
Margity Jaššové
3. za sólový výkon pana Davida Schreibera – sólo na zobcovou flétnu
4. za dosažení Zlatého pásma
5. Grand Prix – absolutní vítězství v celém třídenním klání
V historii Dechového orchestru, Základ
ní umělecké školy a možná i Města, je to
nejvyšší ocenění jaké jsme na poli umění a
kultury zatím dosáhli. Po tomto vítězství
jsme ještě v neděli večer účinkovali na finálovém koncertu vítězů. Vratili jsme se
až v pondělí v časných ranních hodinách,
unavení ale plni dojmů a radosti z obrovského úspěchu.
Petr Hemerle – ředitel ZUŠ
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Vratimovské školy po prázdninách
pokrač. ze str. 1
Prostředky budou použity na učební
pomůcky a inovaci vyučovacího procesu
v horizontu dvou let.
Školní lavice Základní školy Vratimov,
Datyňská, včetně odloučeného pracoviště
v Horních Datyních, zaplnilo celkem 367
žáků. Ve Vratimově je 8 tříd prvního stupně a v Horních Datyních jsou 3 třídy se
čtyřmi ročníky, což znamená, že v jedné
třídě jsou spojeny 2 ročníky (1. a 2. třída).
Druhý stupeň má 8 tříd. Ve třech prvních
třídách se učí celkem 44 prvňáčků.
Ani na zdejší škole se v průběhu letních
prázdnin nezahálelo, neboť v té vratimov-

ské pokračovala nastartovaná výměna
oken a s tímto spojené práce.
Škola čerpá finanční prostředky v rámci projektu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na ZŠ“ ve výši 1 855 000 Kč.
Prostřednictvím zřizovatele se škola zapojila také do projektu zaměřeného na „Modernizaci učeben ZŠ Datyňská“, v rámci
kterého bude čerpat dotaci ve výši 1 933
000 Kč. Díky těmto projektům může dojít
k modernizaci učeben, zrekonstruování
šaten a vybavení audiovizuální technikou.
Obě školy jsou zapojeny, coby partnerské školy, do projektu Domu dětí a mláde-

že Vratimov „Centrum dětské komunikace
Vratimov“, jehož smyslem je vybavit žáky
základní úrovní mediální gramotnosti.
Základní škola je prvním krokem k získání vzdělání. Je nejen krokem prvním, ale
i krokem velice zásadním a dlouhodobým.
Ve věku povinné školní docházky jsou děti
ovlivnitelné a formovatelné, přičemž základní škola na ně působí soustavně 9 let.
Proto je velmi důležité, aby se žáci i učitelé
cítili v našich školách co nejlépe.
Mgr. Alice Čavojská,
Mgr. Miroslava Klančíková,
Bc. Erika Herzová

Hasiči likvidovali následky tornáda
Dne 27. srpna v 8.54 byla jednotka SDH Vratimov vyslána operačním střediskem do Vratimova na ulici Okrajovou k technické pomoci – odstranění
nebezpečných stavů. Již cestou na místo zásahu jednotka dostala zprávu,
že se pravděpodobně jedná o likvidaci následků po výskytu tornáda. Tedy
vzdušného víru značné síly. Po příjezdu na místo místní obyvatelé potvrdili,
že se jednalo o jev, který svými projevy a parametry odpovídal tornádu,
následně bylo zjištěno, že šlo skutečně o, u nás velmi ojedinělý, výskyt tornáda, a to se značnými ničivými účinky. Meteorologové uvádějí, že v našich
podmínkách je tento jev pozorován v průměru asi desetkrát za rok. O to
kurioznější je jeho výskyt právě na území našeho města.

provizorních konstrukcí, zakryli otvory
v poškozených střechách.
V průběhu zásahu hasiči, ve spolupráci
s hlídkou Policie ČR, prováděli průzkum
i v přilehlém lese, který byl rovněž poškozen tornádem. Bylo zde podezření, že
právě v těchto místech se měl nacházet
v době výskytu tornáda občan, který zde
sbíral houby. Provedeným pátráním však
podezření nebylo potvrzeno.
Hasiči se při své zásahové činnosti setkávají s mnoha případy řádění přírodních
sil, a ta se stávají pro ně jakousi rutinou,
nicméně s tímto přírodním úkazem jsme
se setkali poprvé a byli jsme překvapeni
jeho ničivou silou, a to i přesto, že se vyskytl na plošně velmi omezeném území.
Dalibor Vlček

Slavnostní kladení věnců
Dne 27. října 2010 v 16 hodin proběhne u pomníku T. G. Masaryka
před Základní školou na Masarykově
náměstí, slavnostní kladení věnců u
příležitosti Dne vzniku samostatného
československého státu.
Tornádo ukázalo svou děsivou sílu

Provedeným prvotním průzkumem na
místě události bylo zjištěno, že došlo ke
značnému poškození tří rodinných domů.
Jednalo se zejména o poškozené střechy
a střešní konstrukce, které byly částečně
utrženy ze staveb a odhozeny do okolí. Naštěstí nedošlo ke zranění obyvatel domů,
i když v jednom domě se zřítily i stropní
konstrukce. O síle vzdušného víru svědčí i
poškození zděných konstrukcí plotů a také
poškození dlažby chodníků, kdy byly vytrhány jednotlivé dlaždice.
Na místo se dostavil řídící důstojník
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a následně i jednotka SDH
Horní Datyně. Hasiči provedli prvotní zajištění místa zásahu a vyčkali příjezdu sta-

foto (jk)

tika, který měl rozhodnout o dalším osudu
poškozených domů.
Statik, po zhodnocení situace, rozhodl,
že statika jednoho z poškozených domů je
porušena do té míry, že zakázal jeho užívání a odklizení trosek z jeho vnitřku musela zajistit specializovaná firma.
Dále hasiči poškozeným občanům pomáhali s odklízením trosek ze zničených
domů, plotů a vybavení zahrad do přistaveného kontejneru. V jednom případě bylo
nutné rozřezat a odstranit vzrostlý strom,
který na jednu ze zahrad tornádo doneslo
z vedlejšího pozemku.
Následně byly prostřednictvím Technických služeb Vratimov zajištěny nepromokavé plachty, kterými hasiči, po vytvoření
2

reportáž

Tornádo nejdřív dává, pak si bere …
Těmito slovy začala slečna Pavlína Mitrengová popisovat divoké řádění
živlu na Okrajové ulici. V domku, kde žije se svým přítelem Vladanem Kotschim, viděli na vlastní oči, co dokáže.
„Sledovali jsme, jak kusy stromů letí
vzduchem na sousedův domek. Vzápětí se
zvedly části sousedovy střechy a … to už
mě přítel vtáhnul do domu a na místo, kde
jsme před okamžikem stáli dopadly trosky ze sousedovy střechy“, popisuje, dnes
již klidná, Pavlína Mitrengová.
„Sousedi byli do deseti minut u nás
a pomáhali odklízet to, co živel napáchal.
Pomoc nám přišla i ze strany města. Sta-

rostka Iveta Zechová okamžitě zajistila
přistavení kontejnerů, hasiči rozprostřeli
plachty na střechu, aby se zabránilo promáčení a každý, kdo měl ruce pomáhal.
Všem patří dík za rychlou pomoc. Starostka rovněž pomohla najít firmu, která se do
opravy střechy pustila okamžitě.
Trochu jiný postoj zaujala pojišťovna.
Když jsme telefonicky nahlásili pojistnou
událost, sdělili nám, že vše máme přikrýt,

Energetici zničené vedení ihned opravovali
foto (jk)

Živel přemísťoval kusy střech, stromy i dlažbu

foto (jk)

a během několika dnů se zastaví likvidátor.“
Majitel druhého poškozeného domu Jiří
David říká: „Manželka s dcerami byly
zrovna doma, když se zřítil strop v pokoji.
Zachránila je skříň, na které zůstala viset
konstrukce stropu. Okamžitě po tornádu
přišli sousedé a známí pomáhat odklízet
trosky.“
Na pátek 27. srpna 2010 lidé z Okrajové
dlouho nezapomenou. Na jedné straně stál
živel se svou ničivou silou, na druhé byly
ruce mnoha lidí, těch, kteří přispěchali na
pomoc. Za to patří všem dík.
(jk)

co se děje v domečku

Mažoretky se připravují do Švýcarska
Mažoretky ZIK ZAK Bublinky Vratimov reprezentují Českou republiku
na Mistrovství Evropy ve Švýcarsku.

Populární vystoupení Kominíci

foto DDM
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V měsíci červnu se v Poděbradech
uskutečnila soutěž Mistrovství republiky
mažoretek a naše mažoretky ZIK ZAK
Bublinky Vratimov vybojovaly 1. místo
v kategorii dětí – SHOW CORPS se skladbou Kominíci. Děvčata měla velkou radost
a ta se ještě zvýšila, když nás mažoretkový svaz nominoval na Mistrovství Evropy
do Švýcarska. Je to velká čest reprezentovat město Vratimov a Českou republiku.
Děvčata to vzala velmi zodpovědně a
již v měsíci červenci na týdenním soustředění v Horní Lhotě se připravovala. Tato
příprava pokračuje i v měsíci září, kdy
členky trénují třikrát týdně.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
městu Vratimov a DDM Vratimov za finanční a materiální podporu.
Ve dnech 9. – 10. října 2010, budeme
děvčatům držet pěsti, aby dobře reprezentovala naše město a také Českou republiku
ve Švýcarsku.

Renáta Hloušová
Hana Mindeková
trenérky

policie radí, informuje

Kola mění své majitele

Policie České republiky musí v současné době upozornit občany na
problematiku krádeží jízdních kol ve městě Vratimov. Bohužel, až
na několik málo z přijatých oznámení, se nejedná o lehkomyslnost
občanů, ale o trestné činy krádeže vloupáním.

Jen za měsíc srpen škoda kterou způsobili pachatelé při krádežích přesahuje
částku 100 000 Kč. V této je zahrnuta nejen hodnota samotných jízdních kol, ale
i škoda, která občanům vznikla na poničených dveřích, zámcích a rozbitých oknech
sklepů a koláren.
Objasňování této trestné činnosti není
zrovna lehké už z toho důvodu, že pachatelé na místě nezanechají příliš stop. Často
i občané práci pachatelům usnadňují tím,
že neuzamykají hlavní vchody domů, mají
volně přístupné pozemky a neuzamčené
garáže. Kolo pouze „opřené“ o zeď, lavičku, strom, sloup veřejného osvětlení či
o stojan dopravní značky je velkým lákadlem pro zloděje. Stačí ho vzít a odvézt.
A přitom stačí tak málo, abyste z něho
udělali hůře dostupnou kořist.
Jak nejlépe chránit své kolo před odcizením?
1) Při odstavení jízdního kola na ulici
použijte vždy kvalitní bezpečnostní

zámek a snažte se jím kolo
připoutat k pevnému bodu
(bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup,...). Zastávky na
odpočinek či občerstvení na
výletech vybírejte tak, abyste na svá kola, byť zamčená,
pokud možno viděli. Jsteli
ve společnosti více cyklistů,
dávejte přednost fyzické přítomnosti někoho z vás u odstavených
jízdních kol.
2) Jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách domu, dbejte
na uzavírání vstupních dveří domu
a stálé uzamčení společných prostor i
samotných kol. Pořiďte společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní
systém pro zajištění jízdních kol. Obdobné zásady dodržujte při ukládání
kol na balkónech, ve sklepích a sklepních kójích a nepodceňujte zabezpečení sklepních oken a dveří, i těch

průchozích ve sklepních prostorách
mezi jednotlivými vchody panelových domů.
3) Dojdeli přes veškerá bezpečnostní
opatření ke krádeži vašeho kola, vše
ohlaste na nejbližší služebnu Policie
ČR. Zde pak do protokolu uveďte výrobní číslo, markanty a pokud možno
i fotografii vašeho kola.
prap. Bc. Silvie Kasperová
preventistka OOP ČR Vratimov

kulturní středisko informuje

Kulturní dům v Horních Datyních: oprava „nejžádanější“ místnosti
Stav sklepního prostoru zvaného „peklo“ byl stále horší, vlhko a plíseň
likvidovaly drobná zlepšení rychleji, než jsme stačili opravovat. Bylo jasné,
že se musíme pustit do větší rekonstrukce, i když finance na tento účel jsme
museli v rozpočtu „najít“ z něčeho jiného. Za léta prohnilý nábytek musel
pryč, stejně tak nefunkční bojler a ztrouchnivělé lavice.
Těm, kteří peklo nejvíce užívají, chyběl
především prostor pro mytí nádobí a dřez,
takže do prací byl zahrnut i nový přívod vody
a oprava odpadů. Dva zaměstnanci Kulturního střediska, údržbář p. Vychopeň a „datyňský“ správce p. Uher po oba prázdninové měsíce ze sklepa téměř nevylezli, ale výsledek
stojí za to. Plíseň byla za pomoci nejnovějších
prostředků snad zlikvidována a peklo dostalo nové, přímo pekelné, malby a obklady zdí.
Ruku k dílu přiložil i místní podnikatel, stolař

Pánové Uher a Vychopeň odvedli kus práce

pan Knybel, který z nakoupeného materiálu
zdarma na míru vyrobil nové prodejní pulty
a mycí stůl s dřezem. Odměnou je mu pouze
karikatura ve vstupní části pekla. Nové vybavení ještě doplňuje velká police, stůl, skříňka
a nový ohřívač teplé vody. Obnoveny byly
i nátěry dveří, radiátorů a teplovodních rozvodů, prostě celý prostor se nyní skví novotou a Vám nezbývá, než se při nejbližší akci
přijít přesvědčit na vlastní oči.
Stav před rekonstrukcí – plíseň na podlaze
foto Hana Bömerová
H. Bömerová, vedoucí KS a stoupající po židlích

foto Hana Bömerová

Návštěvníci určitě budou spokojeni
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Povolební prohlášení zastupitelstva města
Povolební prohlášení zastupitelstva města pro volební období 2006
– 2010 bylo projednáno a schváleno
na 3. zasedání Zastupitelstva města
Vratimova dne 26. 2. 2007. Povolební prohlášení obsahuje základní
body volebních programů jednotlivých subjektů tvořících zastupitelstvo města. Bylo rozděleno na pět
základních částí a stalo se náplní
práce ZM, RM, výborů a komisí pro
celou dobu volebního období.

V Radě a Zastupitelstvu města Vratimova jsou projednávány veškeré záležitosti
chodu města, jsou projednávány podněty a stížnosti občanů. V roce 2009 jsme
si připomněli 735. výročí založení města.
Organizováním všech doprovodných akcí
k této události se velmi dobře zhostilo
Kulturní středisko Vratimov, ve spolupráci s některými spolky a organizacemi
města.
ROZVOJ MĚSTA
Za dané období byly provedeny tyto
hlavní akce:
– Rekonstrukce chodníku podél ulice
Frýdecké, od obchodu Hruška ke kostelu.
– Rekonstrukce chodníku podél ulice
Výletní a Frýdecké před Kulturním
střediskem Vratimov při rekonstrukci
plynového řádu.
– Vybudován nový chodník u ulice Frýdecké, od ulice Družstevní po zastávku MHD.
– Rekonstruovány chodníky u bytových
domů na ulici Strmé.
– Vybudován nový chodník u ulice
Frýdecké, mezi ulicemi Adámková a
Okrajová.
– Rekonstruován chodník u ulice Buničité v rámci výstavby obchodního
centra PENNY.
– Byl vybudován nástupní ostrůvek s
přístřeškem u železničního přejezdu.
– Provedena výměna dvou přístřešků na
autobusových zastávkách.
– Provedena úprava a odkanalizování
prostoru křižovatky ulic Frýdecká a
U Padolu.
– V rámci rekonstrukce kanalizace na
ulici Odboje a Krátké byl položen
nový asfaltový koberec a částečně rekonstruován chodník na ulici Odboje.
– Byla provedena úprava komunikace
Na Vyhlídce s vytvořením parkovacích stání pro osobní automobily.
– Obalovanou asfaltovou směsí byly
opraveny komunikace Zaryjská, Emana Slívy, Pomezní, J. Žemly, Na Příčnici, Nádražní – s odvodněním, Mourová, Okružní, U Trati, Na Rozmezí.
Správou silnic MSK byla provedena výměna asfaltového povrchu ulice Datyňská

Nový chodník a zastávka na křižovatce ul. Frýdecká a Adámkova

od ulice Strmé až po ulici Václavovickou –
bez finanční účasti města. Finanční účast
byla při opravě obruby a dláždění autobusové zastávky.
– Další komunikace a parkovací plocha
u Koliby byly zpevněny recyklátem.
– Byla provedena rekonstrukce Domu
dětí a mládeže Vratimov.
– V bytových domech v majetku města
proběhla výměna plynovodních řádů,
výměna vchodových dveří a rekonstrukce elektrorozvodů.
– Při získání dotace a spoluúčasti města
byla zakoupena nová cisternová automobilová stříkačka pro SDH Vratimov.
– Od společnosti ARCELORMITTAL,
a. s. byl odkoupen 50 % podíl společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r. o..
– Na budově MěÚ byla vyměněna okna.
– Byla prováděna údržba bytového fondu a budov v majetku města.
– Občané jsou o dění ve městě informováni internetovou televizí a na stránkách Vratimovských novin.
SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ OBLAST
– Z rozpočtu města je přispíváno na pobyt seniorů v zařízeních sociální péče.
– Jsou poskytovány finanční prostředky
organizacím, zajišťujícím sociální a
zdravotní péči občanům našeho města.
– Před Vánocemi zástupci našeho města
seniory v těchto zařízeních navštěvují.
Návštěvy jsou prováděny i v Domech
s pečovatelskou službou ve Vratimově.
– Senioři a další zájemci mohou odebírat
obědy v centrální kuchyni, s možností dovážení obědů do místa bydliště.
– Sociální péče pro sociálně potřebné a
osamělé občany je zabezpečována i jinými způsoby.
– Rozhodnutím zastupitelstva města
nebylo započato s rekonstrukcí areálu
5

foto Hana Bömerová

bývalých jeslí na zařízení pro seniory.
Přidělená finanční dotace na tuto akci
byla vrácena a areál byl v letošním
roce nabídnut ke koupi.
– Výstavba bytů ve městě byla prováděna individuálně – formou výstavby
rodinných domů.
– Poskytujeme finanční příspěvky na
účelové akce mládeže.
– V tomto volebním období došlo k přemístění kontaktního místa Úřadu práce – úseku státní sociální podpory z
našeho města do OstravyVítkovic.
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– Odkanalizování části města Vratimova (Na Podlesí, části ul. Karla Velčovského a U Březinek) je připraveno se
začátkem stavby na podzim roku 2010.
– Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí pro akci – Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň.
– Byl navýšen počet nádob na separovaný sběr a tím i rozšířena místa sběru.
– Ve Vratimově a Horních Datyních jsou
umístěny kontejnery na elektroodpad.
– 2x ročně je zajišťován sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
– Pravidelně probíhá svoz PET lahví v
igelitových pytlích.
– O zeleň ve městě je pravidelně pečováno. Podle potřeb je obnovována výsadba nových stromů a keřů.
– Byl realizován projekt na výsadbu
stromů v počtu 229 kusů, který financovala společnost ArcelorMittal Ostrava, a. s..
ŠKOLSTVÍ A KULTURA, SPORT
– Byla prováděna výměna oken v ZŠ a
MŠ.

pokračování na str. 6
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Povolební prohlášení zastupitelstva města
pokračovíní ze strany 5

– Na ZŠ Datyňská ulice byla provedena
rekonstrukce výdejny stravy s rozšířením prostor jídelny a vybudováno
sociální zařízení pro zaměstnance ZŠ
a Zařízení školního stravování.
– U ZŠ Datyňská ulice byla vybudována
zpevněná plocha a příjezd pro dovoz
stravy a dále chodník od ulice U Stadionu.
– U ZŠ na Masarykově náměstí byla
provedena oprava střechy.
– V budově MŠ v Horních Datyních
provedena rekonstrukce kuchyně na
výdejnu stravy, s rekonstrukcí výdejen stravy v každém podlaží.
– V budově MŠ v Horních Datyních
opraveny prostory pro knihovnu.
– V ZŠ na náměstí TGM provedeno vybroušení schodů a odstraněny nerovnosti povrchu chodeb.
– V MŠ zvýšena kapacita zřízením další
třídy.
– V DDM Vratimov dokončen projekt
„Centra mediální výchovy“ s dokon-

čením vnitřní vybavenosti, provedením sadové úpravy, instalací průlezek
pro děti, výměny ochranných sítí u
hřiště s umělým povrchem, vydlážděním plochy před budovou a vytvořením nových parkovacích míst.
– Pro novou Základní uměleckou školu
jsou zpracovány studie a dokumentace
pro územní rozhodnutí.
– V Kulturním středisku Vratimov byly
pronajaty prostory bývalé kuchyně a
restaurace firmě STRAVOVÁNÍ Čavojská pro potřeby kuchyně a provozu
rychlého občerstvení pro veřejnost.
– V Kulturním středisku Vratimov byla
provedena oprava elektroinstalace jevištního osvětlení.
– Velmi kladně je hodnocena činnost
knihovny v obou částech města.
– Byla provedena návštěva zastupitelů
našeho města v družebním městě Senj
v Chorvatsku.
– Město je aktivním členem Dobrovolného svazku obcí Regionu Slezská
brána.

