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ZM na svém zasedání dne 15. 12. 2008
projednávalo:
 Rozbory hospodaření za 1.  10. měsíc
roku 2008
 Rozpočtové opatření č. VI/2008
 Návrh rozpočtového provizoria na rok
2009
 Zprávy o činnosti Finančního a
Kontrolního výboru
 Plnění Povolebního prohlášení v roce
2008
 Stav rozpracovanosti přípravy na
výstavbu kanalizace Vratimov
 Plán financování vodovodů a kanalizací
pro období 20092018
 Návrh Obecně závazné vyhlášky č.
2/2008
 Převod obchodního podílu společnosti
TEPLO Vratimov, spol. s r. o.
Rada města na své schůzi dne 5. 12.
2008 projednávala:
 Návrh rozpočtového provizoria na rok
2009
 Plány práce komisí na I. pololetí roku
2009
 Plnění Povolebního prohlášení v roce
2008
 Stav rozpracovanosti přípravy na
výstavbu kanalizace Vratimov
 Rozbory hospodaření za 1.  10. měsíc
roku 2008
 Rozpočtové opatření č. VI/2008
 Přidělení nebytových prostor
 Projednání smluv
Ivo Kičmer, místostarosta

Opr avili pomník padlých
Vedení města zaslalo v listopadu dopis
honorárnímu konzulátu Ruské federace v
Ostravě, ve kterém sděluje, že nemá
námitek proti provedení udržovacích prací
na válečném hrobu v Horních Datyních.
Práce byly provedeny začátkem prosince
pověřenou společností THERM na náklady
pověřeného orgánu Ruské federace.
(pa)

ZDARMA

Mezi významné akce, o kterých se hovoří v dokumentu Plnění povolebního prohlášení v roce 2008 projednaném
na zastupitelstvo města 15. 12. ( bude zveřejněno v příštím čísle VN) patří rekonstrukce výdejen stravy ve školách.
Fotografie spokojených strávníků je ze školní jídelny vHorních Datyních
(pa)

Infor mujeme o změnách v poskytová ní dávek pom oci v hmotné nouzi v roce 2009

Nezaměstnané čeká veř ejná služba
Dle novely z. č. 111/2006 Sb. o pomoci v
hmotné nouzi, se za projevenou snahu o
zvýšení příjmu vlastní prací bude
považovat, kromě prokázané vlastní snahy
o zvýšení příjmu z výdělečné činnosti,
výkonu veřejně prospěšných prací,
krátkodobého zaměstnání
zprostředkovaného úřadem práce a výkonu
dobrovolnické služby, také výkon veř ejné
služby, budeli tato služba vykonávána
alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně.
Nebude tedy dostačující pouze docházet
1 x měsíčně na úřad práce a dokládat
aktivity.
Veřejnou službou (VS) se rozumí pomoc
obci v záležitostech, které jsou v zájmu
obce, zejména při zlepšování životního
prostředí v obci, udržování čistoty ulic a
jiných veřejných prostranství, pomoci v
oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.
Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.
Částka živobytí pak bude činit:

Výběrová řízení na místa v odborech Městského úřadu
Město Vratimov vyhlásilo výběrové řízení
na obsazení 1 pracovního místa na odboru
investic a údržby obecního majetku  úsek
i nves ti č ní ch a kc í a na obsa ze ní
1 pracovního místa na odboru výstavby a
životního prostředí  úsek obecného

Policie ČR Vratimov 604 127 288

stavebního úřadu. Bližší informace
naleznete na www.vratimov.cz. Termín k
podání přihlášek je do 16. ledna 2008 do
12,00 hodin na adresu Městského úřadu
Vratimov.
Ing. Renáta Mičulková, vedoucí úřadu


u osoby, která vykonávala
dobrovolnickou službu nebo veřejnou
službu v rozsahu alespoň 30 hodin v
kalendářním měsíci, částku existenčního
minima (2 020, Kč) zvýšenou o polovinu
rozdílu mezi životním minimem osoby
(jednotlivce 3 126, Kč) a existenčním
minimem, popřípadě zvýšenou o částky
uvedené v § 25 až 30 (hodnocení snahy
zvýšení příjmu vlastní prací, možnosti
využití majetku, uplatnění nároků a
pohledávek, dietní stravování atd.)

u osoby, která bude pobírat
příspěvek na živobytí déle než 6
kalendářních měsíců
(od 1. 1. 2009),
částku existenčního minima ; zvýšení
částky živobytí podle § 25 až 30 této osobě
nenáleží. Toto ustanovení se nebude
vztahovat na osobu, u které se nezkoumá
snaha zvýšit si příjem vlastní prací (§ 11
odst. 3 starší 65 let, starobní důchodce,
plně invalidní, osoby pobírající rodičovský
příspěvek atd.), osobu pobírající podporu v
nezaměstnanosti nebo podporu při
rekvalifikaci, osobu, která má příjem z
výdělečné činnosti, a osobu, která
vykonává dobrovolnickou službu nebo
veř ejnou službu v rozsahu alespoň 20
hodin v kalendářním měsíci.
Al ice Miková, odbor vnitřní správy
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Zlatý kříž dárcům krve
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Ostrava v minulých dnech informoval Městský
úřad Vratimov, že další dva občané města byli
vyznamenáni za dárcovství krve. Zlatým křížem
III. třídy za osmdesát bezpříspěvkových odběrů
krve byli oceněni pánové Dušan Košec a Dušan
Kowal. Blahopřejeme!
(pa)

V Řepišť ské knihovně
bude výstava
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ pořádá výstavu
fotografií Jiřího Klusky,
člena Fotoklubu Art Collegia FrýdekMístek, s
názvem "Místecké náměstí".
Výstava potrvá od 9. ledna do 10. února 2009.
Shlédnout možno vdobě provozu knihovny
vúterýod 1012 a od 1317 hod.,
vpátekod 912 a od 1315,30 hodin.
M. Zajíčková , knihovnice

Big Band hr ál pro Vr atimovské důchodce
a na festivalu v Par níku
Hudební skupina Big Band vznikla před rokem při ZUŠ Vratimov a občané Vratimova i Horních
Datyň ji už znají z několika veřejných vystoupení. Big Band při ZUŠ Vratimov měl v listopadu v
plánu vystoupit celkem na 3 akcích, a proto museli členové absolvovat i mimořádné nedělní zkoušky.
Jejich snaha se však vyplatila a hudební vystoupení na dvou slavnostních setkáních představitelů
města s důchodci byla opravdu velmi kvalitní a profesionální.
Sdružení ostravských základních uměleckých škol, jehož členem je i ZUŠ Vratimov, uspořádalo za
podpory statutárního města Ostravy dne 13.11.2008 v rámci VII.ročníku Festivalu ZUŠ akci s
názvem Taneční a populár ní hudba v Parníku . ZUŠ Vratimov velmi úspěšně reprezentovala právě
hudební skupina Big Band. Její vystoupení patřilo mezi ty nejlepší a všichni přítomní ocenili jejich
vystoupení dlouhotrvajícím potleskem.
Co bychom chtěli Big Bandu popř át ? „J en tak dál ! “
Jana Adámková, OS POSPOLU
při ZUŠ Vratimov

Čtenáři a čtení v české
republice
Národní knihovna ČR a Ústav pro českou
literaturu AV ČR uskutečňuje, co několik let,
průzkumy mezi českými čtenáři. Poslední
šetření provedla agentura DEMA a týkalo se
populace nad 15 let. Z průzkumu vyplynulo, že
83 % Čechů přečte za rok alespoň 1 knihu. Češi
v průměru přečtou 16 knih a jejich čtení se denně
věnují 41 minut. Za knihy utratí za rok v
průměru 1 303 Kč a v jejich domácích
knihovnách se nachází 274 knih. Průzkum
ukázal, že nejvýraznějším faktorem, který
ovlivňuje čtení je vzdělání, menší roli hraje
velikost sídla a věk. Asi 40 procent Čechů
navštíví v průběhu roku aspoň jednou veřejnou
knihovnu.
(pa)

Vystoupení Big Bandu v klubu Parník

Také doplácíte na spotř ebovanou ener gii?
Určitě i do vaší domácnosti přišlo před Vánocemi roční vyúčtování spotřeby elektrické energie. A musíme si přiznat, málokdo platí méně než před
rokem…
Několikatisícový doplatek v době předvánoční, to není žádné potěšení. Když nic jiného, člověka by to mělo přimět se zamyslet, zda a proč elektřinou
plýtvá, nebo dokonce začít hledat úspory.
K tomu nám může pomoci internet. Jeho výhodou je, že požadovaná pomoc nemusí být „za humny“, ale třeba až v jižních Čechách, jako občanské
sdružení Energy Centre České Budějovice. I když je jeho působiště zaměřeno na vlastní region, jeho rady na hospodárné využívání ener gie a zvyšování
podílu obnovitelných zdrojů energie mohou být užitečné i pro nás.
Úspor y elektř iny v domácnosti, to je název publikace, která se zabývá problematikou možností úspor elektrické energie v domácnosti. Úspory se podle
rozdělení spotřeby v domácnosti dělí do několika kategorií: osvětlení, ostatní elektrické spotřebiče, chlazení a mražení, vaření, praní prádla. Publikace v
elektronické podobě (PDF) je volně dostupná na webu www.eccb.cz. Existuje i v tištěné podobě, pokud není rozebrána, možná by vám jí zaslali, jak
nabízejí. Publikace je vydána s pomocí dotace z Evropské unie.
A možnosti úspor? Jeden příklad z vlastní praxe: lednička více než 10 let stará nám denně „sežere“ více než 3 kWh elektrického proudu. Nově nabízené,
označené jako A+, mají spotřebu do 1 kWh za den. Nová lednička v ceně okolo 10 tisíc korun je tak zhruba za tři roky provozu zaplacena z úspor energie.
Každým rokem používání novější ledničky totiž budeme platit o 3 až 4 tisíce Kč méně, a to už stojí za to!
Pro úplnost třeba dodat, že poradit nám chce i firma, která nás jinak nešetří  ČEZ. Na webové adrese http://www.cez.cz/cs/peceapodpor a.html
najdete spoustu užitečných rad, jak ušetřit.
(pa)