– Byly vydány kalendáře města a podíleli jsme se i na vydání kalendáře Regionu Slezská brána.
– Koupaliště bylo vždy řádně připraveno na letní sezónu s ohřevem. Pro
návštěvníky byl organizován vodní
aerobic.
– Byla dokončena výměna oplocení areálu koupaliště.
– Ze strany města byla finančně podporována velmi aktivní činnost zájmových sdružení a spolků.
– Město velmi úspěšně reprezentoval
doma i v zahraničí Dechový orchestr
ZUŠ, se kterým proběhlo natáčení pro
ČT do pořadu „… a tuhle znáte?“
– Mažoretky při DDM vyvíjejí velmi
úspěšnou činnost se získáním mistrovských titulů, s letošní účastí na
Mistrovství Evropy ve Švýcarsku
– Rekonstrukce podlahy tělocvičny TJ
v budově kulturního domu v Horních
Datyních.

Ivo Kičmer, místostarosta

Odkanalizování části Vratimova a Horních Datyň
Na základě požadavků ke splnění směrnice Rady Evropské unie č. 91/271/
EHS o čištění městských odpadních vod, přistoupilo město Vratimov k řešení odkanalizování části Vratimova – lokalita Podlesí a Horních Datyň. Na
stavbu „Odkanalizování části Vratimov“ – ul. Na Podlesí, U Březinek, část
ulice K. Velčovského bylo na začátku letošního roku vydáno „Rozhodnutí
o povolení stavby vodního díla“, kterou vydal Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí. Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla
nabylo právní moci v průběhu měsíce března.
Město Vratimov na základě vydaného
rozhodnutí vypsalo dvě veřejné zakázky malého rozsahu na výběr technického
dozoru investora a administrace projektu
– II a dále na koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro stejnou investiční akci. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky pro technický
dozor investora, kterou podal uchazeč
ČECHENGINEERING, a. s., a nejvhodnější nabídku na koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, kterou podal
uchazeč Dopravoprojekt Ostrava, spol.
s r. o. Na začátku měsíce července byla
vypsána veřejná podlimitní zakázka pro
výběr zhotovitele pro stavbu „Odkanalizování části Vratimov“ – ul. Na Podlesí,
U Březinek, část ulice K. Velčovského“.
Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v podlimitní veřejné zakázce, zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů na výběr zhotovitele stavby. Vzhledem k tomu, že probíhá zákonná lhůta pro případné námitky
vůči výběrovému řízení, nelze z výše uvedených důvodů zveřejnit vybraného uchazeče. Zhotovitel stavby bude uveřejněn v
některém z příštích vydání Vratimovských
novin.

Zpracovatelem dokumentace pro územní rozhodnutí v Horních Datyních (dále
jen DÚR) byla na základě veřejné zakázky vybrána firma Dopravoprojekt
Ostrava, spol. s r. o. Trasa kanalizačních
stok včetně čerpacích stanic a ČOV je zakreslena ve „Změně č. 10  územní plán
města Vratimov“. Občané byli seznámeni
s navrženými trasami kanalizačních stok
v prosinci loňského roku, na veřejném
projednání záměru „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň“. Účelem projednávání bylo seznámení vlastníků pozemků s projektovou dokumentací pro DÚR,
včetně zodpovězení dotazů a technických
připomínek k vyznačeným trasám. Reálné připomínky občanů byly zapracovány
do dokumentace. Při vypracování DÚR
někteří vlastníci dotčených pozemků
odmítli udělit souhlas s umístěním stavby, taktéž je několik vlastníků pozemků,
kteří nereagovali na písemné výzvy firmy Dopravoprojekt Ostrava k vyjádření
k souhlasu s umístěním stavby. Je nutné
připomenout, že kanalizace je v územním
plánu vedena jako veřejně prospěšná stavba.
Začátkem měsíce září byla podána žádost o územní rozhodnutí na stavbu „Odkanalizování Vratimova – Horních Da6

tyň“ na místní odbor výstavby a životního
prostředí.
Přehledná situace navržené trasy stavby
„Odkanalizování města Vratimov – lokalita Horní Datyně“ je k nahlédnutí na
Městském úřadu Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku v úředních
dnech .
Iva Hašlerová
odbor investic a údržby obecního majetku

informace občanům

Pravidla poskytování pečovatelské služby města Vratimov
I. Základní informace
– Pečovatelská služba je terénní služba,
poskytovaná ve vymezeném místě, čase
a rozsahu prostřednictvím kvalifikované pracovnice města Vratimova – pečovatelky a firmy, zajišťující rozvážku
obědů, na základě písemné smlouvy
mezi poskytovatelem a osobou požadující pečovatelskou službu (klientem), za
úhradu dle platného sazebníku, schváleného Radou města Vratimova.
– Poskytovatelem pečovatelské služby je
Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov. Je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, žijícím
ve městě Vratimov a jeho části Horních
Datyních. Poskytované úkony pečovatelské služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou
bezpečné a odborné.
– Posláním a cílem pečovatelské služby
je podpora samostatného života výše
uvedených osob v domácím prostředí,
podpora jejich základních životních potřeb, kvality života, umožnění aktivního
života s ohledem na jejich zdravotní stav
a prostředí v němž žijí.
Kontaktní telefony:
– Dům s pečovatelskou službou, Frýdecká 205, kancelář pečovatelky, tel.
596732441, Růžena Kupčová – pečovatelka
– Zařízení školního stravování Vratimov,
Na Vyhlídce 25, 739 32 Vratimov – rozvážka obědů
– MěÚ Vratimov, odbor vnitřní správy, Frýdecká 853, Bc. Alice Miková,
sociální pracovnice, 2. patro, č. dveří
11 tel. 595705924 a Bc. Šárka Cieslarová, zástup, 2. patro, č. dveří 10, tel.
595705923 a Mgr. Šárka Šalamounová, ved vedoucí odboru vnitřní správy
MěÚ, tel. 595705920
II. Místo a čas poskytování pečovatelské služby
Pečovatelská služba je poskytována na
území města Vratimova, vč. Horních Datyň, a to na základě smlouvy o poskytnutí
pečovatelské služby v domácnosti osoby
nebo v domech s pečovatelskou službou
města.
Pečovatelská služba je poskytována
v pracovní dny v době od 7.00 hod. do
15.30 hod.
Úkon dovoz oběda probíhá v době od
11.00 hod. do 14.00 hod.
Další úkony musí být vždy upřesněny
nejpozději den přede dnem poskytnutí úkonu dohodou mezi poskytovatelem
a klientem.

III. Rozsah poskytování pečovatelské
služby
Poskytování pečovatelské služby zahrnuje tyto základní činnosti:
– pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– pomoc při zajištění chodu domácnosti
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
IV. Úhrada pečovatelské služby
Výše úhrady za úkony pečovatelské služby je stanovena ve Smlouvě mezi poskytovatelem a osobou dle sazebníku úhrad
úkonů pečovatelské služby města Vratimova, v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, a vyhl. č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách.
Úhrada za poskytnuté úkony pečovatelské služby se platí v hotovosti, zpětně,
jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do
15. dne následujícího měsíce po měsíci, za
který je úhrada účtována.
Sazebník cen za nejčastěji žádané
služby v Kč :
donáška nebo dovoz jídla
12,/úkon
běžné nákupy a pochůzky
20,/úkon
velký (např. týdenní) nákup 60,/úkon
běžný úklid a udržba domácnosti
60,/hod.
praní a žehlení osobního prádla
50,/kg prádla
praní a žehlení ložního prádla
50,/kg prádla
Výše úhrad za další poskytované služby
je upravena v sazebníku úhrad schváleném Radou města.
Bez úhrady se pečovatelská služba poskytuje dle zák. č. 108/2006 Sb., § 75,
odst. 2:
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let
věku těchto dětí,
b) účastníkům odboje (zák. č. 255/1946,
zák. č. 462/1919),
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 sb., o
soudní rehabilitaci, ve znění zákona č.
47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy
uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb.,
ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo
byly účastny rehabilitace podle § 22
písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný
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výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním
útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto
zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst.
1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže
rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábory byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č.
267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb.,
anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených
prací, pokud celková doba pobytu v
těchto zařízeních činila 12 měsíců,\
c) pozůstalým manželům (manželkám)
po osobách uvedených v písmenech b)
až d) starším 70 let.
Bc. Alice Miková – sociální pracovnice

Ze schůze Rady města Vratimova
a zasedání
Zastupitelstva města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi dne 10. 9. 2010 projednávala:
– Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí roku
2010
– Zpráva o přípravě realizace kanalizace
– část Podlesí
– Vyhodnocení Povolebního prohlášení
za volební období let 2006 – 2010
– Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za I.
pololetí 2010
– Rozbor hospodaření Kulturního střediska Vratimov
– Rozpočtové opatření č. III/2010
– Rozpočtový výhled na léta 2011 – 2014
– Výpovědi z nájmů nebytových prostor
a vyhlášení záměrů pronájmu nebytových prostor
– Projednání smluv
Zastupitelstvo města Vratimova na
svém zasedání dne 29. 9. 2010 projednávalo:
– Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí roku
2010
– Zprávu o přípravě realizace kanalizace
– část Podlesí
– Vyhodnocení Povolebního prohlášení
za volební období 2006 – 2010
– Zprávy o činnosti Finančního a Kontrolního výboru za 7. – 9. měsíc roku 2010
– Rozbory hospodaření Kulturního střediska Vratimov
– Rozpočtové opatření č. III/2010
– Rozpočtový výhled na léta 2011 – 2014
Ivo Kičmer, místostarosta

informace občanům

Upozornění občanů v souvislosti s roznáškou hlasovacích lístků k volbám

Dne 15. a 16. října 2010 se uskuteční volby do zastupitelstev
obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky.
Voličům budou doručeny obálky s hlasovacími lístky na adresu trvalého pobytu. V souvislosti s roznáškou těchto obálek
upozorňujeme občany na vznik možných ojedinělých nesrovnalostí se skutečným stavem obyvatel. Seznamy pro roznášku jsou
zpracovány s jistým časovým předstihem počítačovým programem, aby Městský úřad mohl včas zorganizovat distribuci obálek. Proto je možné, že se v seznamu vyskytne osoba, která již na
uvedené adrese nebydlí (odstěhovaný, zemřelý). Snažíme se těmto nesrovnalostem předcházet, ale zároveň žádáme občany, aby
Volební okrsek č. 1 – Dům dětí a mládeže,
Frýdecká 377, Vratimov pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov, Adámkova
283
348
373
1315 1259 1261
Vratimov, Břízková
423
649
659
801
827
833
916
952
968
Vratimov, Družstevní
306
Vratimov, Frýdecká
1
3
5
9
10
11
15
16
17
21
22
26
30
31
32
98
100
124
150
170
88
262
267
299
346
360
390
405
411
412
587
636
701
934
940
941
991 1007 1009
1072 1093 1115
1165 1175 1187
1208 1209 1225
1247 1249 1252
Vratimov, Horní
1129 1139 1234
Vratimov, Krátká
115
696
939
Vratimov, Křivá
647
651
671
767
777
795
884
897
907
947
948
Vratimov, Mojžíškova
110
615
663
883
953
954
Vratimov, Na Slezance
330
341
355
718
719 1081
Vratimov, Na Spojce
692
798
848
981 1005 1022
Vratimov, Na Stezce
131
225
226
921 1107
Vratimov, Na Vyhlídce
25
333
343
654
655
656
686
693
694
771
772
773
860
Vratimov, Na Zadkách
16
74
84

1106

1212

1233

665
856
1160

786
888
1178

794
896
1236

6
12
18
27
34
132
171
321
391
416
779
965
1018
1124
1188
1230

7
13
19
28
39
134
214
337
402
424
861
984
1019
1142
1193
1237

8
14
20
29
56
142
231
345
403
570
892
988
1028
1155
1197
1246

950
677
796
914

689
814
927

691
817
946

776
958

854
990

863

401
1240

417

717

959

963

970

272

312

920

635
680
695
792

645
684
729
793

646
685
770
836

128

202

202

nás omluvili ve výše uvedeném případě a případné nesrovnalosti
nahlásili příležitostně na ohlašovně Městského úřadu Vratimov.
Každý volič si může v úředních hodinách na městském úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu, může požadovat
doplnění údajů nebo provedení oprav.
Hlasování do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční dne:
15. října 2010 od 14,00 do 22,00 hodin
16. října 2010 od 8,00 do 14,00 hodin
Místem konání voleb do Zastupitelstva města Vratimov a
do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky je pro:

227
230
232
269
335
590
826
967
1126 1128 1140 1147
Vratimov, Nádražní
152
392
432
705
708
709
710 1158
Vratimov, Odboje
41
58
90
268
293
311
323
327
376
385
361
372
565
648
676
425
764
766
774
775
938
949
966
980
1026 1056 1063 1164
Vratimov, Okrajová
105
106
107
138
362
564
567 1116
1167 1173 1174 1180
1213 1216 1223 1231
1254 1255 1257
Vratimov, Ovocná
316
317
318
319
407
408
673
675
Vratimov, Polní
146
309
365
366
384
386
395
687
850
891
895
911
924
925
935
942
945
951
955
956
982
994 1111
Vratimov, Říční
711
712
837
857
Vratimov, Tovární
91
Vratimov, U Hráze
406
413
797
867
Vratimov, U Nového lesa
108
148
168
172
992
Vratimov, U Padolu
153
308
614 1037
1244 1253
Vratimov, U Potůčku
80
86
97
434
81
Vratimov, U Rybníka
130
Vratimov, Vodárenská
75
93
141
328
344
439
964 1105
Vratimov, Výletní
304
313
314
426
715
716
815
866
Vratimov, Záryjská
122
129
163
169
703 1004 1073

270
1113
1192

332
1121
1214

706
1179

707
1222

285
329
388
688
799
986

286
340
393
697
864
1006

161
1144
1194
1245

353
1148
1202
1250

320
768

352
855

378
811
913
943
960

383
850
915
944
962

858

889

975
865

898

1084

1112

1075

1228

334
1226

336

713

714

350

702

Volební okrsek č. 2 – Základní Umělecká
škola, Strmá 397, Vratimov pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
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Vratimov, Družstevní
63
277
279
287
429
842
901
902
905
906 1133
Vratimov, Husova
218
252
265
280
522
527
528
529
532
533
534
802
1099 1100 1101
Vratimov, Okružní
151
560
561
562
576
577
578
579
582
583
584
585
618
619
620
621
624
625
626
627
630
631
632
633
642
644 1204
Vratimov, Pod Kovárnou
10
33
193
278
298
324
338
387
568
859
987
Vratimov, Radniční náměstí
821
822
823
824
Vratimov, Strmá
535
536
537
591
594
595
596
597
600
601
602
928
Vratimov, U Mateřské školy
681
682
683
780
787
783
784
785
791 1260
Vratimov, Úzká
820
825
931
932

291
903

305
904

281
530
803

521
531
804

563
580
586
622
628
640

575
581
617
623
629
641

292
404

296
437

592
598
929

593
599
930

781
788

782
790

933

Volební okrsek č. 3 – Kulturní dům, Vratimov pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov, Buničitá
201
440
755
756
Vratimov, Frýdecká
73
137
147
165
199
205
206
263
358
430
431
435
608
609
610
611
639
757
819
829
832
853 1002
Vratimov, Hřbitovní
264
325 1171
Vratimov, J. Žemly
342
356
573 1205
Vratimov, K Sokolovně
183
189
420
893
Vratimov, K Závorám
739
Vratimov, Masarykovo náměstí
192
Vratimov, Mourová
723
724
725
727
733
734
735 1131

762

1132

166
315
606
637
830

179
357
607
638
831

728

732

Vratimov, Na Hermaně
136
188
208
209
216
220
223
256
266
301
418
588
603
604
605
613
698
699
700
843
1119 1200
Vratimov, Na Podlesí
101 1181 1182 1195 1211
1288
Vratimov, Nádražní
704 1098
Vratimov, Popinecká
174
200
238
239
246
248
250
251
253
274
326
375
444
445
446
448
449
569
789
808
810
812
249
Vratimov, Rodinná
143
210
213
215
273
322
Vratimov, Sokolská
156
157
160
195
197
290
805
806
807
899
1102
207
Vratimov, Sumínova
731
918
919
Vratimov, Školní
194
217
224
374
456
459
652
653 1229
Vratimov, Tovární
68
175
186
Vratimov, U Jeslí
433
441 1025
Vratimov, U Lesíka
1163 1185 1191 1242 1243
Vratimov, U Hráze
1157
Vratimov, U Společenského domu
1024 1041 1042
Vratimov, U Staré školy
60
Vratimov, U Strouhy
144
176
177
211
212
Vratimov, U Trati
736
737
740
741
742
744
745
746
747
748
751
752
758
763 1217
Vratimov, Výletní
125
400
427
995 1045

219
302
612
1103
1220

247
275
447
809
310
222
1038

457

1136
743
750

Volební okrsek č. 4 – Základní škola, Datyňská 690, Vratimov pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov, Datyňská
45
139
297
300
363
461
462
463
464
465
690
539
540
541
542
544
545
546
547
548
551 1201 1227
Vratimov, Horní
1149 1166 1184 1189 1196
Vratimov, K Hájence
13
49
79
116
118
389
436
769
845 1104
1198
Vratimov, Karla Velčovského
53
78
303
414
885
1248 1256
Vratimov, Na Podlesí
47
48
51
52
54
61
92
117
120
159
196
198
228
243
282
331
800
840
862
887
1071 1076 1082 1097 1150
1153

460
538
543
549

155
1117
1151
57
191
307
890
1152

Vratimov, Na Příčnici
71
85
89
236
237
254
552
553
554
558
559
616
868
869
870
874
875
876
880
881
882
957
961
985
1077 1078 1079
1110 1118 1125
1238
Vratimov, Na Zadkách
76
221
284
917
923
999
Vratimov, Nová
486
487
488
493
494
495
499
500
501
505
506
507
515
516
726
Vratimov, Obvodová
998 1011 1013
1030 1032 1039
1054 1055 1057
1065 1066 1067
Vratimov, Osadnická
38
450
451
455
517
518
Vratimov, Rakovecká
82
95
111
730
778
847
996 1096 1109
1137 1221 1241
Vratimov, Řadová
1044 1046 1047
1051 1052
Vratimov, Sezonní
421
643
Vratimov, Střední
976
997 1001
1012 1023 1027
Vratimov, U Březinek
119
233
369
846 1070 1134
1168 1218

Vratimov, U Lesíka
245
258
574
1020 1029 1031
Vratimov, U Lípy
64
72
173
422
979 1035
1177 1199 1251
Vratimov, U Potůčku
ev. č. 15
Vratimov, U Rozvodny
364
368
380
571
650
Vratimov, U Stadionu
466
467
468
475
476
477
481
482
483
Vratimov, Višňová
43
94
121
182
371
410
670
816
886
1127 1138 1143
1206 1207 1215
Vratimov, Zahradní
472
473
509
523
524
525
1232

589
1033

672
1036

1014
1060

271
1130
1258

276
1135

288
1169

381

396

415

470
478
484

471
479
838

474
480
1090

140
438
922
1161
1219

158
443
971
1162

162
572
1120
1186

510
526

511
1172

512
1224

96
259
555
657
871
877
894
989
1080
1159

234
260
556
720
872
878
908
1021
1086
1183

235
398
557
760
873
879
909
1034
1091
187

294
1114

658
1176

828
993

490
496
502
508

491
497
503
513

492
498
504
514

1015
1040
1058
1068

1016
1043
1059
1069

1017
1053
1064

452
519

453
520

454

112
851
1137

113
852
1154

442
926
1210

1048

1049

1050

1003
1062

1008

1010

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem nebo pasem).
Neprokáželi uvedené skutečnosti doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

379
1141

419
1146

664
1156

Za odbor vnitřní správy
ohlašovnu a matriku
Drahomíra Večeřová

Volební okrsek č. 5 – Kulturní dům, Vratimovská 224, Horní Datyně pro občany s trvalým pobytem na území městské části
Horní Datyně.

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro podzim 2010
Vratimov
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
18. 10.
19. 10.

Restaurace U Kostela
Radniční náměstí
křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
ulice Na Příčnici u hasičárny
ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu Krahulčí
ulice Rakovecká u mostu
křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
20. 10. U Důlňáku u obchodu
21. 10. ulice Václavovická u kapličky
22. 10. kulturní dům Horní Datyně
Sběr proběhne opět v době od 10.00 do 17.00 hodin. Opakovaně upozorňuje,
že sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu neslouží k odkládání odpadu
vzniklého při podnikatelské činnosti!
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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dětské aktivity

Úspěch v soutěži

Soutěže se zúčastnilo celkem 10 hlídek z obou krajů. Zdravotní hlídka z naší
školy ve složení Tereza Lyčková, Simona Banotová, Vendula Hlivová, Nikola
Sztwiertniová a Eva Richterová obsadila v
této náročné a nanejvýš prospěšné soutěži
3. místo. Druhé místo jim uniklo o pouhý
jediný bod. Uznání zaslouží jak soutěžící,
tak paní učitelka Mgr. Hana Snopková,
která je po celý školní rok připravovala
ve zdravotnickém kroužku. Možná, že některá z děvčat zúročí své znalosti ze zdravotnického kroužku a stane se zdravotní
sestrou, možná i lékařkou. Kdoví ...?

Chcete ošetřit ránu, bolí vás něco,
chcete poskytnout první pomoc?
Obraťte se s důvěrou na naše mladé zdravotnice – žákyně 5. tříd. Ony
totiž zásady první pomoci ovládají,
a to moc dobře!
V dubnu se staly vítězkami oblastního
kola hlídek mladých zdravotníků Českého
červeného kříže. Postoupily tak do regionálního kola Olomouckého a Moravskoslezského kraje, které se uskutečnilo v sobotu 12. 6. 2010 v Olomouci v prostorách
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Která z nás bude zdravotnicí?
foto ZŠ Masarykovo nám.

Mgr. Alice Čavojská, ředitelka
ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

Dva projekty v jedné škole
V tomto školním roce se naše ZŠ Masarykovo náměstí, Vratimov na začátku školního roku 2010/2011 zapojila do dvou projektů. Prvním je projekt „Pilotní ověřování metodik pro výuku EVVO různých předmětů žáků
v přírodním prostředí“ - CZ. 1. 07/1. 1. 00/08. 0256 a druhým je projekt
„Rosteme spolu“, jehož garantem je Občanské sdružení AVE, Český Těšín.
Oba projekty jsou hrazeny z prostředků EU.
Do projektu EVVO jsou zapojeny 4.
a 5. ročníky naší ZŠ. V rámci projektu
se uskuteční výjezd těchto tříd do oblasti
Moravského krasu, a to v termínu od 10. 9.
2010 do 12. 9. 2010. Během pobytu se žáci
kombinací různých metod a technik budou seznamovat s ekosystémem lesa, ale
také se navzájem lépe poznají v jiném než
školním prostředí. Zároveň během tohoto
pobytu dojde k ověřování metodik, které
mohou být nápomocny ke komplexnějšímu a ucelenějšímu pochopení tématického celku učiva, kterým je ekosystém lesa.

Právě díky pobytu v přírodě dojde k propojení teorie (se kterou jsou žáci seznamováni ve škole) s praktickou zkušeností pod
vedením svých pedagogů – Mgr. Martiny
Riedlové a Mgr. Kateřiny Sadílkové. Koordinátorem celého projektu je Mgr. Martina Pelikánová. Celý projekt je zastřešen
projektovým týmem Institutu Euroschola
Třinec, který zajišťuje chod projektu po
stránce organizační (vyhlašování výběrového řízení, veškeré administrativní
záležitosti) a zároveň je garantem celého
projektu.

Projekt „Rosteme spolu“ je ucelenou
koncepcí práce s cílovou skupinou v oblasti
prevence rizikových projevů chování u dětí
a mládeže, který má svou působnost v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Naše
škola se zapojila do výběrového řízení, jehož se zúčastnilo více než 30 škol, a úpěšně se zařadila mezi 15 základních škol,
vybraných pro realizaci tohoto projektu.
Projekt nezahrnuje pouze práci s žáky, ale
také práci s celým pedagogickým sborem,
který se v rámci tohoto projektu bude dále
vzdělávat a seznamovat se s formami práce
s dětmi právě v oblasti prevence sociálně
patologických jevů. Koordinátorem celého
projektu je Mgr. Martina Pelikánová a záštitu nad ním převzala ředitelka školy Mgr.
Alice Čavojská.
Mgr. Martina Pelikánová

sport

Silniční běh Zlatý podzim
Běžecký klub Vratimov spolu s
Kulturním střediskem pořádají
v sobotu 2.října na desetikilometrovém okruhu ulicemi města a okolím
již 16.ročník populárního běžeckého závodu Zlatý podzim, který patří k nejpopulárnějším silničním běhům v našem kraji.
Na startu se opět sejdou nejlepší
vytrvalci kraje, ale i závodníci ze
Slovenska a Polska a také množství
kondičních a rekreačních sportovců všech věkových kategorií, mužů
i žen.
Na start však může přijít každý, kdo si
troufne 10 km alespoň odklusat. A tak
vedle sebe na startovní čáře v minulosti
stanuli vedle více než osmdesátiletého mistra světa Ing. Zikeše i mistři republiky,
ale i dvanáctiletí benjamínci. A dokázali
to! 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 hodiny do cíle
nad parkovištěm u Společenského domu.

Je odstartováno

Závod startuje v sobotu 2. října v 10.30
hodin u Společenského domu.

Běžecký klub Vratimov
Kulturní středisko Vratimov

foto Zdeněk Fejgl
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kulturní středisko připravuje
Již 50 let oslaví v letošním roce foková skupina

SPIRITUÁL KVINTET
vás zve na komedii

Vše o ženách
Anna Šišková, Jana Krausová, Jitka Schneiderová
15. listopadu 2010 v 18 hodin

Zveme vás na Vánoční koncert
se Spirituál Kvintetem
ve čtvrtek 16. prosince 2010 v 18 hodin
do kinosálu Hvězda
Vstupenky v předprodeji v KS Vratimov
Stalo se již tradicí,
že mezi nás jednou v roce zavítají

Kupon na zlevněnou vstupenku

Eva a Vašek

17. října 2010 v 10.00 hodin

na svůj koncert do kulturního domu
v Horních Datyních.

Jak
čmeláčci
léčili
kytičku

Zveme proto všechny příznivce této dvojice
v pátek 12. listopadu v 18,00hod.
Pěvecká a zároveň manželská dvojice Eva a Vašek Ševčíkovi patří mezi komerčně nejúspěšnější
české hudební interprety.
„Králové teleshoppingu“ mají na svém kontě dvacet zlatých alb, dvanáct platinových a dvě multiplatinová.

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
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kulturní středisko připravuje

ZUM – Dance
Počítače
pro pokročilé

Přijďte na UKÁZKOVOU HODINU

(ale začátečníci nejsou vyloučeni)

V cvičebním sále KS Vratimov a

Od listopadu budeme vyučovat
nejen základy práce s počítačem,
ale přidáme pro pokročilé výuku
programů Excel a Power Point.
Zájemci se tak mohou hlásit do

SPALUJTE KALORIE ZÁBAVNĚ !!! 

!!! Ve čtvrtek 7.10 od 18.00 hod. !!!

Rozhýbeme se Dance aerobikem,
zatancujeme si v rytmu
MERENGUE

– PC pro začátečníky (Word –
textový editor, složky, kláves
nice)

SALSY, SAMBY
ROCK’N ROLLU

– Internet (základy práce s In
ternetem, emailová pošta)

REGGAETONU, FLAMENCA

– Zpracování a úprava fotogra
fií

A nebude chybět ani posilování 

– Excel, Power Point (tabulky,
grafy, základy vlastní textové
i obrazové prezentace)

Těšíme se na Tancovanou
Kulturní středisko a Alžběta 

Aby záda nebolela
Tento kurz se poněkud odlišuje od ostatních po
hybových aktivit v nabídce Kulturního střediska.
Hodinovým cvičením totiž provází profesionál –
vyškolená rehabilitační sestra, paní Bc. Prajzne
rová, která se individuálně může věnovat menšímu
počtu cvičenek.
Zeptá se, co bolí nejvíce a právě na tyto části
těla pak zaměří speciální cviky. A i když je tento
kurz dražší, jedna hodina i tak vyjde přibližně na
62 Kč – a kde získáme hodinu rehabilitace levněji?
Přijďte i vy, ušetříte peníze za masáže a nákladněj
ší léčbu!

KS Vratimov pořádá v kulturním domě
v Horních Datyních
koncert oblíbené rockové skupiny

Vánoční prodej v KS Vratimov

R.U.R.

v pátek 10. prosince 2010
v prostorách Kulturního střediska Vratimov

přijďte se pobavit
v pátek 26. listopadu ve 20.00 hod.
předprodej vstupenek zahájen

od 8.00 do 16.00 hodin
12

kino hvězda vratimov – program na měsíc říjen 2010 – tel.: 595 70 07 56

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

KAJÍNEK

1.– 2. 10. v 18,00 hod.
ČR/107´/70,-/akční-krimi-thriller/přístupný od 15 let
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice.
Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím.

BEZ SOUCITU

15. – 16.10. v 18,00hod.
F/VB/N/92´/70,-/krimi thriller/
Úředník pařížské pobočky americké ambasády James Reece
(Jonathan Rhys Meyers) dostane za úkol nevděčnou práci, vozit
po městě sem a tam agenta FBI Charlieho Waxe (John Travolta).
No co, bere to prostě jako celkem dobrý způsob, jak si „šplhnout“
u šéfa. Jenže agent Wax je ukecaný magor ze staré školy, libující
si v násilí, zastrašování a chaosu. Ten, co nejdřív střílí a pak se
ptá, jestli to někdo přežil a jeho vyšetřování je všechno, jen ne
normální.
Hrají: Jonathan Rhys Meyers, John Travolta, Kasia Smutniak, Amber Rose Revah, Melissa Mars, Farid Elouardi, Chems
Dahmani, Richard Durden, Luc Besson, Kelly Preston

SERIÓZNÍ MUŽ
Hrají: Konstantin Lavronenko, Tatiana Vilhelmová, Bogusław Linda, Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, Václav Bárta,
Werner Daehn, Josef Klíma, Norbert Lichý, Alice Bendová,
Ken Duken, Daniel Daden Svoboda

20. – 21.10. v 18,00 hod.
USA/F/VB/105´/70,-/komedie-drama/přístupný od 12 let
V rádiu hraje Jefferson Airplane, píše se rok 1967 a Larry
Gopnik, profesor fyziky na klidné univerzitě na Středozápadu se
právě dozvěděl, že ho jeho žena Judith opouští.Hrají: Michael
Stuhlbarg, Richard Kind, Fred Melamed, Sari Lennick, Aaron
Wolff, Amy Landecker, George Wyner, Katherine Borowitz,
Fyvush Finkel, Simon Helberg, Adam Arkin, Michael Lerner,
Warren Keith

SEXY 40

DÁL NEŽ SE ZDÁLO

6. – 7.10. v 18,00 hod.
USA/95´/70,-/romantická komedie/přístupný od 15 let
Sandy (Catherine ZetaJones) je šťastně vdaná, má dvě děti a
myslí, že už jí v životě nic nechybí. Jednoho dne náhodou odhalí
nevěru svého manžela.
Hrají: Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha, John Schneider, Lynn Whitfield, Art Garfunkel, Sam Robards, Rob Kerkovich, Andrew Cherry, Kelly Gould, Kate Jennings Grant, Jake
Cherry, Stephanie Szostak

VRAH VE MNĚ

8. – 9.10. v 18,00hod.
USA 109´/70,-/drama-thriller/přístupný od 18 let
Kontroverzní kriminálka Vrah ve mně režiséra Michaela Winterbottoma, natočená na motivy knihy Jima Thompsona z 50. let,
vypráví příběh dvojího života šerifova zástupce Lou Forda z malého texaského města. Charismatický, skromný mladík má temnou stránku – nenávist vůči ženám. Tak postupně odhalujeme, že
se jedná o nebezpečného psychopatického sériového vraha.
Hrají: Casey Affleck, Jessica Alba, Elias Koteas, Kate Hudson, Bill Pullman, Ned Beatty, Tom Bower, Simon Baker, Liam
Aiken, Brent Briscoe

SHREK: ZVONEC A KONEC

13. – 14. 10. v 18,00 hod.
USA/92´/70,-/anim.komedie/přístupný
Když si podáte nebezpečnou dračici, zachráníte krásnou princeznu a tchýnino království, co dalšího ještě můžete dokázat?
Pokud se jmenujete Shrek, pravděpodobně trochu zfotrovatíte.
Místo toho, aby jako za starých dobrých časů děsil vesničany,
teď jim otrávený Shrek rozdává autogramy.
Hlasy propůjčili: Cameron Diaz, Eddie Murphy, Mike Myers, Antonio Banderas, Justin Timberlake, Julie Andrews,
Maya Rudolph, Amy Poehler, Eric Idle, Cheri Oteri, Larry
King, Christopher Knights, Ian McShane
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22. – 23.10. v 18,00hod.
USA/103´/65,-/romantická komedie/přístupný od 12 let
Erinin ironický smysl pro humor a naprostá otevřenost naprosto okouzlil Garretta. A to všechno u piva a u snídaně druhý
den ráno. Jiskra přeskočila a byla z toho plnohodnotná letní láska
a nikdo nečekal, že potrvá, až se Erin bude muset vrátit do San
Francisca a Garrett zůstane kvůli práci v New Yorku.
Hrají: Justin Long, Drew Barrymore, Christina Applegate,
Charlie Day, Ron Livingston, Kelli Garner, June Diane Raphael, Natalie Morales, Jason Sudeikis, Jim Gaffigan, James
Schram, Quarles Antoine

(K)LAMAČ SRDCÍ

27. – 28.10. v 18,00 hod.
F/Monako/105´/70,-/komedie/přístupný
Alex se svou sestrou provozuje společnost, která poskytuje
vskutku „speciální“ služby: rozbíjí partnerské vztahy na objednávku! Jednoho dne si je najme bohatý muž, jenž není spokojen
s ženichem své dcery. Dvojice „obchodníků se štěstím“ má ovšem na svůj úkol jenom týden. Hra o čas a lásku může začít.
Hrají: Romain Duris, Vanessa Paradis, Andrew Lincoln,
François Damiens, Julie Ferrier, Héléna Noguerra

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ

29. – 30. 10. v 18,00 hod.
USA/99´/70,-/dobrodružný-akční/přístupný od 15 let
Navenek tvrdí jako skála, uvnitř zničení svou minulostí. To
jsou Expendables, parta žoldáků, kteří se nebojí smrti a za „pár
babek‘‘ pro vás udělají téměř cokoliv. Sotva se vrátí z jedné smrtonosné akce, hned se vrhnou do další, ještě nebezpečnější.
Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Steve Austin, David Zayas, Giselle Itié,
Charisma Carpenter, Gary Daniels, Terry Crews, Mickey
Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis

společenská rubrika

VZPOMÍNÁME
Dne 10. 10. 2010
vzpomínáme nedožitých 100 let
pana

Aloise Šmída

do 15. 10. 2010
výstava „Hledáme své kořeny“

Knihovna Řepiště

od 19. 10. 2010
výstava „Kouzlo větrných mlýnů“

Knihovna Řepiště

22. 10. 2010 v 15.30 hodin
Knihovna Řepiště
beseda s autorem výstavy „Kouzlo větrných mlýnů“

dcera Věra s rodinou

5. 10. 2010 v 17.30 hodin
„Poezie je v Řepištích doma“
večer s básnířkou Lydií Romanskou

Čas po dnech kráčí, život jde dál,
zůstaly vzpomínky, bolest a žal.
Dne 26. 10. vzpomeneme
třinácté výročí úmrtí manželky,
maminky, babičky, paní

Knihovna Řepiště

Říjen v Kulturním středisku
Program v Kulturním domě ve Vratimově

Libuše Vavříkové,

1. 10. 2010

která by se 26. 12. dožila 70 let.
Za rodinu manžel Jaromír

8.30 a 10 hod.

Michal Nesvadba

17. 10. 2010 10,00  neděle kinosál
pohádka „Jak čmeláčci léčili kytičku“

Kdo měl rád vzpomene,
kdo miloval nezapomene.
Dne 12. října 2010 vzpomeneme
1. výročí úmrtí pana

20. 10. 2010

8 a 10 hod.

Beseda s Dr. Radimem Uzlem

Akce v Kulturním domě v Horních Datyních

Zdeňka Vicherka

Datum
hodina
4. 10.
18.00
13. 10.
17.00
15. – 16. 10
31. 10.
9.00

Vzpomínají maminka Zdeňka,
manželka Mirka,
dcery Monika a Martina s rodinami

Upozornění – výzva

akce
Schůze výboru zahrádkářů
Schůze výboru ZO KSČM
VOLBY
Slavnostní schůze včelařů (m. sál)

Kurzy

AJ IV.ročník
pondělí
AJ I. ročník
úterý
AJ III. ročník
úterý
PC kurz Internet I.
pondělí, středa
PC kurz Internet II. úterý, čtvrtek
PC kurz Internet III. úterý, čtvrtek
Cvičení seniorů
pondělí
Aerobic mix
pondělí
Relax cvičení
pondělí
Velké míče
úterý
Power joga I.
úterý
Power joga II.
úterý
Pilates s Broňou
úterý
Jóga
středa
Kalanetika I.
středa
Kalanetika II.
středa
Pilates s Bárou
čtvrtek
Bodyform s Lenkou
čtvrtek
Břišní tance pokročilé čtvrtek
Břišní tance začátečnice pátek

Provozovatel a správce pohřebiště, vyzývají plátce pronajatých hrobových míst na pohřebišti ve Vratimově a v Horních Datyních, aby si zkontrolovali, zda už neuplynula doba,
na kterou mají zaplacen jejich nájem.
Nájemné se platí v Pohřební službě Vratimov, u paní Komárkové, Frýdecká ulice 10, telefon: 596 73 21 64, vždy v pracovní dny od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 15.00 hodin.
Na stejné adrese lze nájem zrušit.
S nájemci zaplacených míst jsou sepisovány nájemní
smlouvy (dle Zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.). Tyto
nájemní smlouvy se sepisují na MěÚ ve Vratimově, 2. poschodí, dveře č. 9, telefon: 595 70 59 22.
Nezaplacené, neudržované hrobové místo, ke kterému se
nikdo nepřihlásí, bude podle par. 25, Zákona 256/2001 Sb.,
zrušeno a hrobové příslušenství odstraněno.

Pohřební služba

Program akcí spolků a organizací města
Výstavy
od 4. 10., vždy v pondělí, 14.00 – 17.00 hod.
Knihovna H. Datyně
výstava „200 let kaple v H. Datyních“

datum

do 11. 10. 2010, vždy v pondělí a středu od 13.30 do 17.30 hod.
Knihovna Žabeň
výstava „Kouzlo větrných mlýnů“

4., 11., 18., 25.,
4., 11., 18., 25.,
14

17.00
16.30
18.00
15,00
15,00
17,00
18,00
18,00
19,00
17,00
17,00
18,20
19,00
17,00
18,00
19,00
17,00
18,00
19,00
17,00

Akce jiných organizací
v Kulturním středisku ve Vratimově
hodina místnost
název akce
16,30
15,00

kinosál
učebna č. 17

zkouška ZUŠ
autoškola

učebna č.11
učebna č.11
učebna č.11
učebna č.12
učebna č.12
učebna č.12
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salonek
salonek
cvičební sál
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičebí sál
cvičební sál

pořadatel

Z obsahu:
– Pozvánka na ustavující schůzi
Zastupitelstva města
– Vratimov v květu zná vítěze
– Technika SDH Vratimov
– Kominíčci z Vratimova ve Švýcarsku
1. listopad 2010 / číslo 11

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 3
str. 4
str. 8

604 12 72 88

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Vratimova – 2010
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech
ze seznamu voličů
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Celková účast v %

5 729
2 631
46,09

Výsledky hlasování v jednotlivých okrscích
Okrsek
odevzdané obálky
1 - DDM Vratimov
645
2 - ZUŠ Vratimov
413
3 - KS Vratimov
467
4 - ZŠ Datyňská Vratimov
565
5 - KD Horní Datyně
541

účast v %
24,5
15,7
17,7
21,5
20,6

Výsledky voleb 2010
10,07%

8,57%

19,00%

NEZÁVISLÍ

Pořadí podle volebních stran
Číslo
1.
2.
3.
4.

ODS

KDU-ČSL

9,46%

Vedvěhodinyodpolednese15.10.2010otevřelyvolebnímístnosti

foto(jk)

ZELENÍ

5.
6.

ČSSD
KSČM

7.

24,64%

Volební strana
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých kandidátů
pro rozvoj města
Strana zelených
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
TOP 09

Počet hlasů
10256
8333
7909

%
24,64
20,02
19,00

4191
3937

10,07
9,46

3570
3416

8,57
8,20

TOP 09

20,02%
8,20%
Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů
Pořadí Jméno a příjmení
volební strana
1.
Ivo Kičmer
KSČM
2.
JUDr. Dagmar Hrudová
ČSSD
3.
Aleš Šklář
ČSSD
4.
Vladimír Švidrnoch, DiS
ČSSD
5.
Hynek Knybel
ČSSD
6.
MUDr. Alice Dudová
ČSSD
7.
Ing. Petr Urbanec
ODS
8.
Mgr. Kateřina Čechová
KSČM
9.
Ing. Josef Vašíček
KSČM
10.
Ing. Ivo Kiška
ODS
11.
Jan Pončík
ODS
Ing. Mičulková,12.tajemnice
Zdeněk Gürtler
KSČM
13.
Bc. Martin Čech
SNK
14.
Mgr. Jiří Klega
SZ
15.
MUDr. Markéta Maršálková KDU-ČSL
16.
Libor Svoboda
SNK
17.
Ing. Jiří Pardubický
TOP 09


počet hlasů
807
786
688
675
672
669
606
593
561
555
551
545
428
426
421
347
316

Ing.Mičulková,tajemnice

Většinavoličůvolilajižvpátek

foto(jk)
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informace občanům

Pozvánka na první ustavující zasedání Zastupitelstva města
Dne 11. listopadu 2010 v 16:00 hodin zveme všechny občany do kavárny Kulturního střediska ve Vratimově na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Vratimova, kde proběhne volba starosty, místostarosty a členů rady města.