Nová cena pitné vody
Severomor avské vodovody a kanalizace
Ostrava, a. s. oznamují občanům, na základě
usnesení představenstva akciové společnosti,
nové ceny vodného a stočného s účinností
od 1. ledna 2009.
Cena včetně 9 % DPH
Voda pitná (vodné)
28,62 Kč/m3
Voda odvedená (stočné)
25,92 Kč/m3
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2009,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených
smluvních vzta hů mezi odběr a telem a
dodavatelem.
Drahomíra Nejtková, sekretariát MěÚ

Or dinační hodiny
Oční ambulance Vr atimov v roce 2009
Pondělí 8  12 13  16
Úter ý
8  12 13  16
Stř eda
8  12 13  18
Čtvr tek 8  12 13  16
Pátek
8  12

Aktuální změny sledujte na
www.ocni.eu

Odpolední or dinace bude nadále sloužit objednaným pacientům.
Objednávky př ijímáme na tel. číslech 596 733 442, 731 505 511
nebo mailem na objednavky@ocni.eu
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V ZŠ Masarykovo nám. chystají
den otevřených dveří
ZŠ Vratimov, Masarykovo nám. pořádá dne
19. 1. 2009 pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
den otevřených dveří. Pro děti jsou hravou
formou připraveny sportovní a tvořivé aktivity s
plněním jednoduchých úkolů na stanovištích.
Cílem akce je seznámit děti s novým prostředím
před zápisem, kterýse uskuteční 6. 2. 2009.
Naše škola nabízí:
–
výuku dle vzdělávacího programu
„ Cesta za poznáním“
– nadstandardně vybavenou školní
družinu, provozod 6:00 do 16:00 hod.
– učebnu s interaktivní tabulí
– mu l t i me d i á l n í u č eb n y s
dataprojektory
– elektronickou žákovskou knížku
– bohatou mimoškolní a zájmovou
činnost
Na setkání se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ
Vratimov, Masarykovo nám..
Mgr.Alice Čavojská

Připomínáme, jak skloňovat
Datyně

Už ve čtvrtém čísle Vratimovských novin v roce
2007 bylo zveřejněno vyjádření PhDr. A. Černé
z oddělení jazykové kultury, Ústavu pro jazyk
český Akademie věd ČR týkající se skloňování
názvů obcí, jako například Horní Datyně. Podle
jejich slov se jedná o podstatné jméno
pomnožné. Příklad skloňování: 6. pád o
Horních Datyních (ne o Horní Datyni).
Obdobně by se měly skloňovat názvy obcí
Řepiště, Sedliště, Václavovice…(na rozdíl od
Ruzyně, Bechyně, atd)
Starousedlíkům tuto skutečnost není třeba
vysvětlovat, pro ně to byla samozřejmost.
Jelikož v posledních letech v těchto obcích
přibývá nových obyvatel, je na místě to znovu
připomenout.
(pa)

Studenti z Číny mezi žáky ZŠ Datyňská

Studenti z Číny navštívili ZŠ Datyňská
Základní školu na Datyňské ulici navštívila 5. prosince skupina pekingských studentů, kteří v rámci
projektu SokratesErasmus studují několik měsíců na Vysoké škole báňské  Technické univerzitě
Ostrava. V doprovodu pana prof. Ing. Petera Fečka, CSc. a Ing. Jaroslava Závady, Ph.D. se tak i
zahraniční studenti seznámili s prostředím a chodem na základní škole, měli možnost popovídat si s
žáky osmých ročníků, kteří jim spolu s panem učitelem Mgr. Ivo Stavinohou nakonec i zazpívali.
Zpestřením pro pekingskou návštěvu bylo i vánoční vystoupení třeťáčků pod vedením paní učitelky
Mgr. Ivy Urbancové. Velkým překvapením pro Yanhau Fu, Xianlei Xu a Jing Li byla školní oslava
svátku sv. Mikuláše. Po zazpívání čínské písničky si i hosté odnesli čertovskou nadílku.
Zahraniční studenti byli velice nadšeni nejen prostředím školy, ale i z práce a výsledků  jak učitelů,
tak žáků. Poděkování patří paní zástupkyni ředitele Mgr. Magdě Kolkové a učitelům Mgr. Anně
Zárubové a Mgr. Michalu Jenčovi, kteří se podíleli na přípravě celé akce.
Mgr. J ana Samková , ZŠ Datyňská

Vr atimovští zástupci se zúčastnili zasedání Národního par lamentu dětí a mládeže
Na zasedání byli přítomni delegáti různých
Co se v mládí naučíš....
zastupitelstva města Vratimova. V programu
Ve dnech 21. až 24.listopadu 2008 se v Pr aze
na Žižkově konalo zasedání Národního
parlamentu dětí a mládeže.

krajů ČR. Za Moravskoslezský kraj bylo
vysláno devět delegátů, dva z nich  Hanka
Knyblová a Michael Damek byli z Dětského

byly např. workshopy, které se týkaly těchto
témat: úmluvy o právech dítěte, EU a mládež,
marketing, parlamentování a předsednictví.
Dále se také volilo nové
vedení Národního parlamentu
pro další volební období.
Delegace Moravskoslezského
kraje také velmi pečlivě a
důrazně projednávala založení
Dětského parlamentu
Moravskoslezského kraje.
Zasedání NPDM bylo velice
zajímavé, n echy běla an i
zábava, například simulační
hry, které by ly součástí
workshopů. Všichni přítomní
delegáti odjížděli domů plní
nových dojmů a zkušeností.
O činnosti vratimovského
Dětského zastupitelstva se
mů žete dov ěd ět více na
webových stránkách
www.dezmv.wbs.cz
MICHAEL DAMEK
tiskový mluvčí DěZMV

Ze zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže
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Rozhovor s ředitelem Vratimovských služeb p. Janem Vavrečkou

Před vstupem do nového roku
Už v ř íj n u
b yl za st u pit elst vem
projednán Oper ační plán zimní údržby
místních komunikací ve Vratimově a
Hor ních Datyních. J ak jste se připr avili
na zimu?
"Všechny mechanizmy pro zimní údržbu
byly přezkoušeny
v termínu do
15.10.2008. Předzásobení posypovými
materiály  struskou a solí, bylo zajištěno v
průběhu měsíce října a listopadu. Takže
jsme připraveni i na sněhovou kalamitu. V
takovém případě spolupracujeme s
okolními firmami, které jsou ochotné
pomoci pracovníky i technikou.“
Stále vám komplikují údržbu silnic
par kující vozidla?
„Jako zastupitel města jsem upozornil na
neúnosný stav, co se týče parkování vozidel
na komunikacích. Zároveň jsem poukázal
na nutnost zřízení odstavných ploch pro
parkování. V případě návalu velkého
množství sněhové pokrývky nebudeme
m o c i t yt o k om un i ka c e p l u ž i t z
bezpečnostních důvodů. Pokud to jde,
rozšiřujeme parkovací plochy kolem cest,
aby auta nemusela stát na vozovce.
Podařilo se to například při rekonstrukci
ulice Na vyhlídce.“
Vykonáváte ř adu činností a služeb pro
obyvatelstvo města. Chystáte je v roce
2009 zajišťovat ve stejném rozsahu nebo
př ipr avujete i něco nového?
„59 procent činnosti zajišťujeme pro
město Vratimov a 41 procent pro jiné firmy
a obyvatele naší obce a okolí. Zajišťujeme
pro naše občany dovoz sypkých materiálů a
jiných komodit, odvoz fekálií, ořezy keřů a
stromů. Provádíme kácení stromů a
tvarování živých plotů. V menším rozsahu
bychom chtěli nabídnout zahradnické
práce. Máme k dispozici kvalifikovaného
zahradníka a není problém využít i služeb
zahradního architekta. Bude záležet na
zájmu občanů…“
J ste připraveni zapojit do pracovní
činnosti obyvatele města, kteř í jsou
dlouhodobě neza měst naní a ber ou
podpor u?
„My to již několik let zajišťujeme, ve
spolupráci s úřadem práce zaměstnáváme
tři až čtyři dlouhodobě nezaměstnané
ročně, takže s tím máme zkušenosti. V
souvislosti s celosvětovou krizí máme
nabídku zaměstnat několik pracovníků
firmy ArcelorMittal s tím, že by zůstali
jejich zaměstnanci a v případě potřeby by
se opět vrátili do hutní firmy. Při této
příležitosti bych chtěl zdůraznit, že činnost
Vratimovských služeb zajišťují zejména
kmenoví zaměstnanci, mezi nimiž je i šest
vratimovských Romů, kteří, co se týče
kvality práce, patří k nejlepším.“
V poslední době je ve městě rozsáhlá
výstavba rodinných domů. Vycházíte
vstříc potřebám stavebníků?
„Objem dodávek pro stavebníky se
pozvolna zvyšuje. Roste objem dodávek

stavebních materiálů, je ale také zájem o
zapůjčování techniky vibračních válců,
vrtáků, nakladačů a dalších.“
Vr a t i m o v c h c e o d s p o l e č n o s t i
Arcelor Mittal získat část stromků z akce
„Stromky za kelímky“. Víte, kde by
mohly být zasazeny?
„Tato akce se už rozběhla, zhruba se jedná
o 230 stromků. Stromky se sadí na
Radničním náměstí, Na Příčnici, bývalé
OMBS, na ul.Adámkova, u DDM a v jiných
lokalitách.
Pro úplnost třeba dodat,