Ze schůze Rady
města Vratimova
Rada města Vratimova na své
schůzi dne 7. 10. 2010 projednávala:
– Přípravu na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Vratimova
– Dodatek č. 1 k obchodní smlouvě
– Schválení smluv
– Rozpočtové opatření č. IV/2010

ZezasedáníZastupitelstvaměstaVratimovapředvolbami

IvoKičmer,místostarosta

foto(jk)

policie radí, informuje
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,
které nabude účinnosti 1. ledna roku 2011
je povinností majitele nemovitosti zajistit
vyčištění spalinové cesty, a to:
– u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW
• při celoročním provozu 3x ročně
• při sezónním provozu 2x ročně (nejlépe před a po skončení topné sezóny)
– u spotřebičů na plynná paliva 1x
ročně

Topná sezóna je tady

Ažtakbychomtonemělinechatdojít

fotoHZSMSK

Jako každý rok se blíží topná sezóna a s ní i nebezpečí vzniku požárů sazí
a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. Že se nejedná o planou hrozbu, potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kdy od komínů a topidel vzniklo od začátku roku 2010
v Moravskoslezském kraji již 48 požárů.
Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, protože i malé nečistoty v komíně mohou snadno
způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár,
nebo otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým. Nezapomínejte proto na

pravidelné čištění komínů a vybírání sazí,
stejně jako na kontrolu technického stavu
komínu odborníky – kominíky!
A co taková pravidelná údržba komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv obnáší? Dle
nového Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu

Dále je povinností majitele nemovitosti
zajistit kontrolu spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva a na plynná paliva
jedenkrát ročně. Čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze
provádět svépomoci, přesto je lepší spolehnout se na kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte připojit nový spotřebič, nebo hodláte
změnit druh paliva. O provedeném čištění
vydá kominík doklad, nebo revizní zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění
případných nároků vůči pojišťovně.
A co když dojde k požáru v komíně?
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co
nejdříve jej oznamte na tísňovou linku
150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy
nehaste vodou, komín by popraskal, nebo
by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do
příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit
plameny pomocí vhazování suchého písku
vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína, nikdy však nejednejte riskantně.
Nejdůležitější je život a zdraví, teprve
potom majetek!


por.Ing.MartinPliska,
HZS MSK
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reportáž

„Kominíčci“ z Vratimova ve Švýcarsku
Skupina mažoretek „Bubliny“ zvítězila ve své kategorii na Mistrovství republiky v Poděbradech. Toto vítězství znamenalo nominaci na Mistrovství
Evropy do Švýcarska.
Ve čtvrtek 7. 10. 2010 odjela tato skupina mažoretek s doprovodem do Švýcarska. Na druhý den nás přivítalo město Neuchatel, na břehu stejnojmenného jezera.
I přes únavu po dlouhé cestě a probdělé
noci, si děvčata celou skladbu vyzkoušela
na ploše haly, kde mistrovství probíhalo.
Další den byl opět vyplněn zkoušením
skladby, drobnými nákupy a krásnou projížďkou lodí po jezeře.

Neděle byla ve znamení soutěžního vystoupení. Za hlasitého povzbuzování, mávání státních vlajek a vlajky města Vratimova, mažoretky předvedly svou skladbu
velmi dobře. I přes zklamání, že za svůj
výkon na „bednu“ nedosáhly, byla reprezentace města velmi úspěšná.
Za dlouhodobou přípravu a nácvik
skladby nutno poděkovat paní Hloušové a
paní Mindekové. Za zhotovení rekvizit, je-

Plavbasevšemlíbila

fotoIvoKičmer

jich údržbu a přípravu před vystoupením
patří poděkování panu Mudrikovi. Velké
poděkování patří i rodičům dětí, za jejich
obětavost a trpělivost.
Co říci závěrem? Účast na Mistrovství
Evropy byla velmi dobrou zkušeností a zážitkem. Příští mistrovství se koná
v Anglii, v krásném lázeňském městě
Bath. Do této doby čeká naše mažoretky
opět hodně práce.
A slzičky do té doby „snad“ oschnou,
ale vzpomínky přetrvají.
Českávlajkanaevropskémpodiu

fotoIvoKičmer



IvoKičmer,místostarosta

výstava v kulturním středisku

Jubilejní Vratimov v květu
Pátý ročník soutěže fotografií vratimovských zahrad je již minulostí. Ve
dnech 14. – 24. září soutěžilo ve vestibulu kina Hvězda 32 fotografií o váš hlas.
V poledne 24. září bylo rozhodnuto: odevzdáno bylo rekordních 251 platných
hlasů (v předchozím roce to byl zatím nejvyšší počet, a to 192 hlasů).
Je vidět, že spoluobčané se rádi přijdou
podívat, ať již jen pro potěchu oka nebo
pro inspiraci. Když jsme hned po sečtení
hlasů zavolali letošní vítězce paní Zdeňce
Rosnerové z Horních Datyň, nechtěla nám
novinku ani uvěřit, byla velmi překvapená, potěšená a - dá se říci – i dojatá. Také
pro tento dobrý pocit a šťastnou tvář oceněných má soutěž smysl a přináší radost.
Takže jak to letos vlastně dopadlo?
1. místo Věra a Zdeněk Rosnerovi
z Horních Datyň
2. místo Dalibor Záruba z Vratimova
3. místo Blanka Formánková z Vratimova

PaníRosnerovápřebírácenuzrukoumístostarostyIvoKičmera
foto(jk)

Vítězní manželé převzali od sponzora
soutěže firmy PROLES FM, s. r. o., zlatý japonský javor o výšce cca 2 metry a
zhruba metrový tis studia BarraCasa, oba
dárky v hodnotě 2 500 Kč. Druhé místo

DaliborZáruba

foto(jk)

bylo oceněno cibulovinami pro jarní výsadbu v ceně 500 Kč, které věnovalo Kulturní středisko.
Před námi je teď již 6. ročník soutěže,
proto pilně sázejte a upravujte své zahrady, ale co je nejdůležitější: nezapomeňte se
pak s námi podělit o své krásné fotografie
(sbíráme v kulturním středisku do 31. 8.
2011) anebo nám zavolejte, my přijedeme
zahradu vyfotit.


H.Bömerová,Kulturnístředisko
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Technika jednotky SDH Vratimov – dopravní automobil AVIA
Dopravní automobil AVIA A21 F slouží vratimovským hasičům od roku
1997, kdy byl pro jednotku zakoupen. Jednalo se o náhradu za již naprosto nevyhovující dopravní automobil značky ROBUR, vyrobený v roce 1975
v bývalé NDR.
Vozidlo bylo zakoupeno jako starší (rok
výroby 1993) a jednalo se o třímístnou
verzi vozidla s nákladním prostorem odděleným od kabiny osádky plechovou přepážkou. V této podobě vozidlo nebylo pro
potřeby jednotky vyhovující, a proto se
hasiči sami pustili do přestavby vozidla dle
svých představ. Při přestavbě, která trvala
bezmála půl roku, byla odstraněna plechová přepážka, do skříně automobilu byla instalována boční okna a uvnitř bylo vozidlo
opatřeno sedačkami pro přepravu 9 osob,
včetně řidiče. V zadní části pak byl svépomocně vyroben kovový kontejnerový systém, který umožňuje přepravu kontejneru
s prostředky pro technický zásah nebo, po

jeho vyjmutí, přepravu požárního čerpadla
PS-12. Vozidlo bylo dále opatřeno novým
lakováním, odpovídajícím specifikaci hasičských vozidel. Vybaveno spojovou technikou a výstražným zařízením.
Veškeré tyto úpravy byly prováděny
vlastními silami v hasičské zbrojnici, a to
včetně lakování vozidla.
V průběhu užívání bylo vozidlo upravováno a jeho vybavení doplňováno tak, jak
se postupně měnily a zvyšovaly požadavky
na toto vozidlo.
V současné době vozidlo umožňuje přepravu 9 osob, a je vybaveno dvěma přenosnými motorovými čerpadly. Jedním plovoucím o výkonu 1500 l za minutu a druhým

AviaA21Fvratimovskýchhasičů

fotoDaliborVlček

speciálním kalovým o výkonu 700 litrů za
minutu. Dále k jeho vybavení patří základní prostředky pro prvotní hasební zásah
(hadice, proudnice a rozdělovač), dýchací
přístroje, motorová pila, přenosné hasící
přístroje, základní zdravotnické vybavení a
vybavení pro práci ve výšce a další drobné
technické prostředky nutné pro práci hasičů na místě zásahu.
Vozidlo se uplatňuje jako posilový vůz u
rozsáhlejších zásahu, pro potřeby střídání a
odpočinku členů jednotky při déletrvajících
zásazích, nebo jako samostatné vozidlo při
zvládání technických zásahů, například v
průběhu povodní.
Bohužel, intenzita používání vozidla pro
potřeby jednotky, zastaralost konstrukce
a věk se negativně projevují na stavu vozidla. Pro udržení jeho technického stavu
a bezpečnosti jsou nutné čím dál větší finanční výdaje, které budou v budoucnu ještě stoupat.
Vzhledem k reálné ceně vozidla a jeho
užitné hodnotě je vynaložení těchto finančních prostředků diskutabilní.
Z hlediska provozu jednotky se také jeví
jako problematická nutnost mít k řízení tohoto vozidla řidičské oprávnění pro řízení
nákladních vozidel, přestože užitné vlastnosti vozidla tomu zdaleka neodpovídají.
V dnešní době, kdy obecně ubývá řidičů
s tímto oprávněním, je to další problém pro
provoz jednotky.
Lepším, a pro jednotku přínosnějším,
řešením by bylo pořízení nového vozidla,
které by lépe vyhovovalo dnešním požadavkům na bezpečnost a užitné hodnoty a také ekonomiku provozu. Navíc, při
dnešní nabídce na trhu, by bylo možné
skloubit požadavky na užitné vlastnosti
s tím, aby pro řízení vozidla postačovalo
řidičské oprávnění pro osobní automobil,
čímž by se velmi ulehčilo i požadavkům na
personální obsazení jednotky.


DaliborVlček

kulturní středisko připravuje
Stalo se již tradicí, že mezi nás jednou
v roce zavítají

Eva a Vašek
na svůj koncert do kulturního domu
v Horních Datyních. Zveme proto všechny
příznivce této dvojice v pátek 12. listopadu
v 18.00 hodin.
Pěvecká a zároveň manželská dvojice
Eva a Vašek Ševčíkovi patří mezi komerčně nejúspěšnější české hudební interprety.
„Králové teleshoppingu“ mají na svém
kontě dvacet zlatých alb, dvanáct platinových a dvě multiplatinová.
4
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co se děje v domečku

Pilotní ověřování metodik pro výuku
EVVO různých předmětů žáků
v přírodním prostředí
Naše Základní škola na Masarykově náměstí se zapojila do projektu EVVO pilotní ověřování metodik pro žáky v přírodním prostředí ve spolupráci s Institutem
Euroschola, Třinec, který byl plně hrazen z prostředků EU. Koordinátorem tohoto
projektu byla Mgr. Martina Pelikánová a jako učitelé se jej zúčastnili pedagogové
prvního stupně Mgr. Martina Riedlová a Mgr. Kateřina Sadílková.
V rámci tohoto projektu se uskutečnil výjezd žáků 4. a 5. tříd v termínu od
10. 9. do 12. 10. 2010 do oblasti Moravského krasu, chata Macocha, Blansko.
Sraz všech účastníků byl již v 7:00 hod
před budovou školy. První zastávkou byly
Sloupsko – šošůvské jeskyně, na které se
všichni velmi těšili. Co se dětem asi nejvíce líbilo, byla tzv. Eliščina jeskyně, ve
které byl nádherný pohled na krápníkovou
výzdobu doplněn o hudební doprovod.
Po absolvování prohlídky jsme nasedli
do autobusu a zamířili jsme směr chata
Macocha. Ta nás překvapila nejen velmi
dobrými podmínkami pro pobyt dětí, ale
také vstřícností personálu a skvělou kvalitou stravování. Děti měly chvilku na ubytování, oběd a krátký odpolední klid, po
kterém jsme se všichni společně pustili do
práce. Cílem prvního dne bylo seznámit se
s významem lesa pro náš život, s tím, jakým způsobem je les u nás ohrožen a jaké
jsou možnosti jeho ochrany. Děti se učily
pracovat metodou brainstormingu, pracovaly s učebním textem a vyhledávaly podstatné informace. Nabyté vědomosti jejich
učitelé prověřili krátkým kvízem. Po něm
následovala procházka do lesa, kde měly
děti za úkol vytvářet domečky z materiálů, který jim poskytuje les. Vznikaly tak
velmi povedené a nápadité stavby z mechu, lesní kůry, šišek, větví a hub. Večerní
program měl odpočinkový nádech – učitelé měli pro děti připravenou pověst o
propasti Macocha, kterou dětem přečetla
učitelka M. Riedlová, a na základě jejího
poslechu potom děti malovaly to, co je nejvíce na pověsti zaujalo.
Druhý den začal novým rozdělením
úkolů – každá skupina obdržela své instrukce, na základě kterých měla nasbírat
odpovídající vzorky v přírodě a vytvořit
tzv. výukový plakát. Každá skupina měla
potom na závěr prezentovat svou práci

VlesíchkolemMacochy

fotoMartinaPelikánová

ostatním. Tady si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být v „roli
učitele“ . Po obědě následovala tématická
vycházka, během které se děti seznámily s pojmem chráněná krajinná oblast, se
způsoby, jak se v této krajinné oblasti chovat, i s důvody, proč jsou takovéto oblasti
člověkem zakládány. Děti se během vycházky pomocí výkladu učitele seznamovaly s jednotlivými druhy stromů, s jejich
základní stavbou a s různými zajímavostmi ze života lesa. Po návratu z vycházky a
svačině dostaly možnost vybít svou energii. Hrála se vybíjená, která je u nich velmi oblíbená, a dostalo se i na soutěž družstev v různých sportovních disciplínách.
Nastal poslední den výjezdu, který byl
věnován nejen balení a úklidu pokojů, ale
také sebehodnocení žáků, které se týkalo nejen nabytých znalostí a vědomostí,
ale také celkové spokojenosti s pobytem.
Ještě nákup posledních suvenýrů a pak už
nám nezbylo jen zamávat chatě a propasti
Macocha, místům, kde jsme prožili téměř
tři dny plné učení, zábavy, her a povídání.


Mgr.MartinaPelikánová

Vánoční prodej v KS Vratimov 10. 12. 2010
Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku zajímavého zboží,
kterým uděláte radost pod stromečkem, nebo při zkrášlení bytu.
Šperky Svarowski, svetry a zimní oděvy, pyžama, ubrusy, ručně malované užitkové sklo, vánoční ozdoby ze dřeva, z bižuterie, tradiční malované ozdoby za účasti malířky, medovina, koláče, sladkosti,
vánoční svícny z přírodních i umělých materiálů.

Křížem krážem
Slezskou bránou
s dědečkem
a babičkou
Ve středu 29. září 2010 jsme
v Řepištích pokřtili knížku Křížem krážem Slezskou bránou
s dědečkem a babičkou. Tento
turistický průvodce naším mikroregionem byl celý vytvořen asi
150 místními dětmi a seniory,
kteří s finanční podporou Nadace OKD připravili netradiční trasy svými obcemi a jejich okolím
tak, aby byly nejen zajímavé, ale
i chůdné pro nejmladší a nejstarší generace.
Děkujeme všem, kteří nám celý rok
pomáhali – místním základním školám, obecním zastupitelstvím, knihovnám a muzeím, Centru dětské komunikace Vratimov, Mikroregionu Slezská
brána a Dětské tiskové agentuře.
Knihu si můžete půjčit ve své
knihovně nebo zdarma stáhnout na
http://www.slezska_brana2.ddmvratimov.cz/index.php/turisticky-pruvodce.

MichaelaBělohlavámoderujebesedu
sdětmi

fotoDDMVratimov

S přáním hezkého zbytku letošního
roku se s projektem loučí realizační
tým Domu dětí a mládeže Vratimov.




Koordinátorkaprojektu
Mgr.MichaelaBělohlavá

Žádáme rodiče letošních účastníků táborů
DDM Vratimov, aby si vyzvedli zapomenuté věci svých ratolestí do konce listopadu.
Poté budou zlikvidovány. Děkujeme.
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policie radí, informuje

Změny pro motoristy

pravně správních činností, ul. 30.dubna
635/35, 701 98 Ostrava – Moravská Ostrava.
V případě včasné výměny není úkon
Magistrátem zpoplatněn. Avšak po uplynutí stanovené doby pro výměnu ŘP, se
tyto stávají neplatnými a neopravňují k řízení motorových vozidel.
Jestliže se rozhodnete řídit vozidlo na
základě ŘP, který pozbyl platnosti, dopouštíte se tímto přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích a policista Vám na místě
v blokovém řízení může uložit pokutu do
výše 2 000 Kč.

Blíží se konec roku a stále více z Vás se začíná zajímat o změny, které
přináší motoristům rok 2011. Nejčastější dotazy, se kterými se na nás obracíte, se týkají výměny řidičských průkazů. Pojďme si tedy připomenout
následující.

Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na
pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), upravuje výměnu dosavadních řidičských průkazů, konkrétně § 134.
1. Řidičské průkazy vydané do 30. června 1964 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do dvou let ode dne nabytí
účinnosti zákona.
2. Řidičské průkazy vydané
a. od 1. července 1964 do 31. prosince
1993 byli jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007,

b. od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2010,
c. od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2013.
3. Řidičské průkazy podle odstavců 1 a
2 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.
Nestihnete si řidičský průkaz včas vyměnit?
Zjistili jsme pro Vás, že výměna probíhá
pro obce Vratimov, Václavovice a Šenov
na Magistrátu města Ostravy, odboru do-

Výměna již neplatného ŘP je Magistrátem rovněž zpoplatněna správním poplatkem 50 Kč, protože se již nejedná o
výměnu z platné právní úpravy (viz § 134
zákona č. 361/2000 Sb.), ale o vydání ŘP
na základě neplatného ŘP.



prap.Bc.SilvieKasperová
PreventistkaOOPČRVratimov

kulturní středisko připravuje

VIDEOPROJEKCE S POVÍDÁNÍM

INDONÉSIE

vás zve na komedii

Vše o ženách
Anna Šišková, Jana Krausová, Jitka Schneiderová
15. listopadu 2010 v 18 hodin

PETR KUBĚNA
25. 11. 2010 – 18.00 HOD.
SALÓNEK KD VRATIMOV

DÉLKA 90 MINUT / VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
6
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kulturní středisko připravuje
Již 50 let slaví v letošním roce foková skupina

SPIRITUÁL KVINTET
ZVEME VŠECHNY DĚTI NA

MIKULÁŠSKOU SHOW

S HOPSALÍNEM
Dne 4. prosince 2010 v 15.00 hodin
v kavárně společenského domu.
Pro všechny děti jsou připraveny
balíčky.
Zveme vás na Vánoční koncert
se Spirituál Kvintetem
ve čtvrtek 16. prosince 2010 v 18 hodin
do kinosálu Hvězda
Vstupenky v předprodeji v KS Vratimov

Kupon na zlevněnou vstupenku
21. listopadu 2010 v 10.00 hodin

KS Vratimov pořádá v kulturním domě
v Horních Datyních
koncert oblíbené rockové skupiny

R.U.R.

Pekelná
pohádka

přijďte se pobavit
v pátek 26. listopadu ve 20.00 hod.
předprodej vstupenek zahájen

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
7
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společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

Listopad v Kulturním středisku
Program v kulturním domě ve Vratimově

Dne 9. 11. 2010 je tomu 10 let
kdy nás opustil pan

15. 11. 2010
21. 11. 2010
23. 11. 2010

Jaroslav Surovec
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a synové. Děkujeme

25. 11. 2010

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí,
i když už nejsi mezi námi, v srdci žiješ stále s námi.
Dne 27. listopadu vzpomínáme
15. výročí úmrtí pana

12. 11. 2010
26. 11. 2010

datum
3.11.2010
10.11.2010
11.11.2010

informace spolkům, organizacím

1. 11.2010
4. 11. 2010
10. 11. 2010
26. 11. 2010

místnost
kavárna
kavárna
kavárna

18,00
14.00
17.00
18.30

název akce, pořadatel
Setkání s představiteli města
Setkání s představiteli města
Ustavující Zastupitelstvo

schůze výboru zahradkářů
Setkání seniorů s představiteli města
schůze výboru ZO KSČM
schůze výboru včelařů

Kurzy

pondělí
pondělí
úterý
úterý
pondělí
středa
PC kurz Pokročilí II. úterý
čtvrtek
Cvičení seniorů
pondělí
Aerobic mix
pondělí
Relax cvičení
pondělí
Velké míče
úterý
Power joga I
úterý
Power joga II
úterý
Pilates s Broňou
úterý
Jóga
středa
Kalanetika I.
středa
Kalanetika II.
středa
Pilates s Bárou
čtvrtek
Body form
čtvrtek
Břišní tance pok.
čtvrtek
Zum Dance
středa
čtvrtek
Břišní tance zač.
pátek

Knihovna Horní Datyně

Knihovna Řepiště

Místní knihovna Žabeň

15.30
17.00
16.30
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
9.00
18.00
19.00
17.00
17.00
18.20
18.45
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
18.00
18.30
17.00

učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 12
učebna č. 12
učebna č. 12
učebna č. 12
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salonek
salonek
cvičební sál
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
velký sál
velký sál
cvičební sál

Akce jiných organizátorů ve Vratimově
Knihovna Řepiště

Iva Skulinová – Šumava ve fotografii
29. 11. 2010 v 17.00 hodin

den/hod.
13,00
13,00
16,00

AJ III. ročník
AJ IV. ročník
AJ I. ročník
AJ III. ročník
PC kurz Pokročilí I.

Program akcí spolků a organizací města

od 26. 11. 2010 do 21. 12 2010

koncert Eva a Vašek
koncert R.U.R.

Pronájmy v kulturním domě v Horních Datyních

Dobrý den,
pro velký zájem o přehled kulturních a sportovních akcí připravuje
Beskydské informační centrum další vydání Kalendária akcí v Beskydách a na Valašsku, a to na první pololetí roku 2011.
V současné době probíhají přípravy na realizaci Kalendária akcí
v Beskydách a na Valašsku 2011 pro 1. pololetí. Tímto bychom uvítali,
kdybyste nám mohli zaslat plánované akce, které budou probíhat ve Vaší
obci a v nejbližším okolí v termínu od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011.
Prezentace těchto akcí v Kalendáriu je zcela zdarma.
Kalendárium osloví široký okruh návštěvníků z řad rodin s dětmi,
důchodců a studentů, a tím umožní zviditelnit a zvýšit návštěvnost Vašich akcí.
Kalendárium vychází v nákladu 7 000 ks a je zdarma.
Tyto akce budou dále rovněž zveřejněny v novinách Beskydy tourist
info, které vycházejí 2x ročně.
Termín k zaslání informací o Vašich akcích, které chcete zveřejnit,
je do 30. 10. 2010. Informace by měly zahrnovat datum, popř. hodinu,
název, místo konání, obec/město a webové stránky, nebo telefon, kde si
je možno ověřit konání akce, či zajistit více informací.

SimonaKrkošková,BICFrýdek-Místek

do 24. 11. 2010
Hledáme své kořeny

18.00 hod.
20.00 hod.

Pronájmy v kulturním domě ve Vratimově

Vzpomínají manželka, synové a dcera s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

do 19. 11.
výstava Kouzlo větrných mlýnů

divadlo Vše o ženách
nedělní Pekelná pohádka
divadelní pohádka Maxipes Fík
pro MŠ a ZŠ
videoprojekce Indonésie

Program v kulturním domě v Horních Datyních

Ladislava Rumánka

výstava trvá
„200 let kaple v Horních Datyních“.

18.00 hod.
10.00 hod.
8.30 hod.
10.00 hod.
18.00 hod.

Místní knihovna Žabeň

4.11.2010
16.11.2010

9.00 vestibul
18.00 kinosál

1., 8., 22., 29.

16.30 kinosál

prodej
Těšínské divadlo
– Náhodná smrt anarchisty
zkouška ZUŠ

1., 8., 15., 22., 29. 15.00 učebna č. 17 autoškola

Beseda s cestovatelem Jiřím Márou – Japonsko s otevřenou pusou
8
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kino hvězda vratimov – program na měsíc listopad 2010 – tel.: 595 70 07 56

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

22. VÝSTŘELŮ

ROMÁN PRO MUŽE

PŘ

ED

PR

OD

EJ

OD
19. – 20.11. v 18,00hod.
1. 1
1. 2
010
ČR/100´/70,-/komedie – drama/přístupný od 12 let
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila,
Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po
tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra
a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se
stínem neodvratně se blížící Brunovy smrti. Výlet, který má
být jakousi cestou posledních splněných přání – včetně tajných
erotických fantazií, se však mění v tragikomickou konfrontaci
základních hodnot a životních postojů.

3. – 4.11. v 18,00hod.
F/118´/70,-/krimithriller/přístupný od 15 let
Film vypráví příběh bývalého mafiána, který žije šťastný rodinný život, avšak jen do chvíle, než ho dožene jeho minulost a
on skončí s dvaadvaceti kulkami v těle. Jenže se mu podaří přežít
a jeho krutá pomsta na sebe nenechá dlouho čekat.
Hrají: Jean Reno, Kad Merad, Marina Foïs, Jean-Pierre
Darroussin, Richard Berry, Claude Gensac, Venantino Venantini, Daniel Lundh, Moussa Maaskri, Carlo Brandt, Joey
Starr, Catherine Samie

LET´ S DANCE

5. – 6.11. v 18,00hod.
USA/107´/70,-/romantické hudební drama/přístupný od 12 let
Luke je osiřelý streetový tanečník, který se zoufale snaží vyhnout vystěhování z jediného domova: starého skladiště v New
Yorku, které je rájem pro mladé tanečníky z celého světa. Tato de
facto rodina má taneční skupinu (dance crew), House of Pirates.
Aby skupina přežila, musí porazit své dlouholeté rivaly, House
of Samurai, v blížící se soutěži World Jam Competition, kde nejlepší týmy z celého světa soupeří o obrovskou finanční odměnu.
Hrají: Rick Malambri, Sharni Vinson, Harry Shum Jr., Ally
Maki, Alyson Stoner, Adam G. Sevani, Kendra Andrews, Jason
Etter, Daniel ‚Cloud‘ Campos, Ruby Feliciano

Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Táňa Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka, Ági Gubíková, Pavel Řezníček, Igor Chmela

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ

10. – 11.11. v 18,00hod.
DĚ
TE
M
B/88´/70,-/animovaná dobrodružná komedie
Film vypráví příběh mořské želvy Sammyho od narození až do
dospělosti. Za svůj život mořské želvy přeplavou tisíce kilometrů, aby se pak v dospělosti vrátily na pláž, kde se narodily. Sledujeme malého Sammyho na jeho úžasné cestě plné dobrodružství
s kamarádem Rayem a jeho hledání přítelkyně Shelly. Ústředním
motivem je přátelství, odvaha a láska a film zábavnou formou předává dětem poselství o potřebě ochraňovat naší planetu.

BASTARDI

24. – 25.11. v 18,00hod.
ČR/80´/70,-/drama/přístupný
Příběh z prostředí praktického školství, bez povrchnosti, klišé a přetvářek. Film je založen na reálném základě a ukazuje,
jak to dopadne, když selže systém. Děj se odehrává v drsném
prostředí základní školy. Skupina zdejších žáků – mladých násilníků je obviněna ze znásilnění a vraždy mladé praktikantky.
Přesto nebyli zatím odsouzeni a stále navštěvují školu. Do ní
nastupuje mladý učitel, jež si svým neortodoxním přístupem
získává sympatie ostatních kantorů i žáků. Za jakým účelem
však do školy opravdu přišel se dozvíte ve filmu.
Hrají: Tomáš Magnusek, Ladislav Potměšil, Jana Šulcová, Eva Čížkovská, Kristýna Leichtová, Jan Šťastný, Blanka
Bohdanová, David Novotný, Jan Přeučil, Bronislav Poloczek

THE DOORS
– WHEN YOU´RE STRANGE

12. – 13.11. v 18,00hod.
USA/86´/70,-/hudební dokument/přístupný od 12 let
Dokumentární pohled na působení jedné z nejvlivnějších hudebních skupin v historii – The Doors. Snímek také zahrnuje
raritní a nikdy nevydané obrazové záznamy. Zajímavostí je, že
na natáčení spolupracovali členové kapely – klávesista Ray Manzarek a kytarista Robby Krieger.
Hrají: Jim Morrison, Johnny Depp

LEGENDA
O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI

26. – 27.11. v 18,00hod.
Slovensko/100´/70,-/historický/přístupný od 15 let
Na zasněžené nádvoří poustevnického kláštera dorazí jezdec
a přečte královský rozkaz o zrušení všech mnišských řádů v
celém Rakousko-Uhersku. Jednoho dne naleznou u brány poustevníci nemocného muže. Protože nemá jméno, nazvou ho Cypriánem. Jeho strašná a bolestná minulost se na něm podepsala
tak, že mu zmrzačila duši i tělo. Cyprián není schopen žít normální život. Jedinou hnací silou je pro něj hledání smyslu všech
věcí a naděje, že ho jednou nalezne. Cyprián až v klášteře poprvé spatří hodnotu lásky, dobra a soucitu.
Hrají: Marko Igonda, Radoslav Brzobohatý, Kryštof Hádek, Lukáš Latinák, Vladimír Javorský, Pawel Malaszynski,
Kristína Koprdová, Daniel Olbrychski, Ľubomír Paulovič,
Ivan Romančík st., Kamil Mikulčík, Ivan Palúch

TAJEMSTVÍ MUMIE

17. – 18.11. v 18,00hod.
F/107´/70,-/dobrodružná fantasy/přístupný od 12 let
Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka Adèle Blanc-Sec je ochotna učinit vše, aby dosáhla svých cílů. Neohroženě
se vrhá do boje s podvodníky, šílenými vědci, ale i zkorumpovanými politiky. Ve chvíli, kdy Paříž ohrožuje 136 milionů let starý
ptakoještěr, je to právě ona, kdo přispěchá městu světel a jeho
obyvatelům na pomoc.
Hrají: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche,
Philippe Nahon, Jean-Paul Rouve, Jacky Nercessian, Nicolas
Giraud, Gérard Chaillou, Moussa Maaskri, Laure de Clermont-Tonnerre, Frédérique Bel, Grégory Ragot
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Z obsahu:
– Běh naděje podpořil léčbu rakoviny
– Svozový kalendář komun. odpadu
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– Včelaři oslavili osmdesátiny
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zdarma

POLICIE ČR Vratimov
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604 12 72 88

Ze schůze Rady města Vratimova
a zasedání Zastupitelstva města Vratimova

Zleva nahoře: Ing. Josef Vašíček, Libor Svoboda, Jan Pončík, Zdeněk Gürtler, Hynek Knybel, Ing. Petr Urbanec, Ing. Ivo Kiška, Bc. Martin Čech,
Vladimír Švidrnoch, DiS
zleva dole: MUDr. Alice Dudová, Mgr. Kateřina Čechová, Ivo Kičmer, JUDr. Dagmar Hrudová, Ing. Lucie Krausová, MUDr. Markéta Maršálková,
Aleš Šklář, Mgr. Jiří Klega
foto (jk)

Vážení spoluobčané,
rok 2010, rok volební se pomalu blíží ke svému konci. Přichází vánoční čas, který nám připomínají rozzářené ulice, výlohy, vánoční trhy. Za
zvuků vánočních koled se každodenně přesvědčujeme, že Vánoce se svojí neopakovatelnou atmosférou patří k nejkrásnějším obdobím v roce.
Netrpělivě je pak očekáván 24. prosinec – Štědrý den, kdy většina z nás usedá ke štědrovečernímu stolu.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám všem mnoho spokojenosti, lásky a štěstí, ale hlavně pevné zdraví v roce 2011.

JUDr. Dagmar Hrudová, starostka, Ivo Kičmer, místostarosta

Rada města Vratimova na své schůzi dne 7. 10. 2010 projednávala:
– Zabezpečení údržby místních komunikací v zimním období
– Přípravu na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Vratimova
– Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene
– Dodatek k obchodní smlouvě
– Schválení mandátní smlouvy
– Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
– Smlouvu o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 11. 11. 2010
– Rozpočtové opatření č. IV/2010
projednávalo:
– Schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor
– Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města
– Volbu členů volební a mandátové komise pro volbu starosty, mísRada města Vratimova na své schůzi dne 18. 11. 2010 projednávala:
tostarosty a členů rady města
– Jednací řád Rady města Vratimova pro volební období 2010 – 2014
– Volbu členů návrhové komise
– Užívání závěsného odznaku a pověření k přijetí prohlášení o uzavře– Určení ověřovatelů zápisu
ní manželství
– Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty, mís– Zřízení komisí rady města
tostarosty a dalších členů rady města
– Kontrola plnění usnesení ze všech schůzí rady města za volební ob– Určení uvolněných funkcí
dobí 2006 – 2010
– Volbu starosty
– Rozpočtové opatření č. IV
– Volbu místostarosty a dalších členů rady města
– Úhrada za likvidaci komunálního odpadu na rok 2011
– Stanovení termínu 2. zasedání zastupitelstva města
– Prodloužení nájemní smlouvy
Ivo Kičmer, místostarosta
– Výpověď z pronájmu
1
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Na vánoční notu s novými zastupiteli
Na ustavujícím zasedání jsme položili novým zastupitelům tři otázky:
1. Měl/měla jste pro letošní rok nějaké novoroční předsevzetí a podařilo se vám ho splnit?
2. Kde letos strávíte vánoce nebo
Silvestra?
3. Jaké máte novoroční přání pro
město Vratimov?
MUDr. Markéta Maršálková

Zde jsou jejich odpovědi:

1. Nedávám si novoroční předsevzetí
2. Doma s rodinou
3. Jasný pohled do budoucnosti

Ivo Kičmer
1. Aby byl rok 2010 šťastnější a veselejší, než ten minulý a
splnilo se
2. Oba dva svátky doma
3. Hlavně, aby vyšly obě plánované investiční akce, tedy
odkanalizování části Vratimova a příprava kanalizace v
Horních Datyních

Ing. Josef Vašíček
1. Neměl jsem novoroční předsevzetí
2. Vánoce v rodinném kruhu a Silvestra s přáteli ve Vratimově
3. Omezení silniční dopravy, vyřešení situace v areálu
bývalých Vratimovských papíren

JUDr. Dagmar Hrudová
1. Neměla jsem žádné novoroční předsevzetí, pouze novoroční přání, aby všichni mí blízcí byli zdraví a spokojení
2. Vánoce i Silvestra doma s rodinou
3. Já mám přání pro všechny občany města Vratimova: přeji
jim to stejné, co své rodině, tedy zdraví, spokojenost a aby
se jim dařilo v životě

Jan Pončík
1. Ano, měl jsem, ale splnit se mi ho nepodařilo
2. Vánoce doma s rodinou, Silvestr záleží na tom, kam mě
rodina pustí
3. Aby město dosáhlo na projekty a dotace v takové míře,
jak jen to bude možné

Ing. Lucie Krausová
1. Ano, měla jsem, byla to svatba a splnilo se – 5. 6. 2010
2. S rodinou doma – Vánoce a Silvestra s přáteli
3. Změnu pro lepší budoucnost

Mgr. Jiří Klega
1. Nedávám si novoroční předsevzetí, a pokud bych si ho
snad dal, tak bych ho pravděpodobně nesplnil
2. Oba svátky na horách
3. Oživení a čistší ovzduší

Ing. Ivo Kiška
1. Nedávám si novoroční předsevzetí
2. S rodinou na horách
3. Aby se našla větší podpora pro volnočasové sportovní
aktivity dětí a občanů Vratimova a Horních Datyň

Ing. Petr Urbanec
1. Ano, měl, a částečně splněno už je
2. V rodinném kruhu
3. Nejprve, aby se současnému vedení města podařilo zamezit
rozjetí výroby pyrolýzního spalování pneumatik na území
města a v druhé řadě je přání dlouhodobé – aby se nám,
zastupitelům, podařilo naplnit společná povolební prohlášení. Závěrem bych chtěl popřát všem občanům pevné
zdraví a hodně osobních a pracovních úspěchů

Libor Svoboda
1. Předsevzetí si nedávám
2. Vánoce v práci a Silvestra v kolektivu s přáteli
3. Ať se vykoná jen dobré, co je potřeba a všem lidem zdraví, štěstí, celkovou pohodu
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Aleš Šklář
1. Nedávám si novoroční předsevzetí
2. Vánoce doma s rodinou, Silvestra u kamaráda na chatě v
Kunčicích pod Ondřejníkem, s manželkou
3. Aby se podařilo zrealizovat kanalizaci Podlesí a v ulici
U Březinek a aby se podařilo získat dotaci na kanalizaci
v Horních Datyních

Hynek Knybel
1. Nedávám si předsevzetí
2. Vánoce i Silvestra doma s rodinou
3. Mám novoroční přání pro Horní Datyně, aby se podařilo
zrealizovat kanalizaci

1. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Vratimova se konalo dne
11. 11. 2010 v kavárně Kulturního
střediska Vratimov. Na začátku všichni zastupitelé složili slib. Následně byl
tajnou volbou zvolen starosta, místostarosta a zbývající 3 členové rady
města, a to:
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka
Ivo Kičmer
místostarosta
Bc. Martin Čech
člen rady města
MUDr. Alice Dudová
člen rady města

Mgr. Kateřina Čechová
1. Já si nedávám novoroční předsevzetí
2. Vánoce i Silvestra doma, v rodinném kruhu, na Silvestra
později u hasičské zbrojnice v Horních Datyních
3. Aby se povedl projekt kanalizace a obdrželi jsme dotaci

Vladimír Švidrnoch, DiS
1. Ano měl, rodinnou pohodu a zdraví a podařilo se mi
splnit od každého trošku
2. Vánoce doma v rodném Vratimově, Silvestra u své rodiny
v Brně
3. Všichni zdraví, šťastní, spokojeni, a abychom nezklamali
své voliče

Za MěÚ, Ing. Mičulková

Zveme občany
města Vratimova
a Horních Datyň
na zasedání Zastupitelstva
města Vratimova, které se bude
konat dne 13. 12. 2010 v 9.00 hodin v Kulturním domě v Horních Datyních.

Zdeněk Gürtler
1. Ano měl. Pracuji s mládeží, s hasiči a ti měli dobré
výsledky
2. Vánoce s rodinou, s kamarády Silvestra
3. Aby občané byli spokojeni

Aleš Šklář
člen rady města.

Bc. Martin Čech
1. Ano, dokončit vysokoškolské vzdělání, a to se mi podařilo
2. Jako každý rok budu na Silvestra v Horních Datyních u
hasičské zbrojnice, a vánoce bohužel ve službě
3. Aby se podařilo novému Zastupitelstvu získat co nejvíce
finančních prostředků na splnění všech cílů

Oznámení
V termínu od 10. prosince
do 22. prosince 2010, bude ve
městě Vratimov (Horní Datyně 6. – 10. 12.) prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVaK, Ostrava, a. s.

MUDr. Alice Dudová
1. Neměla
2. Vánoce doma s rodinou a Silvestra na horách
3. Přeji městu Vratimov, aby v něm žilo stále více spokojených občanů

Beata Hejtmánková
3

vedoucí odečtů SmVaK, Frýdek-Místek

dětské aktivity

Běh naděje podpořil léčbu rakoviny
V pátek 17. 9. 2010 pořádal TJ Sokol Vratimov III. ročník Běhu naděje.
Jedná se o humanitární akci, jejíž finanční výtěžek putuje na konto zabezpečující výzkum léčby rakoviny.

V našem městě ho podpořilo 735 účastníků a jejich příspěvek činil 9 407 Kč.
Trasu dlouhou 2,7 km prošli nebo proběhli žáci a pedagogický doprovod místních
základních škol, včetně školy mateřské,
ale i žáci škol z Řepišť a Horních Datyň.
Finančně tuto akci podpořila Restaurace
Nimrod, firma Renoplast a Heinich interiér. Za jejich příspěvek bylo nakoupeno
drobné občerstvení pro účastníky v cíli
akce. Děkujeme jim. Dále také děkujeme
za spolupráci zástupcům KS, Policie ČR
a MěÚ Vratimov.
Nemalé poděkování patří studentům
SZŠ z Ostravy-Vítkovic, kteří zde každoročně zabezpečují zdravotnický a organizační dozor po celé trati.
Za TJ Sokol Vratimov
Irena Heinichová

V cíli čekalo účastníky občerstvení

foto autorka

Čtvrťáci skládali znak Vratimova ze zátek PET lahví
Žáci IV. A třídy Základní školy Datyňská ve Vratimově, s paní učitelkou
Mgr. Alenou Kabátovou, se zúčastnili akce vyhlášené pelhřimovskou agenturou Dobrý den. Úkol zněl: vytvořit znak města z odpadových surovin.
Ve škole probíhal sběr víček z PET lahví, z toho děti vybraly víčka potřebných
barev. V hodinách výtvarné výchovy
a pracovní výchovy nejdříve připravili
podklad – desku, nalezenou u kontejneru
na odpadky. Upravili ji, nakreslili zvětšený znak města Vratimova a postupně lepili
víčka. Černých víček je všeobecně nedostatek, proto děti vyměňovaly žádané barvy se svými spolužáky v jiných třídách,

kde probíhal sběr samostatně. Nakonec
děti sehnaly potřebný počet víček k vytvoření znaku, a v těch správných barvách.
První listopadový den se ze dvou kilogramů víček PET lahví a desky ze starého
nábytku, vyhozené u odpadkového kontejneru zrodilo během čtyř hodin toto dílo.
(red)

Znak Vratimova ze zátek PET lahví
foto Mgr. Alena Kabátová

Úspěchy Základní školy Datyňská
Naše škola se může pochlubit celou řadou úspěchů
na okresní, krajské i celostátní úrovni. Daří se nám ve
sportovních a výtvarných soutěžích, z nichž máme řadu
ocenění v rámci okresu i kraje. Nejvíce si však vážíme
úspěchů celostátních.
V korespondenční soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN byli
naši žáci nejlepší z celé republiky. Dalším zdarem bylo 3. a 4.
místo v PAY SEC CUPu a 4. místo v EUROREBUSU v konkurenci všech škol v ČR.
V mezinárodní literární soutěži ,,Tvoříme vlastní nakladatelství“ zabodovali naši druháci. Získali ve svém pohádkovém příběhu 2. místo a zúčastnili se slavnostního předání cen v Žilině.
Náš časopis ,,Školáček“ byl v loňském školním roce 3. nejlepší
v ČR.
I letos jsme postoupili do celostátního finále. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 26. 11. 2010 v Brně, výsledky zveřejníme
v příštím čísle.
Máme se čím chlubit, ale neusínáme na vavřínech.