že pokračuje obnova Důlňáku, na kterou
jsme letos dostali 293 tisíc korun státních
dotací.“
„ Na prahu Nového roku bych chtěl

poděkovat našim zaměstnancům za jejich
práci ve prospěch našeho města a popřát
hodně zdraví a spokojenosti. Zároveň
b yc h o m c h t ě li p o d ě k o va t vš e m
zaměstnancům Městského úřadu za
dobrou spolupráci a všem občanům
Vratimova a Horních Datyních popřát
úspěšný nový rok 2009“ , řekl na závěr
ředitel Vratimovských služeb p. Jan
Vavrečka.
(pa)

Zaměstnanci Vratimovských služeb při úklidu ořezaných větví

Společně jsme úspěšní
Každému
případu se
sexuálním
podtextem je nutné věnovat opravdu
intenzivní pozornost. Nejinak tomu bylo v
případě vratimovského exhibicionisty.
Když malé dvouleté dítě pobíhá po zahradě
jak ho pánbůh stvořil, vyvolá to v nás
akorát úsměv. Pokud se ovšem před Vámi
objeví vyspělý polonahý muž, zdá se Vámto
normální? Určitě ne. Ajá musím souhlasit.
Exhibicionismus na veřejnosti je projev
určité psychické poruchy a bohužel ani
Vratimovnení ušetřen obdobných případů.

POLICIE ČR
pátrá, radí, informuje
V říjnu se začala Vratimovem šířit zpráva,
že se v okolí ulic Adámkova a Na Zadkách
objevuje mladý muž, který ženám dává
najevo svou sexuální touhu, a to různými
způsoby. Ačkoli si ženy mladíkova jednání
všimly, snažily se mu nevěnovat pozornost
a raději ho obešly nebo se místům, kde se
objevoval, vyhýbaly. Žádná nezavolala na
linku tísňového volání Policie ČR 158 a
neoznámila, co viděla. Odborníci ovšem
dobře ví, jak je tenká hranice mezi
neškodností a reálným nebezpečím, kdy už
exhibicionistovi nestačí pouze naznačovat
a ukazovat se, jak ho pánbůh stvořil, a
přejde k fyzickému kontaktu, dotekům a
možná i násilí. Nikdy nelze předem
odhadnout jeho chování, proto je nutné
lidi s touto úchylkou co nejdříve odhalit.
Tím samozřejmě nezaniká trestní
odpovědnost. Protože obnažování na

veřejnosti a projevování nevhodných
sexuálních aktivit veřejně je v České
republice trestné a je kvalifikováno jako
trestnýčin výtržnictví.
Naštěstí nakonec několik mladých žen v
sobě našlo odvahu a nenechaly si zážitek,
při němž viděly mladíka onanovat, jen pro
sebe. Začátkem listopadu poskytly policii
konkrétní popis a další informace. Policisté
zVratimova vyhodnotili celou situaci a bez
o h l e d u n a s vů j vo l n ý č a s p o
exhibicionistovi pátrali. Následující den
po oznámení se podařilo mladíka chytit
téměř při činu. Mladý muž z Ostravy, který
své sexuální touhyprojevoval veřejně, se na
policejní služebně ke svým skutkům doznal
a s policistynásledně spolupracoval.
Spolupráce veřejnosti s policií byla
úspěšná. Opět mohou ženy i děti chodit
ráno klidně na autobus nebo do školy bez
toho, že by je někdo obtěžoval. A pokud by
snad někdo chtěl tento klid narušit, jsem
přesvědčena, že to nebude na dlouho,
protože mu to prostě nedovolíme. Čímdříve
získá policie od občanů konkrétní
informace, tímdřívmůže pomoci.
Doufám, že až budete číst tento článek,
ještě v sobě budete cítit pohodu svátečních
dní. Všichni policisté by si přáli prožít
příjemné svátky společně s Vámi. Proto mi
na závěr dovolte, abych všem za své kolegy
popřála šťastné vykročení do nového roku
2009, pevné zdraví po celý rok a zvlášť
přeji, abyste byli se svými policisty
spokojeni a dále s nimi spolupracovali při
odhalování pachatelů různých deliktů.
M gr. Olga Bogdanová,
preventista obvodního oddělení Vratimov
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Anketa se zástupci or ganizací a spolků
Pozor, žloutenka! Podílejí
se na společenském a spor tovním dění ve městě
M oc hygieny škodí,
málo ješt ě více...

Hlavně dříve narození si z minulosti pamatují
heslo „Čistota půl zdraví“ . Nezbední školáci to
ihned doplňovali druhou částí sloganu „…a
špína celé“ . Ostatně, už se zjistilo, že ti, kteří to
od raného mládí s hygienou nepřeháněli, jsou po
většinu života odolnější. Ale  v posledních
měsících jsme byli v médiích mnohokrát
varováni, že prudce vzrostl výskyt hepatitidy A,
jinak zvané žloutenka. Riziko je větší zejména
tam, kde dochází k větší koncentraci lidí.
Jak jsme na tom vůbec s dodržováním
hygienických zásad? Jak kdo. Stačí si všímat. V
supermarketech často vidíme, jak někteří
zákazníci ohmatávají rohlíky. Kdoví, co měli v
rukou předtím. Nebo v autobusech. Kolikrát
pozoruji mladé lidi, studenty vracející se ze škol,
s nezbytnými sluchátky na uších, jak si hudební
produkci „vylepšují“ okusováním vlastních
špinavých nehtů… A tak bychom mohli
pokračovat. Užitečnější však bude několik rad,
jak je můžete najít například na www.virova
hepatitida.cz:
Hepatitida A
Hepatitida A se označuje jako infekční
žloutenka nebo "nemoc špinavých rukou". Virus
vniká do těla nejčastěji ústy. Infikovaná osoba
vylučuje viry stolicí. K šíření virové hepatitidy
A významnou měrou přispívá nedostatečná
osobní hygiena. Hepatitidy typu A se nejčastěji
přenášejí: znečištěnou stravou a špinavýma
rukama. Onemocnění častěji postihuje
příslušníky tzv. rizikových skupin. K nim patří:
děti předškolního a školního věku, mladí dospělí
do 35 let a cestovatelé.
Ve zvýšeném riziku nákazy virem hepatitidy
typu A jsou také někteří lidé při výkonu svého
povolání.
J ak onemocnění probíhá
Onemocnění probíhá obvykle akutně. To
znamená, že náhle začne, ale také většinou
úspěšně zcela odezní. Akutní zánět jater se často
jeví jako běžná chřipka. Můžete trpět zvýšenou
teplotou, bolestmi svalů a kloubů, nevolností,
zvracením a nechutenstvím. První příznaky
onemocnění se objevují obvykle po 15 až 50
dnech od průniku viru do organismu. U
některých nemocných se objeví charakteristické
žluté zbarvení kůže a očního bělma  žloutenka.
Diagnózu stanoví lékař na základě celkového
vyšetření a krevních testů. Na poruchu funkce
jater upozorní zvýšená koncentrace jaterních
enzymů.
J ak se léčí
Léčba hepatitidy typu Aje pouze podpůrná. To
znamená, že nebojuje přímo proti příčině
onemocnění. Snaží se vytvořit takové
podmínky, aby mohl organismus úspěšně
bojovat s viry. Doporučuje se klid na lůžku a
mírnění obtíží (teploty, bolesti hlavy, zvracení).
Dnes se již nemusíte obávat drastických
jaterních diet používaných v minulosti. V
případě, že se budete řídit zásadami zdravé
výživy, můžete jíst skoro všechno, na co máte
chuť. O vhodnosti potravin, u kterých si nejste
jisti, se poraďte se svým lékařem. Ten Vám také
může předepsat léky chránící jaterní buňky a
podporující jejich obnovu (hepatoprotektiva) a
vitaminy.

V prvním čísle Vratimovských novin roku 2009 bychom rádi dali slovo
zástupcům několika spolků a organizací, které působí v našem městě.
Požádali jsme některé z nich o odpovědi na následující otázky:
1/ J ak se dař ilo vaší or ganizaci v uplynulém roce, kter é akce považujete
za nejúspěšnější?
Alena Sotor níková, Svaz tělesně
postižených, Vr atimov
1/ Svaz tělesně postižených v letošním roce
uspořádal pro naše členy tyto akce: v únoru byla
hodnotící členská schůze, dále jsme uspořádali v
květnu Den matek, taktéž jsme uskutečnili dva
zájezdy, jeden z jara a druhý na podzim. Oba
zájezdy se vydařily, jen kdyby se nám hlásilo
více našich členů. Na podzim jsme pro naše
členy připravili Posezení u kávy. Na této akci se
sešlo 70 členů. Byl přítomen p. místostarosta Ivo
Kičmer a praporčice p.Bogdanová z Policie ČR.
Hlavně bych chtěla poděkovat našim
důvěrnicím, které navštěvují naše nechodící
členy na Den matek a na Vánoce a nosí jim
balíčky. Tito členové jsou velmi rádi, když si
můžou povykládat a dozvědět se, co je v naší
organizaci nového. Také nosíme balíčky k
životnímu jubileu, a že jich letos bylo. Také se
zúčastňujeme kladení kytic. V letošním roce
jsme měli velmi dobrou spolupráci s městským
úřadem a s našimi sponzory, jinak bychom tyto
akce nemohli uskutečnit, za což jim patří velké
poděkování a do nového roku hodně zdraví.
2/ Od roku 2009 očekávám ještě větší účast na
akcích, které pro naše členy připravujeme, ať to
budou schůze nebo zájezdy. V tomto roce opět
počítám s dobrou spoluprací se všemi, co nám
pomáhají. Poděkování patří celému výboru,
našim sponzorům, děvčatům, které nám
pomáhají, jmenovitě Aničce Závodné, Dagmar
Lavrovičové, Petře Navrátilové a také Ivanu
Sotorníkovi.