ZŠ Vratimov, Datyňská
Mgr. Alena Kabátová

Kresba T. Kalábové – Naše škola
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Svozový kalendář komunálního odpadu
Svozový kalendář na rok 2011 – Horní Datyně
Svozový den: Středa
Datum
1 x týdně
1 x 2 týdny
1 x 4 týdny
5.1
červená
modrá
12.1
červená
19.1
červená
modrá
zelená
26.1
červená
2.2
červená
modrá
9.2
červená
16.2
červená
modrá
zelená
23.2
červená
2.3
červená
modrá
9.3
červená
16.3
červená
modrá
zelená
23.3
červená
30.3
červená
modrá
6.4
červená
13.4
červená
modrá
zelená
20.4
červená
27.4
červená
modrá
4.5
červená
11.5
červená
modrá
zelená
18.5
červená
25.5
červená
modrá
1.6
červená
8.6
červená
modrá
zelená
15.6
červená
22.6
červená
modrá
29.6
červená
6.7
červená
modrá
zelená
13.7
červená
20.7
červená
modrá
27.7
červená
3.8
červená
modrá
zelená
10.8
červená
17.8
červená
modrá
24.8
červená
31.8
červená
modrá
zelená
7.9
červená
14.9
červená
modrá
21.9
červená
28.9
červená
modrá
zelená
5.10
červená
12.10
červená
modrá
19.10
červená
26.10
červená
modrá
zelená
2.11
červená
9.11
červená
modrá
16.11
červená
23.11
červená
modrá
zelená
30.11
červená
7.12
červená
modrá
14.12
červená
21.12
červená
modrá
zelená
28.12
červená

Svozový kalendář na rok 2011 – Vratimov
Svozový den: Pátek
Datum 1 x týdně 1 x 2 týdny 1 x 4 týdny
7.1
červená
14.1
červená
modrá
21.1
červená
28.1
červená
modrá
zelená
4.2
červená
11.2
červená
modrá
18.2
červená
25.2
červená
modrá
zelená
4.3
červená
11.3
červená
modrá
18.3
červená
25.3
červená
modrá
zelená
1.4
červená
8.4
červená
modrá
15.4
červená
22.4
červená
modrá
zelená
29.4
červená
6.5
červená
modrá
13.5
červená
20.5
červená
modrá
zelená
27.5
červená
3.6
červená
modrá
10.6
červená
17.6
červená
modrá
zelená
24.6
červená
1.7
červená
modrá
8.7
červená
15.7
červená
modrá
zelená
22.7
červená
29.7
červená
modrá
5.8
červená
12.8
červená
modrá
zelená
19.8
červená
26.8
červená
modrá
2.9
červená
9.9
červená
modrá
zelená
16.9
červená
23.9
červená
modrá
30.9
červená
7.10
červená
modrá
zelená
14.10
červená
21.10
červená
modrá
28.10
červená
4.11
červená
modrá
zelená
11.11
červená
18.11
červená
modrá
červená
25.11
2.12
červená
modrá
zelená
9.12
červená
16.12
červená
modrá
23.12
červená
30.12
červená
modrá
zelená

kombi
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá

kombi pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá

pytle plast

žlutá
žlutá
žlutá

pytle plast

žlutá
žlutá
žlutá

pytle plast

žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá

pytle plast

pytle plast

pytle plast

Termíny svozu pytlů s plasty platí i pro Horní Datyně
Případné změny ve svozovém kalendáři budou občanům po dohodě s městským úřadem včas oznámeny.

Případné změny ve svozovém kalendáři budou občanům po dohodě s obecním
úřadem včas oznámeny.
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Úhrada za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2011
Typ odpadové nádoby
Igelitové pytle
Svoz 12x ročně
Popelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny
Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
Svoz 1x týdně
Svoz zimní období (3 měsíce)
Kontejnery 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x týdně
Svoz 2x týdně
Svoz 3x týdně

Cena na rok 2011 v Kč
občané
organizace

Pokud je svoz hrazen půlročně, známka je přeškrtnuta, po zaplacení
svozu na druhé pololetí obdrží poplatník novou nepřeškrtnutou známku.
Občané, kteří žijí osamoceně a používají k topení ekologická paliva,
mohou místo popelnice využívat igelitové pytle.
Občané, kteří mají odpadovou nádobu vzdálenou víc jak 100 m, mají
slevu z ceny.
Důležité upozornění:
začátkem roku 2011 bude zjišťován zájem občanů o novou službu,
a sice odvoz a likvidace biologického odpadu. V měsíci lednu 2011,
při řádném placení komunálního odpadu, občané nahlásí v pokladně
nebo v kanceláři v 2. patře č. dveří 8a, svůj zájem o tuto službu. Je
možno také telefonicky na čísle 595 70 59 56 nebo mailem na adrese hranicka.meu@vratimov.cz. Služba bude spočívat po zakoupení
bioznámky v přistavení popelnice na bioodpad a jejím vyvážení. Popelnice bude možno využívat dvojího typu – o obsahu 120 l nebo 240 l,
s četností vývozu 1 x týdně během vegetačního období čili od května do
října. Služba bude realizována při zájmu alespoň 160 občanů v případě
menších popelnic a 80 občanů v případě větších popelnic.

500
1332

1452

1080
1656
2160
2652
939

1176
1800
2352
2892
1020

6276
10044
17796
25560

6852
10956
19428
27900

Výše úhrady za likvidaci komunálního odpadu zůstává stejná, jako
v roce 2010, stejně tak označení svozu barevnými známkami:
Cena za svoz a likvidaci bioodpadu by byla následující:
Typ odpadové nádoby
Svoz 1x za 4 týdny
zelená
Cena na rok 2011 v Kč
občané organizace
Svoz 1x za 2 týdny
modrá
Popelnice 120 l - svoz 1x týdně květen - říjen
900
982
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
žlutá
Popelnice 240 l - svoz 1x týdně květen - říjen
1800
1964
Svoz 1x týdně
červená
RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽ
Svoz zimní období (3 měsíce)
červená ustřižený roh
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Vratimovský fotograf Fedor Gabčan vystavuje v Chagallu

Výtvarné centrum Chagall připravilo průřezovou výstavu fotografií
jedné z nejvýznamnějších uměleckých osobností – Fedora Gabčana.
Tato výstava je pořádána u příležitosti
jeho životního jubilea a je přehlídkou jeho
dosavadní tvorby, s důrazem na fotografie
málo známé anebo dosud nepublikované
s tématem Ostravy, ostravských zákoutí, hutí, šachet, portrétů a zátiší. Nechybí
ani aranžované a stylizované kompozice
ženských aktů, tak přesvědčivé pro tohoto tvůrce. Fedor Gabčan představuje
i ukázky z tvorby, realizované starými
fotografickými technikami 19. století – al-

buminem gumotiskem, bromolejotiskem,
platinopalladiovým tiskem, cyanotypií
a dalšími ušlechtilými tisky, ve kterých
dosáhl mimořadných úspěchů a zařadil se
mezi nejlepší tvůrce u nás.
Touto výstavou Fedor Gabčan navazuje na předchozí prezentace v galerii Chagall, například z roku 2003, kdy představil vedle klasických fotografií také cyklus
velkoplošných fotografických negativů
mužských a ženských aktů na hliníkové
podložce, s náznem Starý pohled.

Bez názvu

foto Fedor Gabčan

Petr Pavliňák (redakčně upraveno)
Výstava v Galerii Chagall
potrvá do 31. prosince 2010

z historie

Z kroniky obce Vratimova
Sčítání lidu

Ve dnech od 16. do 19. února 1921 provedeno sčítání lidu ustanovenými komisaři, kterými byli učitelé zdejších škol. Po převratu vznikla v některých krajích naší republiky nová náboženská sekta, která
byla později jako Církev československá státem uznána. I ve zdejší obci zahájena byla před sčítáním lidu
některými občany agitační akce pro tuto církev, a přihlásilo se k ní přes 300 osob. V roku 1921 bylo ve
Vratimově biřmování českoslov., které udílel srbský biskup Dositej. Církev československou založil zde
Štěpán Pavlický.

Činnost Školního haléřového spolku

O ošacení chudých školních dítek staral se od roku 1895 Školní haléřový spolek, který v roku 1895 a po
celou dobu trvání jeho finance spravoval ředitel obecné školy Karel Vavřík. Nyní po 25 letech pro nepříznivé politické poměry, pro nevraživost politických stran mezi sebou, pro chikanování osob zasloužilých
o sociální péči ustal haléřový spolek ve své činnosti, poněvadž jeho působení zneuznáno, ba dokonce se mu
kladly překážky v jeho lidumilné činnosti. Za 25 let rozdal za 50 000 Kč šatstva a obuvi chudým dětem,
což při neznehodnocené předválečné valutě mnoho znamenalo.
Zájemci naleznou kroniky na adrese: http://www.archives.cz/zao/media/fm/06_kroniky/Vratimov/dil_1/index.html
6

informace občanům

Wichterlovo gymnázium se představuje
S nadsázkou se dá říct, že se Wichterlovo gymnázium specializuje na přípravu budoucích zdravotníků: sedmnáct absolventů nastoupilo na obor všeobecné lékařství na lékařských fakultách v Praze, Brně, Olomouci i Ostravě, dva studují zubní lékařství a zdravotní záchranářství, další pak obory
zdravotní laborant, biomedicínský technik a jeden absolvent veterinární
lékařství.
To je v součtu necelých 22 % všech absolventů školy v tomto roce. Další velké
skupiny tvoří tradičně budoucí architekti
(5 absolventů), právníci (7 absolventů),
ekonomové (10 absolventů), informatici
(9 absolventů) a stavební inženýři (7 absolventů). Mezi zajímavé obory patří
i studium politologie (4x), mezinárodních
vztahů a obchodu (3x) a překladatelství
a tlumočnictví z anglického jazyka (3x).
Nejzajímavějšími obory jsou však asi sinologie, japanistika, baltistika, počítačová
podpora archeologie a studium neželezných slitin a zbraní a munice (VŠ obrany).
Dva studenti pokračují, stejně jako v loň-

ském roce, v zahraničí – jeden na Slovensku a jeden ve Velké Británii (tam v roce
2009 nastoupili dva).
Na webových stránkách školy www.wigym.cz se můžete dovědět další podrobnosti o škole, například jak si žáci vedou
na jazykových a odborných soutěžích,
můžete si prohlédnout učební plány nebo
třeba vlastní učební texty. Samozřejmostí
jsou nejen zahraniční exkurze, lyžařské
a adaptační kurzy, ale i studium deskriptivní geometrie, programování, ekonomie,
ekologie, dějin moderního umění, moderní fyziky, pedagogiky a psychologie.
Všichni žáci studují vedle angličtiny ještě

jeden cizí jazyk vybírají si z nabídky němčiny (198 žáků), francouzštiny (172 žáků),
ruštiny (86 žáků) a španělšiny (160 žáků).
Dále si mohou studenti zvolit v posledních
dvou ročnících latinu (102 žáků).
Pokud vás nabídka zaujala, tak nezapomeňte, že se na Wichterlově gymnáziu
v Ostravě-Porubě ve středu 12. ledna 2011
od 14 do 18 hodin uskuteční tradiční den
otevřených dveří. Na gymnáziu, které je
nejstarší v Porubě a největší v Ostravě, lze
studovat čtyřletý všeobecný obor (v přijímacím řízení bude přijímáno 90 uchazečů z devátých tříd) a osmiletý všeobecný
obor (v přijímacím řízení bude přijímáno
30 uchazečů z pátých tříd). Zároveň škola
chystá na únor až duben přípravné kurzy.

PaedDr. Antonín Balnar, PhD.
ředitel
Wichterlovo gymnázium,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

ze života spolků a organizací

Vánoční koncert žáků ZUŠ
Základní umělecká škola Vratimov a občanské sdružení Pospolu
při ZUŠ Vratimov, Vás srdečně zvou
na Vánoční koncert v úterý 14. prosince v 18 hodin do kinosálu Hvězda.
Již tradičně navodí Vánoční náladu žáci
ZUŠ ve Vratimově na svém Vánočním
koncertu. Vystoupí na něm nejmenší děti
přípravné hudební výchovy a žáci hudební
nauky, folklorní soubory malá cimbálovka Malina a cimbálová muzika Vrzuška,
Smyčcový orchestr, Big band ZUŠ a další
hudební seskupení, také sólisté z řad žáků
i učitelů. Program završí Dechový orchestr ZUŠ města Vratimova.
Koncertem si rovněž připomeneme 50
let vzniku Základní umělecké školy ve
Vratimově. Pro žáky základních a mateřských škol Vratimova, Horních Datyň
a Řepišť se uskuteční dva samostatné Vánoční koncerty v dopoledních hodinách.
Petr Hemerle, ředitel ZUŠ

I ti nejmenší už se připravují na Vánoční koncert

foto ZUŠ
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že od 13. 12.
do 17. 12. 2010 bude pokladna na MěÚ
Vratimov otevřena denně a 22. prosinec
bude poslední den, kdy bude otevřeno pro
občany v roce 2010. Prosíme, abyste své
platby nenechávali na poslední chvíli.
pondělí a středa

8.00 – 11.30
12.30– 16.30

úterý a čtvrtek

8.00 – 11.30
12.30 – 13.30
8.00 – 11.30

pátek

V roce 2011 bude pokladna, z technických důvodů, otevřena 3. ledna až od 9.00
hod. Protože se budou vybírat poplatky za
svoz KO a místní poplatek za psa na rok
2011 bude pokladna otevřena od 3. 1. do
20. 1. 2011 denně a to:
pondělí a středa
8.00 – 11.30
12.00 – 16.30
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úterý a čtvrtek
pátek

8.00 – 11.30
12.30 – 14.30
8.00 – 11.30

Dne 19. 1. 2011 budou opět pracovnice
MěÚ Vratimov vybírat poplatky za svoz
KO a za pejsky na rok 2011 v Horních Datyních v Kulturním domě – v malém sále
a to:
Středa 19. 1. 2011
8.00 – 11.30
12.30 – 16.30

Valešová Zita, finanční odbor

ze života spolků a organizací

Cvičení jednotek SDH okrsku Ostrava-venkov
Katastrem obce Horní Datyně se prohnala větrná smršť, která zničila několik domů. V troskách jsou údajně zavalení lidé. Takový byl námět cvičení
jednotek SDH okrsku Ostrava-venkov, které proběhlo v pátek 5. 11. 2010 ve
večerních hodinách. Jeho cílem bylo prověřit součinnost jednotek na místě zásahu a jeho řízení, organizaci prací při vyhledávání a záchraně osob,
předlékařskou pomoc, zajišťování ohrožujících konstrukcí a výstavbu nouzového ubytování.

Výjezd k místu

kově byli na místě tři figuranti, simulující
různá zranění a dvě figuríny jako mrtvé
osoby. Poslední zraněný byl vyproštěn
a ošetřen do 35. minuty po nahlášení, kdy
bylo zároveň i vybudováno nouzové ubytování. Cvičení bylo ukončeno ve 45. minutě konečným zajištěním ohrožujících
konstrukcí.
Jednotky poté odjely na vyhodnocení
do hasičské zbrojnice v Horních Datyních,
kde vedoucí cvičení krátce zhodnotil práci
jednotlivých sborů.
Živelných katastrof, jako jsou povodně,
či větrné smrště, neustále přibývá. Je vidět, že jednotky v našem okrsku jsou na
tyto situace připraveny a v případě nutnosti jsou schopny rychle a efektivně zasáhnout a pomoct občanům v nouzi.

Vyprošťování a zajištění předlékařské pomoci

Akce se zúčastnily jednotky SDH Horní Datyně, Vratimov, Šenov, Radvanice,
Bartovice a Václavovice a své úkoly spl-

nily na jedničku. Od nahlášení události na
operační středisko uplynulo 15 minut, kdy
první osoba byla nalezena a ošetřena. Cel-

Text: Martin Čech
(velitel JSDH Horní Datyně)
Foto: Tomáš Lach a Petr Mžíček

Vítání občánků v Horních Datyních
Bývá hezkým zvykem přivítat příchozí. V případě nových občánků se přivítání pravidelně ujímá místní Sbor
pro občanské záležitosti.
V sobotu 30. října 2010 se v KD sešli všichni hornodatyňští
novorozenci, aby se oficiálně stali našimi novými občany. Přivítat je přišly i děti ze základní školy, rodiče, prarodiče, příbuzní
a místostarosta Ivo Kičmer. Vítalo se tentokrát celkem sedm novorozených dětí, zúčastnilo se šest dětí.
(jk)

V náručích rodičů

Zápis do pamětní knihy

foto (jk)

Přivítat nové občánky přišly i děti ze ZŠ
8

foto (jk)

foto (jk)
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Hornodatyňští včelaři oslavili osmdesátiny
V neděli 31. října 2010 se v kulturním domě v Horních Datyních sešli na
výroční členské schůzi včelaři z Horních Datyní, aby zhodnotili práci základní organizace za uplynulých osmdesát let.

Společná fotografie

foto (jk)

Přítomné přivítal Ing. Josef Hradil, člen
výboru základní organizace.
Předseda, Ing. Richard Grohmann, oživil v paměti historii hornodatyňské základní organizace, připomenul práci včelařů aktivních i těch, kteří již nejsou mezi
námi. V současné době sdružuje ZO ČSV
v Horních Datyních pětadvacet členů, a ti
pečují o 260 včelstev.
Sešli se i gratulanti. Přišli zástupci základních organizací z Šenova, Radvanic
a Bartovic, Sedlišť, Lubna a nechyběli ani
paskovští, kteří nedávno oslavili sto let
své základní organizace.
Při této významné příležitosti předal
člen ÚV ČSV a OV ČSV Karel Lupa ocenění za dlouholetou práci Oldřichu Kaločovi. Předseda OV ČSV Jaroslav Kopeček
pak ocenění Okresního výboru ČSV pro
Základní organizaci ČSV v Horních Datyních a Bohuslavu Moravcovi udělil titul
Vzorný včelař.
(jk)

anekdoty k silvestrovské noci
Zajíček romantik
„Zajíčku, proč máš tak krátké uši?“
„Protože jsem romantik.“
„Tomu nerozumím.“
„Včera jsem seděl na louce a poslouchal, jak zpívá slavík. Tak jsem se zaposlouchal, že jsem přeslechl sekačku...“

Polyesteři
Dáma na procházce v pěkném kožichu,
přistoupí k ní ekologové: „Nestydíte se,
víte, kolik norků muselo kvůli němu zemřít?”
„Ale on je z polyesteru.”
„A víte, kolik polyesterů muselo za něj
zaplatit svým životem?”

Potápění
Potápěč se kochá podvodním světem
asi šesti metrů pod hladinou, když ve
stejné hloubce vidí nějakého kolegu.
Ten kupodivu nemá žádný dýchací přístroj.
Potápěč sestoupí o další dva metry a
druhý ho po chvilce následuje.
Sestoupí ještě hlouběji, ale po pár minutách je druhý zase vedle něho.
Potápěči to nejde na rozum, a tak vyndá tabulku na psaní pod vodou se speciální křídou a napíše:
„Jak to děláš bez přístroje???“
Druhý mu vytrhne tabulku a napíše:
„Já se topím!“

Letní vtípek
V půjčovně loděk pokřikuje plavčík:
„Devítko, vraťte se, končí vám půjčovné!
„Kolega mu povídá: „Ale my máme jen
osm loděk.“
„Ježišmarijá! Šestko, máte nějaké problémy?“

Vodní polo
Římský císař promlouvá ke gladiátorům:
„Gladiátoři, dneska budete mít zápas
ve vodním pólu. Mužstvo, které vyhraje,
dostane svobodu!“
„A jak poznáme soupeře?“ ptají se gladiátoři.
Císař se uchechtne a povídá:
„Snadno, krokodýli budou mít bílé čepičky.“

Netopýří mdloba
Na telegrafním drátě visí několik netopýrů hlavou dolů, a tu z ničeho nic se
jeden prudce otočí a zůstane hlavou nahoru.
„Hele, co je s ním?“ ptá se jeden.
„Nevím, asi omdlel.“
Ze života
Přijde chlapeček do hospody, sedne si
ke stolu a říká servírce:
„Jednu desítku!“
Servírka: “A kolik je ti, chlapečku“
„Osum.“
„A to by ti nestačil džus?“
„No, stačil, ale chybí mi dvě koruny...“
9

Nelehká cesta
Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy:
„Prosím vás, jak se dostanu na nádraží?”
„Musíte jít stále rovně...”
„A do háje! Tak to se na nádraží dneska
nedostanu!”
My valaši
Rozhlasová reportérka chce udělat autentický rozhovor s bačou,tak se ho ptá,
jak probíhá jeho běžný den.
Báča: „No, ráno vstanu a hned si dám
slivovici“
Reportérka: „Počkejte,to přece nemůžete říct do rádia,že ráno chlastáte! Tak
řekněte, že čtete knihu.“
Bača tedy začne znovu:
„Ráno vstanu a začnu číst knihu,když ji
dočtu,jdu k Jožinovi a čteme spolu jeho knihu. Jakmile ji přečteme,jdeme do knihovny,
když už máme přečtenou celou knihovnu,
jdeme k Jurovi,protože ten má tiskárnu.