Petr Mikeska, SK TIME OUT
VRATIMOV
1/ Rok 2008 je jen jedním dalším úspěšným
rokem z mnoha předešlých. Úspěšný je každý
rok, který dokážeme profinancovat, tedy
sestavit reálný rozpočet, zajistit potřebné
prostředky a pak to jde již snadno. Rozehraná
sezóna krajské soutěže skupiny B v ledním
hokeji slibuje umístění na předních místech
tabulky. Úspěchem je pro nás plná šatna
mladých lidí, které dokáže tento sport uchvátit
natolik, že mu věnuje nejen svůj čas, ale i
nemálo prostředků.
J ak se nemoci vyhnout
V některých případech nelze přenosu
hepatitidy předejít ani dodržováním základů
osobní hygieny. Infekce často potrápí
cestovatele do teplých krajů. K nákaze nejčastěji
dochází infikovanými potravinami, z kostek
ledu v nápojích připravených z infikované vody,
z nedostatečně tepelně zpracovaných ryb nebo
mořských živočichů. Naštěstí existuje možnost
aktivní obrany. Hepatitidě typu Amůžete účinně
předejít očkováním.
(pa)

2/ Rozběhnutý kolotoč letošní soutěže chceme
se slušnými výsledky dokončit, postoupit do
závěrečných kol play off a pokusit se o získání
první příčky. Jako každý rok, tak i ten příští,
budeme věřit a očekávat podporu města, které se
nám stále, i přes naše žádosti nedostává,
přestože podpora tělovýchovy a sportu vyplývá
ze stanovených povinností každé obce.
Uvítali bychom, kdyby o přidělování dotací a
příspěvků na sportovní činnost rozhodovali lidé
nestranní, bez osobní a politické záště, která ke
sportu rozhodně nepatří.

Hana Mindeková, občanské sdr užení
ZIK ZAK Vr atimov
1/ Náš klub má celkem 90 členů. Je rozdělen do
pěti oddílů: ZIK ZAK  Miminka, ZIK ZAK
Nováčci, ZIK ZAK  Kostičky, ZIK ZAK 
Bublinky a ZIK ZAK VRATIMOV, od
n e j me n š í c h č t y ř l e t ý c h d ě v č a t a ž k
devatenáctiletým dívkám. Máme i dva chlapce.
Naše úspěchy v roce 2008: 1.místo na MČR v
mažoretkovém sportu s náčiním pompon  ZIK
ZAK, 2.místo na MČR v mažoretkovém sportu
ZIKZAK BUBLINKY  1.VÍCEMISTRYNĚ,
2. místo na MČR v mažoretkovém sportu s
náčiním pompon ZIKZAK BUBLINKY a
spoustu dalších skvělých umístění na různých
soutěžích.
2/ V příštím roce bychom chtěli obhájit přední
místa na MČR, vyjet na vystoupení
do zahraničí a s menšími dětmi vystupovat v
rámci města Vratimova.
(pa)

Př ečetli jsme za vás
Máte platnou občanku?
Neuvěřitelné množství lidí si ještě nepožádalo
o nutnou výměnu občanských průkazů! Od
ledna jim hrozí pokuta až 10 tisíc korun. A to
není všechno. Nevyzvednou si nic na poště,
budou mít problém vycestovat a mohou skončit
na policii kvůli zjištění totožnosti. "V databázi
je kolem 230 tisíc lidí, kteří nemají nový
občanský průkaz. Číslo nemusí být úplně
přesné, protože tam nemusí být lidé, kteří už
žádost podali," řekla Zdenka Tomášová z
ministerstva vnitra
Šíp, 12.12.200 8
Čeští školáci se zhor šili
České děti čelí nejhoršímu propadu znalostí v
porovnání s žáky ze všech zemí světa. Ještě v
roce 1995 byli nadprůměrní, dnes jsou na odpis.
Vyplývá to z výsledků mezinárodního
průzkumu TIMSS, v rámci kterého se v šesti
desítkách zemí porovnávaly znalosti žáků v
matematice a přírodních vědách.
Podprůměrných výsledků ve srovnání se
světem dosáhly hlavně děti ze základních škol.

Do výzkumu se zapojilo 59 zemí z celého světa.
V Česku proběhl na 291 školách, kde se ho
zúčastnilo více než9 tisíc žáků 4. a 8. ročníků ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Pr ávo, 12. 12. 2008
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Z důvodu navýšení ceny za uložení
komunálního a ostatního odpadu na
skládkách dochází ke zvýšení cen za
odvoz odpadu neboť skládkovné
představuje cca 40% za prováděnou
službu likvidace.

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

Svoz 1x za 4 týdny
zelená
Svoz 1x za 2 týdny
modrá
Svoz 1x týdně zima,
1x za 2 týdny léto
žlutá
Svoz 1x týdně
červená
Svoz zimní období
(3 měsíce)
červená ustřižený roh
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 popelnice nebo
kontejner vzdálený více jak 100 m, mají
slevu z ceny.

Ing. Renáta Pavlovská,
vedoucí odboru VaŽP
Poznámka redakce: Z článku, který byl
zveřejněn v minulém čísle VN vypadl
jeden řádek, týkající se svozu 3 x týdně.
Proto celý materiál zveřejňujeme znovu.
Autorce a čtenářům se omlouváme.

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
RPG Byty Ostrava

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
840 113 344

Cena na rok 2009
500 Kč
1 332 Kč
1 080 Kč
1 656 Kč
2 160 Kč
2 652 Kč
939 Kč
6 276 Kč
10 044 Kč
17 796 Kč
25 560 Kč

Svozový
kalendář na Vrrok
2009
atimov
Hor ní Datyně
Svozový den: Pátek

Svozový den: Stř eda
Datum 1xtýdně

7.1.
14.1.
21.1.
28.1.
4.2.
11.2.
18.2.
25.2.
4.3.
11.3.
18.3.
25.3.
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.
24.6.
1.7.
8.7.
15.7.
22.7.
29.7.
5.8.
12.8.
19.8.
26.8.
2.9.
9.9.
16.9.

červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená

1x2 týdny 1x4 týdny kombi

modrá
modrá zelená
modrá
modrá zelená
modrá
modrá zelená

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

modrá
žlutá
modrá zelená
žlutá
modrá
žlutá
modrá zelená
žlutá
modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá zelená
žlutá
modrá
žlutá
modrá zelená
žlutá
modrá
žlutá
modrá zelená
modrá

žlutá
žlutá

Datum 1xtýdně

2.1.
9.1.
16.1.
23.1.
30.1.
6.2.
13.2.
20.2.
27.2.
6.3.
13.3.
20.3.
27.3.
3.4.
10.4.
17.4.
24.4.
1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.
19.6.
26.6.
3.7.
10.7.
17.7.
24.7.
31.7.
7.8.
14.8.
21.8.
28.8.
4.9.
11.9.

červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená

V příštím čísle bude svozový kalendář doplněn

1x2 týdny 1x4 týdny kombi

modrá zelená

modrá zelená

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

modrá

žlutá

modrá zelená

žlutá

modrá

žlutá

modrá zelená

žlutá

modrá

žlutá

modrá zelená

žlutá

modrá

žlutá

modrá zelená

žlutá

modrá

žlutá

modrá zelená

žlutá

modrá

žlutá

modrá zelená

žlutá

modrá
modrá zelená
modrá
modrá zelená
modrá
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23.1. v 19,00 hod.  CAFÉ INDUSTRIAL  hudební
večer se skupinou

 Hudební klub SCHOD (vchod bývalé večerky)
 vstupné 50, Kč
25.1. v 10,00 hod.  O PEJSKOVI A KOČIČCE

nedělní pohádka pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50, Kč

nabízíme :
ž pronájem kluboven, salonků, kavárny
za velmi výhodné ceny
ž záznamy na videokazety
ze společenských a kulturních akcí
ž zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi

O konkrétních cenách se informujte
v kanceláři Kulturního střediska ve Vratimově
tel. 595 700 7504

13.1.  17,30 hod.  Informační schůzka na "JARNÍ
PRÁZDNINY"
 Dům dětí a mládeže Vratimov, Frýdecká 377/61
23.1.  16,30 hod.  Informační schůzka na "CHORVATSKO"
 Dům dětí a mládeže Vratimov, Frýdecká 377/61

 pondělí
angličtina 1.roč.
 úterý
2.roč.
 úterý
3.roč.
 pondělí
4.roč.
joga pro začátečníky i středa
pokročilé
 pondělí
aerobic mix
 pondělí
relax cvičení
 úterý
cvičení s vel.míči
 úterý
bodyform
 středa
kalanetika
 středa
 čtvrtek
fitko s Markem

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

klubovna č.11
klubovna č.11
klubovna č.11
klubovna č.11
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál

5., 12., 19., 26.12.  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
5., 12., 19., 26.12.  v 16,00  zkouška ZUŠ  kinosál
9.1.  prodej firmy NOVA, dolní vestibul KS Vratimov
13.1.  schůze MOKSČM  v 16,00  klubovna č. 17
16.1.  karneval ZŠ Datyňská  kavárna Spol.domu
20.1.  Těšínské divadlo  18,00  Hrdina Západu  kinosál Hvězda
24.1.  ples ZŠ TGM Vratimov  kavárna Spol. domu
28.1.  schůze MÚ se zájmovými spolky  v 16,00
29.1.  kino pro ZŠ TGM  v 8,00  Kung Fu Panda
29.1. . kino pro ZŠ Datyňská  v 10,00  VallE
29.1.  klub důchodců Vratimov  Výroční schůze  v 15,00
kavárna Spol. domu

Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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PF 2009
Hodně štěstí a zdraví v novém roce,
mnoho kilometrů bez nehod
a vzájemnou toleranci na silnicích
přeje všem občanům Vratimova a Horních Datyň

Sdružení vratimovských motorkářů S.V.M.