Taxík
Nasedne opilec do taxíku a povídá:
„Domů!“
„Nemoh byste to trochu upřesnit?“
„Jo... Do obýváku...“

přečetli jsme za vás

Češi mohou říci NE podpisem porušování lidských práv
ve světě

Praha – Češi se mohou zapojit skrz petici do diskuze k palčivé otázce porušování lidských práv v rozvojových zemích po celém světě v důsledku činností nadnárodních společností. Evropská unie chystá v příštím roce historicky první reformu legislativy v oblasti odpovědnosti firem za lidská práva
a Česká republika se k návrhům na vytvoření tohoto právního rámce bude v
příštích měsících vyjadřovat. Ve středu 10. listopadu byl v pražských ulicích
naplánován happening k této problematice.
„Pro český stát je otázka porušování
lidských práv velice aktuální. Téměř každý
obchodní řetězec ve všech krajích České
republiky má ve své nabídce zboží, které
bylo vyrobené za nehumánních podmínek
v Indii, Jihoafrické republice a v dalších
zemích,“ popisuje spojnici mezi porušováním lidských práv v rozvojových zemích
a evropským trhem Filip Gregor z Ekologického právního servisu, který uspořádal
první velké setkání k tomuto tématu na
půdě Úřadu vlády a také oslovuje lidi, aby
se k této důležité kampani přidali.
Podle Filipa Gregora mají evropské státy klíčovou roli v tom, aby požadovaly po

velkých firmách transparentnost své činnosti. Firmy v celé republice by měly identifikovat, zda se prostřednictvím svých
obchodních vztahů nepodílí na porušování lidských práv v rozvojových zemích.
Druhým pilířem by pak měla být snazší
soudní vymahatelnost pro oběti ve vykořisťovaných zemích.
Účastníci diskuse na Úřadu vlády ze
širokého spektra od politiků až po členy
nevládních organizací se shodli na tom,
že jde o otázku, kterou je potřeba aktivně řešit i z hlediska aspektu pro domácí
ekonomiku. „Existuje globální spojený
svět, kdy jedna firma pracuje v mnoha

státech a je skoro nemožné to kontrolovat.
Každá země si toto musí ohlídat, české
firmy dlouhodobě ohrožuje laciná konkurence daná nízkými mzdovými náklady
v rozvojových zemích,“ vidí v porušování lidských práv velký ekonomický problém poslanec a podnikatel Jaroslav Lobkowicz, který byl jedním z diskutujících u
kulatého stolu.
Organizátoři z Evropského právního
servisu chystají v příštích týdnech další
akce na podporu lidských práv po celém
světě. Happening 10. listopadu v Praze se
uskutečnil u příležitosti výročí popravy
nigerijského aktivisty za práva lidí postižených firmou Shell v Nigérii.
Více na www.responsibility.cz
Petice: http://www.responsibility.cz/index.php?id= 416
www.tiskovky.cz

Ježíšek bude nejlepší za 5 let. Překročí české hranice?
Obchodníci nelení, do výloh už zavlekli Vánoce
Brno/Berlín - Kdyby se obchodníci v Česku měli spolehnout na průzkumy,
které ukazují, kolik budou Češi a Moravané utrácet za vánoční dárky, museli by mít nutně těžkou hlavu a raději by se měli dát na věštění z křišťálové
koule.
Budeme utrácet víc než loni, zní z jednoho z průzkumu. Ale taky české vánoce
budou zase o něco chudší, lidé plánují za
vánoční svátky utratit o něco méně peněz
než loni, je napsáno ve výsledcích dalšího
velkého průzkumu předvánoční nálady.
To Němci mají jasno. Obchodníci čekají
nejlepší vánoční útraty za pět let, Němci
chtějí společně s Brity a Lucemburčany
utrácet za dárky nejvíc v Evropě i podle
různých průzkumů.

77 miliard eur

V Německu tak narostou podle asociace
maloobchodníků tržby v předvánočním
a vánočním období na 77 miliard eur.
Za utrácením je klesající nezaměstnanost v zemi a také růst mezd. „Bude to
nejvýraznější nárůst za pět let,“ řekl šéf
asociace Josef Sanktjohanser. Němci mají
za Vánoce utratit až 600 eur.

Co dostanete k Vánocům a co
chtějí ostatní? Už to víme

A už teď je jasné, že se na předvánočních utratách v Německu budou podílet
i čeští zákazníci, za hranicemi při nákupech totiž často ušetří. Čechy k předvá-

nočním cestám chtějí lákat třeba Drážďany. Na Čechy proto saská metropole
zaměřila i svou reklamní kampaň. Do
lákání návštěvníků z Česka letos v zimě
Drážďany plánují vynaložit v přepočtu
skoro půl milionu korun.

Jak může Ježíšek stihnout
obdarovat všechny děti v ČR

V českých městech se mají objevit plakáty a letáky se sloganem „Drážďany. Dávají zimě lesk“, pro denní tisk je připravena speciální příloha o vánočním Sasku a
do Prahy 26. listopadu dorazil i reklamní
kamion.
První zkušenosti českých obchodníků
zatím nasvědčují tomu, že letos budou lidé
utrácet víc než loni. „Proti loňsku jsme zaznamenali už nyní mírný nárůst prodané
elektroniky s tím, že lidé nakupují dárky
na Vánoce,“ řekl Milan Tichý z jedné prodejny elektroniky v Brně.

Utratíme přes tři tisíce

To potvrzují i některé průzkumy. Většina Čechů plánuje letos utratit za vánoční dárky víc peněz než loni. Chystá se k
tomu přibližně sedm z deseti lidí, vyplývá
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z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila
společnost Unilever.
Více než před rokem budou utrácet lidé
z nejnižších příjmových skupin, naopak
domácnosti s vyššími příjmy budou letos
šetřit. Loňské Vánoce byly v Česku kvůli
hospodářské krizi meziročně skromnější. Průměrná útrata na člena rodiny letos
vzroste na 3223 korun z loňských 3106
korun.
Podle celoevropského průzkumu společnosti Deloitte ale Čechy čekají chudší Vánoce než loni, i když budou šetřit
méně, než lidé z dalších evropských zemí.
Zatímco minulý rok byly české rodiny
ochotny utratit za vánoční nákupy dohromady 525 eur, letos se tato částka snížila
na 495 eur, což v přepočtu představuje asi
12 400 korun.
Tato suma zahrnuje dárky, vánoční výzdobu, ale také nákupy svátečního jídla
a pití pro celou rodinu.
Z průzkumu dále vyplývá, že Češi letos hodlají nakupovat především levnější
a praktické dárky, 61 % lidí je rozhodnuto,
že omezí okruh obdarovávaných pouze na
nejbližší rodinu a 66 % lidí se hodlá zaměřit především na zboží, které je aktuálně
ve speciální cenové nabídce.
Tomáš Fránek
http://aktualne.centrum.cz

anekdoty k silvestrovské noci
Kouzelný dědeček
V parku na lavičce sedí muž a na klíně má malý tenisový kurt, kde trpaslíčci hrají turnaj.
Jiný pán to sleduje a se zaujetím se
ptá, kde k tomu unikátu přišel.
„Támhle od toho kouzelného dědečka“, ukáže, „nabídl mi splnit mi jedno
přání.“
Pán dohoní dědečka:
„Prosím, mohl byste mi vykouzlit
pytel doláčů?“
„Staň se“, luskne dědeček prstem
a zmizí.
Před pánem se objeví pytel, rozevře
ho a nevěří vlastním očím. Vrátí se na
lavičku a člověku s tenisem si stěžuje:
„On je snad hluchej! Chtěl jsem doláče a vyčaroval mi koláče?!“
„No jasně, že je. Myslíte, žá já jsem
chtěl třiceticentimetrovej tenis?“
Hlášky Jaromíra Bosáka – sportovního reportéra:
1. Dnes jsme bohužel sledovali zápas,
v němž si podala ruku bída s nouzí.
2. Domácí dnes hrají takovou tužku,
že by se i v Koh-i-nooru divili.
3. Nevím, co teď odpískal Rooneymu
rozhodčí za faul? Zákaz předjíždění?
4. Leváci jsou potřeba v každém
týmu, ale ne když odjakživa kopou
pravou.
5. Rozhodčí asi nemá svůj den a chtělo by to střídat.
6. Takhle rozzuřeného trenéra jsem
ještě neviděl. Potkat ho v noci, zakousnu se do stromu a dělám suchou větev.
7. A bude to rohový kop. Podle tlačenice ve vápně to vypadá, že na
některé hráče přišlo jaro.
8. a netrefí se a netrefí. Co tomu asi
říká manželka...
9. Ten rozhodčí, toho snad vytáhli
z basketu, ten asi píská kroky.
10. Tohle už se nedá nazvat kosa, to
je pořádně rozjetý kombajn.
11. Zdá se, že fanoušci na něj pokřikují „hraj nebo si kup lístek“!
Medvědi
Je podzim. V parku na lavičce sedí
dva medvědi a pozorují, jak ze stromu
padá listí. Jeden se otočí na druhého
a povídá: „Řeknu ti, někdy bych vynechal i ten zimní spánek, jen abych viděl
toho člověka, jak tam na jaře lepí ty listy zpátky!“

Pepíček a mravenci
Ptá se Pepíček tatínka: „Tati, jak jsem
přišel na svět?“
„No víš Pepíčku, my sme se s maminkou jeden večer tak cukrovali a pak
to najednou přišlo.“
Pepíček si večer před spaním posype
celou postel cukrem a jde spát. Ráno
se probudí a najde kolem sebe stovky
mravenců, setřepe je ze sebe a řekne:
„Kdybyste nebyli mými dětmi, tak já
vás zabiju!!“
Žirafa a myška

Slepice
Ta naše slepice vypadá smutně. Neuděláme si z ní polívku?
Když myslíš, že ji to rozesměje ...
Rybář
Vykoukne krokodýl z vody na rybáře
a ptá se: „Berou, berou?“
„Kdepak, ani ťuk ...“ „Tak se na ně
vykašli a pojď se vykoupat.“
Na honu

Potkala žirafa myšku a říká:
„Ty ani nevíš, jaké to je dobré mít takový dlouhý krk.“
„Hmmm,“ myška na to.
„Díky svému krku dosáhnu na ty
nejvyšší a nejchutnější lístečky na stromě.“
„Hmmm.“
„A když polykám, tak krásně dlouho to trvá, než projdou celým mým krkem.“
„Hmmm.“
„A když se napiju pramenité vody,
ona tak krásně dlouho a dlouho
sklouzává do žaludku a celou mne
ochlazuje:“
„Hmmm,“ rozpovídá se myška „a už
jsi někdy zvracela?“

Venkovský lékař se vrátil z honu.
„Jak jsi dopadl?“ ptá se manželka.
„Dva zajíci a čtyři noví pacienti!“

Zbláznil ses?
Tři hodiny ráno, v zámku zarachotí
klíč a notně podroušený muž se šine do
chodby.
Do běla rozpálená manželka v noční
košili se na něj rozkřikne „Teď se chodí
domů?“
Muž:
„Klid, jdu si jenom pro kytaru“
Narozeniny
Pan František bude slavit 80. narozeniny a ptá se, co k nim dostane.
Žena mu sdělí, že má pro něj dobrou
a špatnou zprávu...
„Objednala jsem ti dvě striptérky.
Ta špatná zpráva je, že obě budou
v tvém věku!“
Aktuální stav financí v ČR

Moucha
Leží moucha na zemi a třepotá nožičkama. Přiletí k ní druhá a říká: ,,Aerobik? Pilates?
A ta první nato ,,Né … Biolit“

Volá Klaus Kalouskovi : „Lidi říkají,
že už nejsou peníze na nic, je to pravda?“
Kalousek : „Ale ne, pane prezidente,
peněz je minimálně na rok dost!“
Klaus : „Počítáš do toho i Moravu?“
Kalousek : „Ne, jen nás dva.“

Rybář a zlatá rybka
Rybář chytí zlatou rybku, vytáhne
ji na břeh, a rybka najednou promluví
lidským hlasem:
„Když mě pustíš, splním ti tři přání.“
Rybář na to kouká jako z jara, a ještě
než se vzpamatuje z překvapení, vykoukne z vody jiná ryba a povídá:
„Nepouštěj ji, kecá.“
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Hra na doktora
Pepíček se ptá Marušky: Maruško,
nechtěla by sis se mnou zahrát na doktora?
Maruška povídá: Ale, tak jo.
Pepíček na to: Tak mi dej 30 korun.

co se děje v domečku

Samostatnost – Téma projektového dne
Dne 26. října se ve vratimovském Domě dětí a mládeže uskutečnil
projektový den na téma: „SAMOSTATNOST“, který připravili lektoři a metodici Centra dětské komunikace Vratimov.
Účastníky byli žáci 8. a 9. tříd ZŠ Masarykovo náměstí Vratimov. Vytvořili 8 pracovních, tvůrčích skupin, které pod vedením patronů plnily konkrétní úkoly. Týmy zaplnily
celý „Domeček“, každá skupinka byla v jiné
místnosti, aby se navzájem nerušily a hlavně,
aby mohly pracovat samostatně.
Jednotlivé projektové úkoly:
Film – patron Alice Taussiková
Žáci zpracovali jednu z historických událostí
ČR - rozdělení Československa v roce 1993 a
tomu předcházející setkání pánů Klause a Mečiara ve vile Tugendhat v Brně.
Videoklip – patron Petr Macura
Napsání textu písničky a hlavně její zazpívání v rapovém rytmu, to byl speciální úkol pro
výhradně dívčí tým. A videoklip opravdu stál
za to.
Rozhlas – interaktivní pořad – Hádej, kdo
jsem? – patron Jitka Kvasničková
Rozhlasový pořad se „živými“ otázkami do
studia se povedl - jak by ne, když hostem byl
slavný Chuck Norris.
Rádio Barák a Pospíšilovy otázky – patron David Pospíšil, Eva Bělohlavá
Ve studiu se sešly zástupkyně dvou politických stran: Karkulek a Vlků. Nejtěžší bylo je
nejen usměrnit, ale na závěr také usmířit.

Děti při plnění projektových úkolů

Foto – patron David Holzmann
Žáci se zájmem o fotografování vytvořili
– kromě fotodokumentace celé akce - fotokomiksy (co je a co není samostatnost) - prý ani
rodiče nejsou samostatní.
Kreslený komiks – patron Luděk Pospíšil
Formou kramářské písně – tématem byla jak
jinak než SAMOSTATNOST, tentokrát kotěte
– zpracoval téma další dívčí tým, a to na nápěv
večerníčkovské písně „Kdo a kdo a kdo to je,
co tu kolem brousí...“
Reklamní kampaň – Jsme stejní nebo jiní?
– patron Míša Bělohlavá, Jaromír Wojtyla
Vyrazit do vratimovských ulic a oslovovat
neznámé chodce, to bylo samostatným úkolem
Mire a Vendy. Výsledkem potom je velmi zdařilý reklamní televizní spot.
Tam, kde domov můj – divadelní představení – patron Hana Štrbová

foto CDK

Divadelní skeč s teenagery, kteří se stačili během svého vystoupení plynule přesouvat
mezi staletími, byl neopakovatelný. Začali
v roce 1834 (poprvé tehdy byla veřejně uvedena píseň Kde domov můj) a končili ve třicátých
letech minulého století. Jejich vystoupení bylo
tečkou za neobvykle stráveným školním dnem.
Vše se samozřejmě točilo a dokumentovalo.
Jeden z výstupů projektového dne můžete slyšet na stránkách www.radiodomino.cz, článek
Vlci a Karkulky, fotografie jsou publikovány
na stránkách CDK www.centrum-detske-komunikace.cz, a zkrácený záznam na www.
ddmvratimov.tv.
Projekt „CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.

Marcela Grácová

dětské aktivity

„Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“
Mateřská škola ve Vratimově získala Referenční list v rámci celokrajské soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce
2009/2010 ze dne 3. 9. 2010.
Již několik let se zaměřujeme na ekologii, a to vypracovaným Školním vzdělávacím programem „Dítě a svět“, který je podkladem pro jednotlivé aktivity
mateřské školy. Naším cílem je rozvíjet
osobnost dítěte s obohacením o prvky environmentální výchovy. V tomto duchu
vytváříme prostředí mateřské školy, což
je tematická výzdoba chodeb a tříd, koutek přírody, vysazování a péče o pokojové
květiny, vnější prostředí – zahrada, kde se
děti zapojují do udržování záhonu s květinami a pískoviště, pomáhají s hrabáním

listí, pečují o ptáčky v zimě. Spolupracujeme s mysliveckým sdružením Hubert,
sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř.
Odměnou je pro děti setkání s myslivci na
chatě Hubertce, kde se dozví spoustu zajímavostí. Zapojujeme se také do soutěže
s panem Popelou ve sběru starého papíru.
V minulém školním roce začal vyvíjet svou činnost ekologický kroužek pod
vedením p. uč. V. Filipové a S. Gajdové.
Společně s dětmi vytvořily ještěrkovník
na zahradě školy, absolvovaly exkurzi do
místní mydlárny, připravily program pro

ostatní děti na Den Země. Děti jednotlivých tříd se zúčastňují výtvarných soutěží, v nichž získaly různá ocenění, např.
Všechny barvy zeměkoule, Ptáci kolem
nás, Domov pro přírodu. Ekologických
aktivit naší mateřské školy je hodně, nelze
je tudíž ani všechny vyjmenovat.
Na tento školní rok máme vytvořen projekt pro environmentální výchovu, podle
kterého se zaměříme na další činnosti,
které budou podporovat zájem dětí o naše
okolí.
Naším záměrem je zamezit lhostejnosti
dětí i dospělých k prostředí, které nás obklopuje.

Siváková Lenka
ředitelka MŠ

anekdoty k silvestrovké noci
Přijde žena opilá a vláčná domů a povídá manželovi:
„Jsi mě teď pěkně naštval!
Já tě hledám po všech hospodách a ty
si tady v klidu myješ nádobí …

Z dopisu:
Drahá, odpusť mi, že jsem k Tobě
minulý týden nepřišel, ale byl jsem pít
a nemohl jsem dva dny přijít k sobě, natož k Tobě.
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Potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá
druhého: „Tak co, jak jde život?“
A to druhé odpovídá: „Ani se neptej,
je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili!“

ze života spolků a organizací

Adaptační kurz 6. třídy a projekt „Rosteme spolu“
Ve dnech 11. 10. 2010 až 13. 10. 2010 se uskutečnil adaptační kurz 6. A třídy naší ZŠ, Masarykovo náměstí, Vratimov. Tento kurz se
konal již čtvrtým rokem, ale organizátorem
bylo občanské sdružení AVE, Český Těšín.

Tento adaptační kurz byl součástí projektu „Rosteme spolu“, do kterého se v letošním školním roce
škola zapojila, a konal se v nádherném prostředí
Moravskoslezských Beskyd v rekreačním středisku
VŠB.
Tento kurz je neocenitelným prostředkem, pomocí
kterého se mohou navzájem lépe poznat nejen děti,
ale je také prostředkem poznání a sblížení mezi třídou a jejich novou třídní učitelkou, která je bude provázet po celý zbytek jejich školní docházky. Nebyla
tedy nouze o množství aktivit. Závěrečným vyvrcholením byl večerní rituál přijímání do šesté třídy a hledání třídního pokladu. Jak bude dále pokračovat to,
co se započalo na tomto kurzu, je už v rukou celého
kolektivu a jejich třídní učitelky.

Mgr. Martina Pelikánová Účastníci adaptačního kurzu

z pověstí regionu

foto autorka

kulturní středisko připravuje

Čert v šenovském kostele
Za oltářem v šenovském kostele Prozřetelnosti Boží
seděl čert a číhal, kdo z lidí se přetvařuje a má při bohoslužbě hříšné myšlenky nebo dokonce kleje. Docela se
mu dařilo a pomalu si nestačil hříšníky zapisovat, jak se
neslušně chovali.

zve všechny do prostor Společenského domu
10. prosince 2010 od 8.00 hodin do 16.00 hodin
na

Vánoční trhy

Jedna
ctnostná
panna jej pro svou
velikou
zbožnost
spatřila. Viděla, jak
nemá na kůži, na
kterou si to všechno
zapisoval, už volné
místo a tak ji chytil do pazourů a do
pysku, a kůži roztahoval. Najednou mu
z pysků vyklouzla a Šenovský kostel dnes
foto (jk)
čert drcnul hlavou do
kostelní stěny. Panna se začala smát, protože jej jako jediná viděla
a čert ji také pilně zapsal. Od té doby v Šenově nebylo jediného,
kdo by neměl nějaký hříšek zapsaný u čerta.
Proto na ochranu před čertem měli v Šenově svůj osobitý recept. Kdo zíval, musel si dát dlaň před ústa a ještě si pak před
pusou udělat křížek, aby se mu tam čert nedostal. Podobně mohl
vypít čerta ten, kdo pil vodu ústy přímo ze studánky a ne z dlaní.

Připravili jsme pro Vás
pestrou nabídku zajímavého zboží,
kterým uděláte radost pod stromečkem,
nebo při zkrášlení bytu.

Šperky Svarowski, svetry a zimní oděvy, pyžama,
patchwork, ubrusy, ručně malované užitkové sklo,
vánoční ozdoby ze dřeva, z bižuterie,
tradiční malované ozdoby za účasti malířky,
medovina, koláče, sladkosti,
vánoční svícny
z přírodních i umělých materiálů.
Není potřeba se trmácet za nákupy dárků.
Vše najdete pod jednou střechou

Jiřina a Jaromír Poláškovi
Pověsti ze Slezské brány

napsali jste nám
Dobrý den,
zúčastnila jsem se divadelního představení Vše
o ženách. Velmi se mi toto představení líbilo. Potěšilo mě, že v našem městě uspělo nejen představení v minulých letech divadelního spolku Háta,
či představení loňského roku s paní Maciuchovou
a panem Brzobohatým, ale i toto další Vše o ženách s dalšími novými protagonisty.