P í jemné kulturní a sportovní chvíle
v novém roce 2009 všem p í znivc m
a sponzor m SOKOLA
p e je za výbor TJ SOKOL Vratimov
Ilona Spratková

Vinotéka DŽBÁN
nákupní stredisko Vratimov

TJ SOKOL VRATIMOV
Sokolská 290, 739 32 VRATIMOV

PF 2009
sobota 8.února 2009 19,00 hod.
hraje skupina FANTIC, vstupné: 150, Kč
program: 20,00 hod. taneční klub KMIT Orlová

Děkujeme všem zákazníkům
za projevenou přízeň.
Těšíme se na Vaši návštěvu
i v tomto roce a přejeme příjemné
chvíle s vínem z naší vinotéky.

VSTUPENKY JSOU K ZAKOUPENÍ V BUFETĚ
(mob.: 604 170 712)

9

kinosál Hvězda ve Vratimově

neděle 25. ledna v 10,00 hod.
Zveme na divadelní představení pro děti
podle knihy Josefa Čapka

V podání herců divadla Řád Červených Nosů

Vstupné 50, Kč, po předložení vybarveného obrázku  kupónu(uveřejněného
na této stránce VN)  SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Předprodej v KS

po  čt 7  17, pá 7  14

20

Program kina Hvězda Vratimov

LEDEN
LEDEN 2009
2009
7.  8. 1. v 18,00 hod.
USA / 65, / 122´ / horor / nepřístupný do 12 let

STMÍVÁNÍ

Pokladna je otevřena hodinu před představením

tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.eu, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem č.21, 81

9.  10. 1. v 18,00 hod.
USA / 65, / 89´/ komedie / nepřístupný do 12 let

ČTVERY VÁNOCE

I navzdory varování kamarádů Bellu Edward neskutečně
přitahuje, zdají se jí o něm sny. Postupně začne mít podezření,
že Edward není úplně obyčejný kluk...
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner

Jaké to je, když se partneři Kate a Brad rozhodnou navštívit
všechny své (v tu dobu již rozvedené) čtyři rodiče...
Hrají: Vince Vaughn, Reese Witherspoonová, Robert Duvall

14.  15. 1. v 18,00 hod.
USA / 70, / 103´ / komedie / nepřístupný do 15 let

16.  17. 1. v 18,00 hod.
FR / 65, / 98´/ thriller / nepřístupný do 12 let

TROPICKÁ BOUŘE

PAŘÍŽ

Nejzářivější hollywoodské hvězdy se sešly na natáčení
největšího a nejnákladnějšího válečného filmu všech dob,
v němž Američané konečně vyhrají válku ve Vietnamu...
Hrají: Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black

Mladý detektiv Jason Bartok se dostal do potíží. Má u sebe
tašku plnou peněz a právě zasáhl zkorumpovaného kolegu.
Pod tíhou viny si slibuje, že peníze doručí tam, kam patří...
Hrají: Juliette Binoche, Romain Duris, Albert Dupontel

21.  22. 1. v 18,00 hod.
ČR / 70, / 96´ / drama / nepřístupný do 12 let

23.  24. 1. v 18,00 hod.
ČR / 70, / 114´/ drama / nepřístupný do 12 let

MALÉ OSLAVY

ANGLICKÉ JAHODY

Příběh o vztahu mezi matkou a dcerou v rytmu salsy, která
je prý stejně dobrá jako sex. Filmový vztah matky a dcery
je o to opravdovější, že ho ztvárnila skutečná matka s dcerou.
Hrají: Anna Šišková, Bolek Polívka, Tereza Nvotová

V horkém létě se mladý muž chystá odjet na sběr jahod
do Anglie. Zdá se, že rodina nemá jiné starosti, než vypravit
potomka na cestu, i když  jak to vypadá, ne všichni s jeho
rozhodnutím souhlasí...
Hrají: Viktor Preiss, Pavla Tomicová, Nina Divíšková

28.  29. 1. v 18,00 hod.
ČR / 70, / 95´ / komedie

30.  31. 1. v 18,00 hod.
ČR / 70, / 108´/ příběh lásky a vášně /
nepřístupný do 12 let

VY NÁM TAKY ŠÉFE
Komedie se odehrává v atraktivním prostředí reklamní
agentury Mráz Media vedené schopným managerem,
který právě nabírá nové zaměstnance do svého týmu...
Hrají: Iva Janžurová, Václav Vydra, Ladislav Hampl

HLÍDAČ č. 47
Velký lidský příběh, který vznikl podle románu Josefa Kopty.
Bolestný úděl člověka, který ovlivněn a poznamenán válečnými
útrapami doufá, že v dalším životě najde díky lásce, přátelství,
práci a rodinnému štěstí ztracenou rovnováhu...
Hrají: Karel Roden, lucie Siposová, Vladimír Dlouhý

PŮL HODINY PŘED ZAČÁTKEM PRODUKCE JE
MOŽNO NAVŠTÍVIT OBČERSTVENÍ POD SCHODAMI
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.eu
Předseda redakční rady : Ivo Kičmer, zodpovědný redaktor VN Mgr.Pavel Pastor. 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 zasedání Rady
města Vr atimova
Rada města Vr atimova na své schůzi
dne 15. 1. 2009 projednávala:
 Kontrola plnění usnesení
 Rozpočtová opatření č. VII/2008
 Rozpočtový výhled na léto 2010  2013
 Výroční zprávu o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.
 Schválení podnájmu
 Smlouva o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě

Ivo Kičmer, místostarosta

Plnění povolebního

prohlášení
Veškeré záležitosti nutné pro chod města
jsou projednávány v Radě města
Vratimova, případně v Zastupitelstvu
města Vratimova.
Kulturní a společenské akce zajišťuje
Kulturní středisko Vratimov, v mnoha
případech ve spolupráci se spolky a
organizacemi našeho města. Největší
celoměstskou akcí je Vratimovská pouť.
Město Vratimov je členem Sdružení
obecních televizí a Dobrovolného svazku
obcí Regionu Slezská brána, ve kterých je
aktivně zapojeno.
V letošním roce jsme začali s přípravami
akcí v souvislosti se 735. výročím založení
města, které bude v roce 2009.
Rozvoj města
V měsíci březnu byl uveden do užívání
Dům dětí a mládeže Vratimov po rozsáhlé
rekonstrukci. Další hlavní investiční akcí
byla rekonstrukce výdejen stravy v ZŠ
Datyňská ulice a v MŠ v Horních Datyních.
V letošním roce byl vybudován chodník
podél ulice Frýdecké, od ulice Družstevní,
s předlážděním plochy stávající zastávky
MHD. Byl vybudován nástupní ostrůvek
na zastávce MHD na ulici Buničité (u
železničního přejezdu) a doplněn novým
přístřeškem. Také byl zakoupen mobilní
radar pro měření rychlosti projíždějících
vozidel. Na komunikacích byly provedeny
opravy výtluků a propadlých částí (po
uložení plynového potrubí), jednak
asfaltovou směsí, ale také zastříkáním
asfaltem. Asfaltovou směsí byla zpevněna
komunikace J. Žemly na příjezdu do areálu
společnosti Vratimovských služeb. Bylo
provedeno odvodnění a položení nového

Sázení stromků před radnicí. Vlevo zástupce ArcelorMittalu ing. Burian, vpravo místostarosta Ivo Kičmer

Nová výsadba stromů ve městě
Občané města měli možnost ke konci roku
sledovat čilý ruch při kácení a následně při
výsadbě nové zeleně ve Vratimově a
Horn ích Datyních. Společnost
ArcelorMittal Ostrava, a. s. před letošním
hudebním festivalem Colours of Ostrava
slíbila, že za každých 100 nasbíraných
kelímků během této hudební akce vysadí v
okolních městech a obcích 1 strom. Pro
tuto akci bylo připraveno celkem 1 111 ks
stromů různých druhů. Celá akce začala na
podzim loňského roku a bude ukončena
letos v červnu.
Při návštěvě zástupců společnosti
ArcelorMittal Ostrava, a. s. v našem městě
jsme byli vyzváni, abychom připravili
projekt na výsadbu stromů ve Vratimově a
Horních Datyních. Velmi rádi jsme tuto
nabídku přijali a v krátkém čase jsme
připravili návrh výsadby v našem městě.
Před touto výsadbou však bylo třeba
některé stromy pokácet. Byly to stromy,
které byly ve špatném stavu a v budoucnu
by pravděpodobně ohrožovaly zdraví
našich občanů i zaparkovaná vozidla

padajícími větvemi. Při této činnosti velmi
pomohli členové SDH ve Vratimově a
pracovníci Vratimovských služeb, spol. s r.
o. Vyfrézování pařezů provedla odborná
firma. Dne 11. 12. 2008 odpoledně byl za
účasti zástupců ArcelorMittal Ostrava, a. s.
a města Vratimova na náměstí vysazen
první z 229 stromů, které městu věnovala
tato společnost. Výsadba stromů je jednou
z akcí společnosti AMO v rámci projektu
pro zlepšení životního prostředí v našem
regionu.
Další opatření se budou týkat odprášení
aglomerací a odsíření energetiky.
V našem městě byly vysázeny převážně
javory, dále pak jeřáby, jinan dvoulaločný a
stříbrné smrky. Výsadba byla ukončena a
byly rovněž provedeny doprovodné práce v
rámci výsadby.

koberc e na ul ici Nádražní, pře d
ž e l e z n i č n í m p ře j e z d e m . R o v n ě ž
asfaltovou směsí byla provedena oprava
komunikace Na Příčnici. Parkovací plocha
u obchodu a restaurace Koliba byla
zpevněna recyklátem. Komunikace Na
Vyhlídce byla rozšířena a tím připravena

pro vytvoření míst pro parkování osobních
automobilů. Před ZŠ v Horních Datyních
byla instalována výstražná světla. V
bytových domech, které jsou v majetku
města, bylo pokračováno v rekonstrukci
elektroinstalace a výměně vchodových

Věříme, že v jar ním období se všechny
vysázené stromy probudí k životu a
zvýr azní tak vzhled města Vr atimova 
města zeleně.

Ivo Kičmer, místostarosta

pokračování na str. 2
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pokračování ze str.1

dveří a provedena výměna vnitřních rozvodů
plynu v č. p. 809. Na budově dílen a garáží v
areálu Vratimovských služeb byla opravena
střecha a provedena částečná výměna oplocení.
V budově MěÚ bylo započato s výměnou
stávajících oken za plastová, byly provedeny
úpravy v obřadní síni a provedeny úpravy v
léčebné rehabilitaci. Byla provedena celková
údržba konstrukce a výměna hodinového stroje
před Kulturním střediskem Vratimov.
Při získání dotace z ministerstva vnitra bylo
Zastupitelstvem města rozhodnuto o zakoupení
cisternové automobilové stříkačky pro SDH
Vratimov. Cisternová automobilová stříkačka
byla výrobcem jednotce SDH předána. Z
důvodu automobilové nehody však doposud
není zařazena mezi zásahová vozidla.
Se společnostíArcelorMittal proběhla jednání, z
důvodu odkoupení 50 % podílu společnosti
TEPLO VRATIMOV, spol. s r. o. Probíhaly
rovněž intenzivní práce na přípravě projektové
dokumentace pro novou budovu Základní
umělecké školy Vratimov.
Byla zpracována studie pro rekonstrukci areálu
bývalých jeslí na zařízení pro seniory. Pro tuto
rekonstrukci byla podána žádost na finanční
dotaci ze státního rozpočtu.
V průběhu roku byla pro občany zahájena na
MěÚ Vratimov činnost služby CZECHPOINT.
O aktuálním dění ve městě byli občané
informováni ve vysílání LOCAL TV a dále ve
Vratimovských novinách. Novým personálním
obsazením bylo dosaženo zvýšení kvality u
obou těchto sdělovacích prostředků.
Sociální a bytová oblast
I v letošním roce byla v rozpočtu města
vyčleněna částka na příspěvky pro seniory z
našeho města, kteří jsou umístěni v různých
sociálních zařízeních mimo naše město. Před
Vánocemi zástupci města seniory v těchto
zařízeních navštěvují. Od loňského roku jsou
n á v š tě v y p r o v á d ě n y i v Do me c h s
pečovatelskou službou ve Vratimově.
Sociální péče pro sociálně potřebné, osamělé a
invalidní občany je zabezpečována i jinými
způsoby.
Výstavba bytů je v našem městě doposud
prováděna individuálně, formou výstavby
rodinných domů. Zastupitelstvo města v
letošním roce prodalo pozemky, na nichž by
měli noví majitelé stavět jak rodinné, tak i
bytové domy.
Ekologie a životní prostř edí
V obci intenzivně probíhají jednání, potřebná ke
zhotovení projektové dokumentace pro akci
odkanalizování části města Vratimova, nutné
pro stavební povolení.
Počet nádob na separovaný sběr byl letos
navýšen o dalších 5 a byly dodány dva
kontejnery na elektroodpad. Velmi dobře se
osvědčil sběr PET láhví v igelitových pytlích.
Započalo se také s přípravami na možnost sběru
a likvidace bioodpadu.
Byl vypracován projekt na výsadbu stromů,
který byl předán společnosti ArcelorMittal k
realizaci.
Školství, kultura a spor t
V průběhu letošního roku byly prováděny
rekonstrukční práce ve všech školských
zařízeních v našem městě. Na ZŠ Datyňská ulice
byla provedena rekonstrukce výdejny stravy a
rozšíření prostor jídelny. Dále bylo vybudováno
sociální zařízení pro zaměstnance základní
školy a Zařízení školního stravování Vratimov.
Součástí rekonstrukce byla i oprava zpevněné
plochy pro dovoz stravy a spojovacího chodníku
na ulici U Stadionu. V budově ZŠ proběhla další
etapa výměny stávajících oken za plastová.

V budově Mateřské školy v Horních Datyních
byla provedena rekonstrukce kuchyně na
výdejnu stravy a dále byla provedena
rekonstrukce výdejen stravy v každém podlaží
mateřské školy a provedena výměna další části
stávajících oken za plastová. V této budově byly
dále zrekonstruovány a předány mateřské škole
prostory knihovny. Úpravou volných prostor v
budově mateřské školy byla knihovna v Horních
Datyních zachována, i když podmínky pro tuto
činnost nejsou ideální. Ve staré budově
Mateřské školy ve Vratimově proběhla I. etapa
výměny stávajících oken za plastová.
Kulturní zařízení ve Vratimově a Horních
Datyních jsou využívána pro pořádání
kulturních, společenských a rodinných akcí.
Tato zařízení využívají i spolky a organizace pro
svou činnost. Velký zájem je o kurzy. Byly
rekonstruovány prostory pro různá pohybová
cvičení. Jsou zrekonstruovány prostory bočního
vchodu pro pořádání klubových večerů.
V Kulturním středisku ve Vratimově se
dlouhodobě nedaří pronajmout prostory
restaurace.
Velmi úspěšná je činnost a poskytování služeb
knihovnou, v obou částech města.
Na reprezentaci města se velmi úspěšně podílely
mažoretky při Domě dětí a mládeže Vratimov,
které se staly mistryněmi republiky.
Velmi úspěšnou činnost a koncertování i v
zahraničí má i Dechový orchestr při ZUŠ
Vratimov.
Úspěšná je činnost spolků a zájmových sdružení
ve Vratimově a Horních Datyních. Průběh roku
si nedovedeme představit bez pořádání výstav
ovoce a zeleniny, soutěží v požárním sportu,
běžeckých soutěží v lese Důlňák a Zlatý
podzim, akcí pro děti, seniory, Běh Naděje a
dalších akcí pořádaných sportovními
organizacemi.
I v letošním roce byly instalovány průlezky pro
děti v prostorách sídliště Na Příčnici.
Koupaliště bylo na sezónu řádně a včas
připraveno, zvláště byl zájem o vodní aerobic.
Byla provedena výměna části oplocení.
V letošním roce byl poprvé vydán kalendář pro
rok 2009, a to k 735. výročí založení města.

Ivo Kičmer, místostarosta

Finanční poradna na MěÚ
Ve středu 4.2.2009 bude na MěÚ ve Vratimově v
místnosti č.17 ve 3. poschodí zástupce Finanční
a sociální poradnyOSpři Svazu důchodců.
Zájemci mohou získat slevu na pojištění
domácnosti, nemovitosti, na pojištění zákonné i
havarijní, dále slevyna elektrickou energii, plyn
a jiné slevyna klientské karty.
Poradna je určena nejen pro držitele ZTP, ale i
pro seniory, důchodce, sociálně slabší rodiny a
rodinys dětmi.

Upozornění podnikatelům
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. 15 nebo na internetových stránkách
www.vratimov.cz. Termín pro odevzdání
oznámení Městskému úřadu ve Vratimově,
odboru výstavby a životního prostředí je
nejpozději do 15. únor a 2009.
Dále připomínáme povinnost zajišťovat
prostřednictvím oprávněné osoby měř ení
ú činn osti sp a lová n í, měř en í mn ožst ví
vyp ou št ěn ých lát ek a kon tr olu 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 roky 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

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 létech od její
první aktualizace.
Žadatel je povinen osobně nebo písemně
potvrdit tr vání své žádosti každoročně na
počátku kalendář ního roku, nejpozději však
do 31. 3. př íslušného 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.