Uvítala bych více představení i jiných divadelních společností než je Háta, jistě je v možnostech
našeho KS a zejména nás zájemců o kulturu, abychom se představení zúčastnili.
Byla bych moc ráda a jistě hovořím za všechny,
kteří Vše o ženách viděli, kdyby se zde odehrálo
i ještě úspěšnější představení Vše o mužích, které
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bylo v těchto dnech sice v Ostravě (prý velice hezké a ještě hezčí než Vše o ženách).
Přeji Vám hodně zdaru ve Vaší práci a další
vyprodané sály na dalších úspěšných divadelních
představeních ve Vratimově.
S pozdravem Kamila Blahovcová

policie radí, informuje

Nástrahy v domácnosti aneb trocha požární prevence neuškodí
Pokud se řekne „požární prevence“, tak většina lidí jen mávne rukou
s přesvědčením, že se jich to netýká. Ani si neuvědomí, jak vysoký počet
požárů v domácnostech souvisí právě s tím, že se doma cítí bezpečně a často
podceňují situace, které mohou vést ke vzniku požáru.
Stačí pohled do kuchyně. Zcela běžně,
automaticky a bez velkého přemýšlení zapínáme varnou konvici, na pánvi připravujeme oblíbené hranolky nebo omelety,
používáme elektrické a plynové sporáky,
topinkovače, toustovače a jiné pomocníky. Přitom každý z těchto výrobků v sobě
skrývá potenciální zdroj požáru. Vždyť
většina z nich pracuje s otevřeným ohněm
nebo alespoň s teplotou dostatečně vysokou na zapálení hořlavých materiálů v našem okolí.
Stačí si jenom odskočit od smažení hranolků k zajímavému televiznímu pořadu
a brzy nás může do kuchyně přivolat štiplavý kouř z hořící pánve nebo fritovacího
hrnce s olejem. V tom okamžiku je nutné
zachovat chladnou hlavu. Nelikvidovat
takovýto požár přívalem vody, který by
zapříčinil ještě větší vyšlehnutí plame-

nů a následné rozšíření požáru do celého
bytu, ale okamžitě vypnout zdroj tepla
a pokusit se zadusit hořící olej na pánvi
poklicí nebo vlhkou utěrkou.
V poslední době se častým zdrojem požáru stávají elektrické kuchyňské spotřebiče. Většina z nich je neustále zapojena
v síti. Proto je vhodné elektrické spotřebiče, které nemusí být trvale zapojeny v síti,
např. varné konvice, po jejich použití buď
odstavit ze zdrojového podstavce, nebo
rovnou odpojit ze zásuvky.
Není také výjimkou, že majitel bytu při
vaření usne nebo byt opustí a spotřebič či
vařící se potraviny ponechá bez dozoru.
Pak už stačí drobné zpoždění při návratu
a neštěstí může být na světě. Při používání
plynového sporáku pak může během naši
nepřítomností dojít k uhasnutí plamene
a po dosažení dostatečné koncentrace uni-

kajícího plynu až k výbuchu. Častým nešvarem jsou rovněž v blízkosti plynových
a elektrických spotřebičů, tak říkajíc „při
ruce“, umístěné chňapky, utěrky, zástěry
apod. Pak stačí chvilka nepozornosti nebo
průvan a máme založeno na požár.
Výše zmíněné jsou jen příklady potenciálního nebezpečí, které nás při používání
otevřeného ohně při vaření mohou potkat.
Zejména v předvánočním období, kdy se
intenzita vaření a pečení násobí a soustředěnost hospodyněk je odpoutávána
spoustou dalších vánočních úkolů, je třeba věnovat zvýšenou pozornost prevenci.
Vzhledem k vysokému množství potenciálních zdrojů požárů v domácnosti se jistě
vyplatí pořídit si do domácnosti zařízení
schopná včas upozornit na vznikající požár a prostředky k jeho uhašení. Hlásič
požáru a funkční hasicí přístroj by se měl
stát stejně samozřejmým bezpečnostním
vybavením domácnosti, jako kvalitní
zámky na dveřích.
prevence HZS MSK
www.hzsmsk.cz

Myslíte i na bezpečnost?
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav.
V tomto období snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba, často
z hořlavých materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i svíčky. Za všechny jmenujme adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, na stáncích
drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by měly splňovat
určité bezpečnostní zásady. Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií – na tu, na které se svíčky smí zapalovat a na dekorativní výrobky, na kterých se svíčky zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by
tato informace vždy měla být vyznačena.
Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo
v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo
dojít k jejich převržení. Hořící svíčky musí
být navíc vždy umístěny v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím zabráníme přenesení
ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního věnce.
Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam
dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá
podložka pod dekorací. Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do
prostor nábytkových stěn a skříní, nebo
do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký
průvan dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní
zásadou ale zůstává neponechat zapálenou
svíčku nikdy bez dozoru.
Aby vás při tom všem vánočním shonu
v domácnosti nepřekvapila nemilá událost, a případný požár jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás

intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by
mohl být takovým malým předvánočním
dárkem pro bezpečí celé rodiny.
Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině
poranění nebo smrti patří manipulace
s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená zábavná pyrotechnika
k dostání v širokém spektru obchodních
řetězců a kamenných prodejen. Ale i při
jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát
na to, aby výrobek byl opatřen návodem
výrobce v českém jazyce spolu s vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také
na paměti, že prodávat lze pyrotechnické
předměty pouze osobám starším 18 let,
a to navíc pouze pyrotechnické předměty
I. a II. třídy. K nákupu pyrotechniky III.
třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti
také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro
IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu
a mimo dosah dětí. Při manipulaci nemiř14

te na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu.
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál
z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila.
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě
tragických událostí v domácnostech, při
kterých se zraní desítky osob a materiální
škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární bezpečností
u vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy.

Klidné Vánoce
a šťastný Nový rok
přeje Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje.
oddělení prevence HZS MSK
www.hzsmsk.cz

kino hvězda vratimov – program na měsíc prosinec 2010 – tel.: 595 70 07 56

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

KVÍLENÍ

KLUCI JSOU ZPĚT

1. – 2. 12. v 18.00 hod.
USA/90´/60 Kč/drama/přístupný od 12 let
Píše se rok 1956 a básník Allen Ginsberg (James Franco) vydává své nejslavnější dílo, Kvílení. Ještě předtím ale musel bohémský tvůrce najít cestu do nitra sebe sama, uniknout z pařátů
imaginativní reality a vyrovnat se svou sexuální orientací. Jako
zarputilý bojovník proti zneužívání politické moci byl vyhoštěn
z několika zemí. Po celý život experimentoval s halucinogeními
látkami a alkoholem, zemřel ve věku 70 let na rakovinu jater.
Hrají: James Franco, Jon Hamm, Jeff Daniels, Alan Alda,
David Strathairn, Mary-Louise Parker a další

9. 12. v 18.00 hod.
Austrálie/V.B/104´/70,-/drama/přístupný
Joe (Clive Owen) pracuje jako sportovní novinář a se svou
ženou Katy a malým synem Artiem tvoří očividně harmonickou rodinu. Až do okamžiku, kdy Katy náhle zemře na rakovinu. Film pojednává nejen o tom, jak se oba se ztrátou milované
manželky a matky vyrovnávají, ale i o Joeově vžití se do role
samostatného rodiče a přijetí odpovědnosti návratu.
Hrají: Clive Owen, Laura Fraser, Emma Booth, Steven Robertson, Erik Thomson

KAJÍNEK

MACHETE

10. – 11. 12. v 18.00 hod.
ČR/107´/70 Kč/akční-krimi-thriller/přístupný od 15 let
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala
legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy
unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím.

3. – 4. 12. v 18.00 hod.
USA/105´/70 Kč/akční/přístupný od 15 let

Vypadal jako docela obyčejný dělník z ulice a byl ideálním
kandidátem k tomu, aby na něj hodili vraždu. Ale ukázalo se,
že je to Machete (Danny Trejo), legendární bývalý elitní agent,
kterého se nevyplatí naštvat. Poté, co ho vyhlášený mexický
drogový magnát Torrez (Steven Seagal) nechal v pustině polomrtvého, se mu podaří přežít a uprchne do Texasu, kde touží
zmizet a uniknout své minulosti.
Hrají: Danny Trejo, Robert De Niro, Jessica Alba, Steven
Seagal, Michelle Rodriguez, Jeff Fahey, Cheech Marin,
Don Johnson, Shea Whigham, Lindsay Lohan, Daryl Sabara, Ara Celi, Tom Savini, Electra Avellan, Elise Avellan,

Hrají: Konstantin Lavronenko, Tatiana Vilhelmová, Bogusław Linda, Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, Václav Bárta, Werner Daehn, Josef Klíma, Norbert Lichý, Alice Bendová, Ken Duken, Daniel Daden Svoboda

HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI část 1.

KUKY SE VRACÍ

15. 12. v 18.00 hod.
V.B/USA/150´/70 Kč/rodinná fantasy/přístupný od 12 let
První část závěrečného dílu Harryho Pottera začíná, když se
Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž
cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti –
viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe, a to víc než kdy dříve,
protože jim už profesoři nemohou pomoci.
Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter a další

8. 12. v 18.00 hod.
ČR/95´/70 Kč/dobrodružný/přístupný
Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze „zdravotních důvodů“ musí pryč i jeho oblíbená hračka – růžový medvídek

RED

17. – 18. 12. v 18.00 hod.
USA/111´/70,-/akční komedie/přístupný od 12 let
Akční komedii RED natočil na motivy stejnojmenné komiksové mikrosérie Warrena Ellise a kreslíře Cully Hamnera režisér Robert Schwentke. Vypráví příběh penzionovaného agenta
CIA Franka Mosese (Bruce Willis), který žije poklidně a idylicky na venkově. Až do té doby, kdy se jej nové vedení CIA rozhodne zlikvidovat. V tu chvíli nastává souboj na život a na smrt
mezi špičkovým, ale zestárlým agentem, a celým zbytkem CIA.
Hrají: Bruce Willis, Morgan Freeman, Mary-Louise Parker, Helen Mirren, John Malkovich a další

Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do popelnice, začne pracovat Ondrova fantazie, v níž prožívá medvídkovy příběhy v
neznámém přírodním světě.
Hrají: Ondřej Svěrák, Zdeněk Svěrák, Oldřich Kaiser, Kristýna Nováková-Fuitová, Filip Čapka, Jiří Macháček, Jiří Lábus, Petr Čtvrtníček, Pavel Liška
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společenská rubrika

Kulturní středisko Vratimov
připravuje od ledna 2011
otevření těchto cvičebních kurzů:

Kdo měl rád vzpomene,
kdo miloval nezapomene.
Dne 1. prosince 2010 vzpomeneme
5. výročí úmrtí naší sestry paní

Vlasty Gambalové

Pondělí v 18.00 hod. – Aerobic-mix – nejznámější, klasická
forma vytrvalostního cvičení při hudbě, kdy díky působení aerobní zátěže dochází v organismu k pozitivním změnám.
Pondělí v 19.00 hod. – Relax cvičení – relaxační cvičení
s důrazem na protažení a procvičení všech svalových skupin.
Úterý v 17.00 hod. – Cvičení na velkých míčích – balanční
míč je ideálním a dokonalým náčiním, které Vás donutí rozvíjet všechny pohybové schopnosti, zejména pohyblivost, koordinaci a rovnováhu.
Úterý v 19.00 hod. – Pilates s Broňou – při cvičení pilates se
protahuje a posiluje celé tělo se zaměřením na „střed“ – všechny cviky vycházejí z posílení jádra těla (břišních svalů a svalů
spodní části zad).
Úterý v 17.00 hod. – Power joga I. - rozdíl mezi jógou a power jógou je veliký, power jóga vychází z jógy, ale jedná se více
o silové cvičení. Cvičit mohou jak začátečníci, tak i pokročilí
a tato forma je vhodná pro klienty, kteří se „nudí“ v klasické
józe a hledají více dynamičtější styl.
Úterý v 18.20 hod. – Power joga II.
Středa v 17.00 hod. – Aby záda nebolela – zdravotní cvičení
pod vedením rehabilitační pracovnice, zaměřené na problémy
zádového svalstva, vadné držení těla, určeno pro všechny věkové kategorie.
Středa v 18.00 a v 19.00 hod. – Kalanetika – cvičení zaměřené na tvarování postavy a posílení problémových partií. Při
cvičení využíváme činky, posilovací tyče a gumičky.
Středa v 17.00 hod. – Jóga – cvičení jógy a hathajógy přináší
nejen klid a harmonii těla a duše, ale také především prevenci,
a to ve smyslu upevnění imunity, předcházení nemocí a stáří.
Čtvrtek v 17.00 hod. – Pilates s Bárou
Čtvrtek v 18.00 hod. – Body form s Lenkou – zpevnění
rizikových partií ovlivněných např. těhotenstvím (stehna, bříško, zadeček) za pomocí cvičebních pomůcek, jakými jsou činky, tyče, gumičky, overbaly.
Čtvrtek v 19.00 hod. – Břišní tance pro pokročilé – břišní
tanec je vhodný pro všechny, protože nepřetěžuje ani svalstvo
ani klouby, ba právě naopak má velmi příznivý vliv na celé
tělo, ale i psychiku ženy.
Čtvrtek v 18.30 hod. – Zum Dance – dance aerobik, zatancujeme si v rytmu merengue, salsy, samby, rock‘n rollu, reggaetonu, flamenca a nechybí ani posilování.
Pátek v 17.00 hod. – Břišní tance pro začátečnice
Do všech našich kurzů se můžete hlásit do 20. prosince
a od 5. ledna 2011, a to buď osobně v kulturním středisku
nebo na tel. čísle 595 700 752.

Vzpomínají sestry Věra a Jarmila
s rodinami.
Dne 16. 12. uplyne 15 let,
co nás navždy opustila naše drahá
paní

Vlasta Adámková
Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi.
Milan Adámek s rodinou.
Čas po dnech kráčí, život jde dál,
zůstaly vzpomínky, bolest a žal.
Dne 5. 12. vzpomínáme 5. výročí úmrtí manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka.

Miroslav Chobot
by se dne 16. 12. dožil osmdesáti let.

Dne 23. 12. vzpomeneme našeho manžela,
otce , dědečka i pradědečka

Aloise Babiše
z Vratimova.

Dne 30. 12. 2010
si připomeneme 2. výročí úmrtí
pana

Lubomíra Bezruče
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 27. listopadu uplynulo 5 let
od úmrtí našeho manžela, tatínka, bratra a švagra

Jaroslava Kulštejna
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Ludmila,
dcera Martina a syn Michal.

Kalendáře Vratimova na rok 2011
Upozornění občanům

V pokladně Kulturního střediska ve Vratimově jsou v prodeji kalendáře, ve kterých jsou uvedeny termíny společenských i sportovních akcí
organizací a spolků z Vratimova a Horních Datyní, dále termíny svozu odpadů (popelnice i žluté pytle s plasty), termíny a místo přistavení
velkoobjemových kontejnerů, některé termíny pro úhradu poplatků na
městském úřadě a mnoho dalších informací. Kalendář byl rovněž doplněn o často žádanou informaci měsíčních fází. Stojí 70 Kč a můžete si
ho zakoupit od pondělí do čtvrtku od 7 do 17 hodin a v pátek od 7 do 14
hodin. Rovněž je k prodeji v pokladně kina, a to od středy do soboty od
17 do 18 hod.

Upozornění seniorům

Upozorňujeme seniory, kteří obdrželi kalendář na setkání s představiteli města ve dnech 3. 11. (Vratimov) a 4. 11. (Horní Datyně), že se v kalendáři na pevném kartonovém podstavci vyskytla chyba v telefonních
číslech uvedených firem. Za chybu se omlouváme a prosíme Vás, abyste
se kdykoliv zastavili v kulturním středisku ve Vratimově, kde je pro Vás
připravena opravná samolepka se správnými údaji, nebo přineste svůj
kalendář a my Vám opravu sami provedeme.
Děkujeme za pochopení.
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kulturní středisko připravuje

Prosinec v Kulturním středisku

6. 12. 2010
13. 12. 2010
14. 12. 2010
6., 13., 20. 12

Program v kulturním domě ve Vratimově

4. 12. 2010
6. 12. 2010

10. 12 2010
12. 12. 2010
16. 12. 2010
20. 12. 2010
21. 12. 2010

15.00 hod.
8.30 hod.
10.00 hod.
8.00 hod.
10.00 hod.
18.00 hod.
9. 00 hod.
8.00 hod.
10.00 hod.

Mikulášská bes. pro veřejnost
Mikulášská bes. pro MŠ a ZŠ
Vánoční trhy
Pohádka Zahrada víl
Ván. koncert Spirituál kvintet
film. předst. vyhrazeno pro ZŠ
film. předst. vyhrazeno pro ZŠ
film. předst. vyhrazeno pro ZŠ

26. 2. 2011

Začátečníci – Word – textový editor, složky, klávesnice.
Internet – základy práce s internetem,
e-mailová pošta.
Pokročilí – zpracování a úprava fotografií, excel,
power point (tabulky, grafy, základy vlastní textové
i obrazové prezentace).
Jednotlivé kurzy jsou v rozsahu 3 týdnů a 12 hodin za 500 Kč.
Zájemci se mohou hlásit
v KS Vratimov,
nebo na tel. 595 700 752

učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 12
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salonek
salonek
cvičební sál
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
velký sál
cvičební sál

Kino Hvězda má pro vás vánoční dárek

v podobě akční komedie RED

Akční
komedii
RED natočil na motivy
stejnojmenné
komiksové mikrosérie Warrena Ellise a kreslíře Cully
Hamnera
režisér
Robert Schwentke.
Vypráví příběh penzionovaného agenta
CIA Franka Mosese
(Bruce Willis), který
žije poklidně a idylicky na venkově. Až do té doby, kdy se jej
nové vedení CIA rozhodne zlikvidovat. V tu chvíli nastává souboj na život a na smrt mezi špičkovým, ale zestárlým agentem,
a celým zbytkem CIA. Název filmu je zkratkou označení Retired
Extremely Dangerous (v důchodu, extrémně nebezpečný), a právě takovým se náš hrdina ukáže. Dále hrají např. Morgan Freeman, Helen Mirrenová či John Malkovich.

Akce jiných organizátorů ve Vratimově
1. 12. 2010
2. 12. 2010
3. 12. 2010

9.00
15.00
16.00

vestibul
velký sál
salonek

DDM Vratimov, Mikuláš
TJ Sokol Vratimov, sokolovna
Čertikiáda pro děti
KČT HD, Klondyke
44. ročník zimního táboření
KČT HD, Vánoční coutrybál

V lednu 2011 otevřeme opět
naše počítačové kurzy:

Uvedeny jsou akce, které byly objednány k 15. 11. 2010.

15.30
17.00
16.30
18.00
15.00
9.00
18.00
19.00
17.00
17.00
18.20
18.45
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
18.30
17.00

19.00

schůze výboru ZO KSČM
jednání Zastupitelstva města
Vratimova
Country bál – Klub českých
turistů Horní Datyně
cvičení dětí SDH HD

Počítačový kurz

Karneval ZŠ Datyňská
Karneval ZŠ Masaryk. nám.

Kurzy

18. 12.

18. 12.

Karnevaly pro děti v KS ve Vratimově

pondělí
pondělí
úterý
úterý
po., st.
pondělí
pondělí
pondělí
úterý
úterý
úterý
úterý
středa
středa
středa
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
stř. – čt.
pátek

17.00
9.00

10. 12.

Ples TJ Sokol Hrabová
Ples SDH Vratimov
Městský ples
Ples ZŠ Masaryk. nám.

AJ III.ročník
AJ IV.ročník
AJ I.ročník
AJ III.ročník
PC kurz zač.
Cvičení seniorů
Aerobic mix
Relax cvičení
Velké míče
Power joga I.
Power joga II.
Pilates s Broňou
Jóga
Kalanetika I.
Kalanetika II.
Pilates s Bárou
Body form
Břišní tance pok.
Zum Dance
Břišní tance zač.

8. 12.
13. 12.

4. 12.
5. 12. 16.00 hod.

Plesy v Kulturním středisku ve Vratimově

22. 1. 2011
20. 2. 2011

zkouška ZUŠ
gen. zkouška ZUŠ
Koncert ZUŠ
autoškola

Program akcí spolků a organizací města

ples Mysliveckého sdružení Trojačka
ples Sboru dobrovolných hasičů Horní Datyně
ples SRPŠ Základní školy Václavovice
ples Tělovýchovné jednoty Horní Datyně
ples Mysliveckého sdružení Hubert
ples KRPŠ Základní školy na Datyňské ulici Vratimov
ples Sboru dobrovolných hasičů Horní Datyně – Pochování basy

14. 1. 2011
5. 2. 2011
12. 2. 2011
19. 2. 2011

15.00

7., 14. a 21. 12., 16.00

Plesy v Kulturním domě v Horních Datyních

29. 1. 2011
5. 2. 2011
12. 2. 2011
19. 2. 2011

kinosál
kinosál
kinosál
učebna č. 17

Akce jiných organizátorů v Horních Datyních

Plesová sezóna za dveřmi
14. 1. 2011
22. 1. 2011

16.30
16.30

Prodej
Mikul. zábava, KD
Schůze MO KSČM
17

kulturní středisko připravuje
Již 50 let slaví v letošním roce folková skupina

SPIRITUÁL KVINTET

ZVEME VŠECHNY DĚTI NA

MIKULÁŠSKOU SHOW

S HOPSALÍNEM
Dne 4. prosince 2010 v 15.00 hodin

v kavárně společenského domu.
Pro všechny děti
jsou připraveny
balíčky.

Zveme vás na Vánoční koncert
se Spirituál Kvintetem
ve čtvrtek 16. prosince 2010 v 18 hodin
do kinosálu Hvězda
Vstupenky v předprodeji v KS Vratimov

Kino Hvězda vás zve
na první část posledního dílu

Kupon na zlevněnou vstupenku

Harry Potter
a relikvie smrti

Nedělní
pohádka

část 1.

Zahrada
víl
„Harry Potter a Relikvie smrti“ je sedmým a posledním pokračováním dobrodružství Harryho Pottera, které
je očekávanou událostí a bude rozděleno do dvou celovečerních filmů.
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit
tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat
musí jen sami na sebe, a to víc než kdy dříve, protože jim
už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se
je snaží rozdělit.

Divadelní soubor Odřivous

12. prosince 2010
v 10.00 hodin
kinosál Hvězda

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
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