Pavlína Fiedorová,
odbor investic a údržby obecního majetku

Změna or dinačních hodin od 1.1. 2009
7,00  12,00 hod.
7,00  9,00 hod.
12,00  18,00 hod.
7,00  12,00 hod.
Stř eda
Čtvr tek 8,00  12,00 hod.
7,00  11,00 hod.
Pátek
Pondělí
Úter ý

(MUDr. I. Teichmanová)
(MUDr. I. Teichmanová)
(MUDr. J. Havrlantová)
(MUDr. I. Teichmanová)
(MUDr. J. Havrlantová)
(MUDr. I. Teichmanová)

MUDr. Jar oslava Havr lantová, Ambulance pr aktického lékař e pro dospělé
Fr ýdecká 59/936, 739 32 Vr atimov
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Rodiče pomáhají při modernizaci školy
Žáci a pedagogové ZŠ Masarykovo náměstí
děkují Klubu rodičů a přátel školy za vysoký
finanční příspěvek, díky kterému byla
zakoupena interaktivní tabule.
Interaktivní tabule SMART Board přináší do
výuky zcela nové možnosti. Kombinuje výhody
běžné popisovatelné tabule a velké dotykové
obrazovky. Obraz se přenáší přes projektor z
připojeného počítače a tabule se tak stává velkou
ozvučenou obrazovkou. Interaktivní tabule
umožňuje učiteli připravit výuku zajímavým
způsobem, kdy během hodiny může prezentovat
učivo s využitím obrázků, fotografií, videa,
internetu, ale i samostatných výukových
programů. Práce na interaktivní tabuli zapojuje
žáky velmi intenzivně do vyučovacího procesu a
přináší tvořivou, uvolněnou atmosféru a emoční
prožívání, které je z hlediska učení důležité. Její
výhodou pro děti je atraktivnost (jako u všech
softwarových pomůcek), možnost sledovat dění
na velké výrazné rozlišené ploše a u většiny
p ro gr amů i o ka mži tá zp ět ná va zb a .

Využívá mezipředmětových vztahů, zajímavé
úkoly nutí žáky k přemýšlení a logické úvaze. V
nabídce je velké množství obrazového materiálu
ke všem probíraným tématům. Interaktivní
tabule je výkonný pomocník při vyučování,
který zaujme všechny žáky, i ty, kteří vyžadují
individuální přístup.

Den otevř ených dveř í
Dne 18.12.2008 se uskutečnil na ZŠ, Datyňské
ul. Den otevřených dveří. Žáci jednotlivých tříd
spolu s učiteli připravili místo tradičního
vánočního jarmarku vlastní program.

Mgr. A. Čavojská, ředitelka školy
Mgr. J. Bawadekjiová, správce ICT

1.5. ročníky besídky koledy, vánoční zvyky,
dramatizaci. Rodiče se svými dětmi vyráběli
vánoční ozdoby, pekli vánočku.

Žáci vyšších ročníků zapojili své rodiče do
soutěže, v níž řešili úkoly z různých oborů
jazyky, dějepis, zeměpis aj. 9. ročník předvedl
předtančení, které připravuje pro školní ples.

Žák před interaktivní tabulí

Okresní př ebor níci v šachu
V letošním školním roce byl na naší škole pro
žáky I. stupně poprvé otevřen šachový kroužek.
Zájemců bylo hodně a nyní kroužek navštěvuje
15 dětí. A proto, když přišla pozvánka na
Okresní přebor družstev škol, ani chvilku jsem
ne váha la a p řihlás ila vy bran é žák y.

Vítězní žáci na přeboru v šachu

Turnaj se konal ve čtvrtek 18. 12. 2008 ve
VSPŠaG v Ostravě  Porubě. V naší kategorii
(žáci 1.  5. ročníkuZŠ, nar. 2002  1997) se
zúčastnily 4 školy, které spolu sehrály vzájemné
zápasy. Tempo hry bylo stanoveno 15 min. na
partii pro každého hráče. Naše čtyřčlenné
družstvo bylo nejlepší, ani s jednou
školou neprohrálo a postoupilo do
krajského kola, které se bude konat v
únoru ve Frýdku  Místku. Členové
družstva: kapitán František Kubiczek z
5. A, Ondřej Slíva z 5. A, Patrik Fajkus z
5.A, LukášAugustín ze 4. tř.
Pořadí škol:
1. místo ZŠ Vratimov, Datyňská 18 bodů
2. místo ZŠ Klimkovice 10,5 bodu
3. místo ZŠ Nádražní 10 bodů
4. místo ZŠ Dvorského 9,5 bodu
Mgr. J ana Biolková
ZŠ Datyňská

Návštěvníci školy si mohli prohlédnout všechny
svátečně vyzdobené prostory školy, vyzkoušet si
výukové programy na PC.

Celou školou vládla příjemná vánoční
atmosféra, zněly tóny koled a linula se vůně
cukroví. Žáci, rodiče i zaměstnanci školy se
tímto příjemně naladili na nadcházející vánoční
svátky.
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Stolní tenisté z Vr atimova po polovině soutěže desátí
S velmi mladým týmem vstoupili do letošní

sezóny 3. ligy stolní tenisté MG Odra Gas
Vratimov. Před zahájením 3. ligy bylo
vedení klubu smíř eno se sestupem,
protože před sezónou odešel nejsilnější
hr áč Vratimova a dva nejzkušenější
hr á či jsou dlouhodobě zr aněni. V
oslabeném mužst vu a le mla díci v
n ěk t er ých p ř íp a d ech p ř íj em n ě
př ekvapili a po polovině soutěže jsou
tabletennisté Vr atimova na desátém
místě. Protože sestupovat budou zř ejmě
poslední dvě mužstva, čeká stolní tenisty
Vr atimova, mající
několikabodový
náskok př ed posledními celky, velmi
těžká jarní část ligy.
O letošní sezóně a dalších plánech Vratimova
jsme hovořili s předsedou klubu Jaromírem
Mokrošem.
S jakým cílem jste vstupovali do soutěže?
"Našim hlavním cílem bylo udržet se, když ani
v to jsme na začátku soutěže nedoufali. V
posledních letech jsme dávali stále více šance
mladým odchovancům, ale když začali
dosahovat úspěchy, tak buď odešli do zahraničí
nebo do vyšších soutěží u nás. Za poslední roky
jsme tak přišli o Davida a Martina Štůskovy,
Lukáše Vojtka nebo Vladimíra Baču. Navíc
dlouhodobě jsou zraněni staří matadoři Tomáš
Lulek, který je po operaci kolena, a Josef Cabák,
jenž sehrál na podzim pouze tři zápasy."
S jakým kádrem jste tedy podzim odehráli?
"Podzim jsme odehráli s mladíky.Ato Jakubem
Štůskem, Františkem Kalinou, kteří se stali
základem prvního družstva již v minulých
letech, a nováčkem Lubošem Čtvrtníčkem. Tito
mladíci patří mezi nejmladší hráče v celé
soutěži. Tyto „kluky“ doplňoval buď Josef
Cabák a v některých zápasech jsem nastoupil
já."
J ste spokojen se zápasy pr vní poloviny ligové
sezóny?
"Určitě jsme v některých zápasech příjemně
překvapili. Vítězství s Mokrými Lazci, Strážnicí
nebo remíza s Prostějovem byly zasloužené.
Škoda dobře rozehraného utkání s vedoucím
Šumperkem a zejména s Porubou, kde jsme
vedli již 3:0, ale právě nezkušeností jsme
prohráli 8:10. Toto utkání jsme měli vyhrát."
Kdo Vás z týmu nejvíce potěšil?
"Mužstvo táhnou Franta Kalina a Jakub Štůsek.
Ani oni se však nevyhnuli některým slabším
chvilkám. Zvláště Jakub Štůsek má velký
potenciál, ale často jej nedovede využít. Škoda,
protože jeho talent je obrovský. U Luboše
Čtvrtníčka je zapotřebí více tréninkové píle, pak
by se mohl výrazně zlepšit."
Př ed dvěma roky jste postoupili do 2. ligy, ale
nakonec jste se rozhodli zůstat o soutěž níže.
"Druhá liga je o něčem jiném. Jak finančně, tak
výkonnostně. Za posledních deset let nás
opustilo více než deset kvalitních hráčů. S těmi
by jsme mohli hrát dokonce i první ligu. Ale vše
je o financích. Kluby v zahraničí, ať už v
Německu nebo Rakousku, to je o něčem jiném.
Českým i některým moravským klubům se
statisícovými rozpočty také nemůžeme
konkurovat."

P ř ip r a vu j et e d o t ř et iligovéh o k á d r u
zabudovat nějaké další mladíky?
"V současné době není nikdo z dalších mladíků,
kdo by mohl za první či druhé mužstvo
Vratimova nastoupit. Ve třetím mužstvu je
několik mladíků, kteří by po několika letech
mohli být hráči pro první družstvo. Tyto ale čeká
ještě mnoho práce. Právě před časem jsme se
rozhodli věnovat dětem a mládeži. Pod vedením
trenéra Bohuslava Kaloče se již připravuje více
než 15 kluků i děvčat, kteří dělají velké pokroky.
Ale aby někdo z nich začal hrát třetí ligu, to ještě
dlouho potrvá."

3. liga po polovině:
1. Pramet Šumperk A
11 9 1 1 103:64
2. TJ Rožnov p.R. A
11 8 1 2 100:58
3. OP Prostějov A
11 5 5 1 103:79
4. Omya Jeseník B
11 7 1 3 93:73
5. Robot M.Lazce B
11 7 0 4 88:71
6 . KST Zlín B
11 7 0 4 95:73
7. KST Dolní Němčí A
11 4 3 4 94:88
8. KST Holešov A BM plus 11 4 1 6 79:89
9. TTC Ostrava Poruba A 11 3 1 7 63:94
10. MG O.GAS Vratimov A 11 3 1 7 71:103
11. Jiskra Strážnice A
11 1 1 9 71:105
12. Sokol Neředín A
11 0 1 10 46:109

30
28
26
26
25
25
22
20
18
18
14
12

Tomáš Želázko

Při čtyřhře  vlevo Jakub Štůsek, vpravo František Kalina

J ízdní ř ády pro mobilní telefony
Dopravní podnik Ostrava a.s. rozšiřuje nabídku
svých služeb cestujícím. Na internetových
stránkách dopravce (www.dpo.cz) je k dispozici
zdarma ke stažení SW aplikace do mobilních
telefonů, která uživatelům umožní vyhledávat
spojení a zpřístupní jízdní řády všech linek
městské hromadné dopravy provozovaných
Dopravním podnikem Ostrava a.s.
Program s jízdními řády do mobilních telefonů
zprostředkuje jeho uživateli okamžitý,
bezplatný a rychlý přístup k jízdním řádům, a to
bez nutnosti připojení k internetu anebo využití
služby WAP. Aplikace, kterou si uživatel
instaluje do svého mobilního telefonu, totiž v
sobě obsahuje kompletní databázi všech spojů
na linkách, které provozuje Dopravní podnik
Ostrava, a nabízí především vyhledání

konkrétních zastávkových jízdních řádů na
linkách podle výběru se všemi poznámkami ke
spojům, vyhledání linek zastavujících na
konkrétních zastávkách nebo časy průjezdů
spojů všemi zastávkami. Aplikace umožňuje
také vyhledání konkrétních spojení mezi
uživatelem zadanou výchozí a cílovou
zastávkou, a to včetně případných přestupů.
Novinka je určena pro všechny typy mobilních
telefonů, které umožňují instalaci aplikací JAVA
(MIDP2.0). Na internetových stránkách
www.dpo.cz je uveden jak návod na instalaci
aplikace do mobilních telefonů, tak i návod na
používání programu. Cestující tak získávají
možnost vyhledání platných jízdních řádů
kdykoli a kdekoli se zrovna nacházejí.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Nové publikace o zajímavostech našeho kraje  zdarma
Dvě nové publikace určené pro turisty i
obyvatele kraje zajímající se o kulturu a historii
vydal v prosinci Moravskoslezský kraj. První
přináší seznam všech muzeí v kraji s
informacemi o výstavách, exponátech a
otevírací době. Druhá publikace má název
Technické atraktivity v Moravskoslezském
kraji. Zájemci se v ní dočtou o technických
památkách v Jeseníkách, Beskydech,

Těšínském Slezsku, Opavském Slezsku a v
Poodří. Jednotlivé technické unikáty jako
rozhledny, úzkokolejná dráha, důlní štoly,
vodárenské věže, archeopark, vápenné pece,
vojenská opevnění, technické muzeum,
pivovary, nebo přehrady jsou podrobně
popsány, vše doplňují fotografie, otevírací doby
a možnosti přístupu. Publikace jou k dostání
zdarma ve všech infocentrech našeho kraje.
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Auto není trezor!
Dne 11. 12. 2008 v 16 hodin oznámila maminka
dvou malých dětí, že jí neznámý pachatel v době
od 15,45 do 15,50 hod. z otevřeného vozidla, v
němž seděl její osmiletý syn a které měla
zaparkované u mateřské školy na ul. Na
Vyhlídce ve Vratimově, odcizil z předního
sedadla spolujezdce černou kabelku s
občanským a řidičským průkazem, zdravotní
průkazkou, peněženkou s hotovostí ve výši
minimálně 3 000, Kč, embosovanou platební
kartou, klíči od rodinného domu i od kanceláře a
další písemnosti.

POLICIE ČR
pátrá, radí, informuje
Následně bylo zjištěno, že pachatel tentýž den v
Ostravě Hrabůvce prostřednictvím odcizené
platební karty v 16,16 hodin se pokusil vybrat
peníze. Naštěstí však poškozená kartu
zablokovala okamžitě po odcizení.
Popsala jsem tento případ záměrně, protože v
posledním období evidujeme v našem služebním
obvodě stále častěji krádeže vloupáním do
motorových vozidel. Jen za období od začátku
října do konce roku 2008 jsme zaznamenali 19
případů. Letos, za prvních 8 dní roku 2009,
máme již oznámeny 3 případy vloupání do
osobních motorových vozidel. Pachatelé
takových trestných činů jednají vždy velmi
rychle. Stačí jim pár vteřin na otevření vozu a
jeho prohledání. Neusnadňujme jim to tedy a
nenechávejme viditelně odložené kabelky nebo
batohy a už vůbec v nich nenechávejme doklady,
telefony, platební karty a cennosti. Následná
škoda bývá nevyčíslitelná. S odcizeným
telefonem neztrácíte jen hodnotu přístroje, ale
také všechna telefonní čísla, platební karta nejen
poslouží pachateli k tomu, aby Vám snížil stav
Vašeho účtu, ale Vy si budete muset vyřídit
novou a než Vám ji vystaví, musíte pro peníze
osobně do banky. Z představy, že bych musela
vyřizovat na úřadech všechny nové doklady, mi
vůbec není do smíchu.
Nedávno jsem sepisovala s velmi příjemnou
paní trestní oznámení, protože ji neznámý
pachatel také vykradl automobil zaparkovaný
před mateřskou školkou ve Vratimově. Paní
nebyla ani tak nešťastná, že jí pachatel rozbil
boční okno vozu, ani krádež peněz jí tak
nemrzela, jako ztráta fotografií a malých
vzpomínek, jenž měla schované v peněžence. To
jsou hodnoty, které v policejním protokolu
finančně vyčíslit neumíme, a které zřejmě nikdy
nedostane zpět. Proto, než uzamknete auto,
zvažte, jestli není menší námahou vzít se sebou
kabelku, tašku či batoh, než strávit několik hodin
na oddělení policie při sepisování trestního
oznámení, vyřizování nových dokladů na
úřadech, bankách apod.
Také si nepomůžete tím, že věci uložíte do kufru
vozidla. Pachatelé velmi často stojí opodál
parkoviště a pozorně sledují, kam věci ukládáte.
Vidí, když snímatelný čelní panel autorádia
dáváte pod sedadlo nebo do přihrádky před
spolujezdce. Pak si jen počkají, až se vzdálíte.
Během 2  3 minut Vám vozidlo otevřou,
prohledají a vykradou a z místa činu odjíždějí
jiným vozidlem, většinou s komplicem, který na
ně čeká.

Zahr ádkář i hodnotili a volili
Loňská úroda byla jedna z nejslabších za poslední období
Dne 11. ledna 2009 se vratimovští zahrádkáři
sešli ve svém Domě zahrádkářů, aby zhodnotili
svou práci za uplynulé volební období a
stanovili si úkoly do letošního roku. Výroční
schůze se zúčastnili jako hosté za MěÚ ve
Vratimově starostka Mgr. Iveta Zechová a p.
místostarosta Ivo Kičmer, jako zástupci ÚS ČZS
ve FrýdkuMístku předseda Jež a tři předsedové
okolních organizací Českého zahrádkářského
svazu.
Ve výroční zprávě bylo konstatováno, že úroda
ovoce v minulém roce na zahradách ve
Vratimově byla jedna z nejslabších za poslední
léta. Vlivem nepříznivého počasí sklidili
vratimovští zahrádkáři pěkného a zdravého
ovoce velmi málo. Loňské klimatické podmínky
měly proto také vliv na moštování a výkup
padaného ovoce. Bylo vyrobeno jen 784 l moštu
a vykoupeno pouhých 600 kg padaných jablek.
Pro srovnání, v roce 2002 bylo vyrobeno
rekordních 9 480 l moštu a v roce 2007
vykoupeno 95 tun padaných jablek. Moštování i
výkup ovoce přinášel do pokladny organizace
každý rok značné finanční částky. Loňský rok
však byl pro pokladnu velkým zklamáním.
Rok 2008 byl pro výbor naší ZO posledním
rokem v pětiletém funkčním působení. Ve
stručnosti připomínáme jeho aktivity. Každý
měsíc pravidelné zajišťování výborových a
členských schůzí s přednáškami, každý rok byly
organizovány nejméně 4 společenské události
jako: Zahrádkářský ples, smažení vaječiny,
výstava ovoce, květin a zeleniny a vinobraní.
Všechny tyto akce se konaly v Domě
zahrádkářů. Každý rok byly zorganizovány také
nejméně 2 autobusové zájezdy pro členy i
nečleny. Naše ZO má také svou knihovničku, ve
které máme 115 knih se zahrádkářskou
tématikou. Naši členové ji bezplatně využívají
ke zvyšování svých zahrádkářských znalostí.
Prostory našeho Domu zahrádkářů jsou
využívány nejen k organizování naší vlastní
schůzové a společenské činnosti, ale jsou rok od
roku stále více vyhledávány k organizování

společenských akcí různých spolků a organizací
našeho města. V minulém roce bylo těchto
akcí 24.
Kromě zajišťování výše uvedené společenské
činnosti jsme se věnovali každý rok i
vylepšování interiéru Domu zahrádkářů a jeho
okolí. Už v roce 2003 jsme se rozhodli, že
budeme konat naše zahrádkářské plesy v našem
domě a roku 2004 se tam uskutečnil první ples. K
tomu účelu jsme nakoupili nové čalouněné židle
a pod stoly v sále nové koberce. Dále byl
zhotoven nový nábytek v koutku s občerstvením
a přestavěna pergola, která slouží jako bar. V
roce 2005 bylo na všech třech WC instalováno
nové vodovodní potrubí, instalována nová
umyvadla s bateriemi a také položena nová
dlažba i obklady stěn. V létech 2006 a 2007
následovalo položení venkovní dlažby a
zhotovení 6 ks lavic se stoly pro venkovní
posezení. V loňském roce byla položena
keramická dlažba ve velkém sále. Všechny tyto
práce, ale i práce spojené s organizováním naší
společenské činnosti, byly provedeny našimi
členy a členkami bezplatně. Všem, kteří se
aktivně podíleli na plnění úkolů v celém
pětiletém funkčním období, patří velké uznání a
poděkování.
Bylo vysloveno také poděkování Radě MěÚ ve
Vratimově v čele se starostkou Mgr. Ivetou
Zechovou a místostarostou Ivo Kičmerem za
opravdový zájem o naši činnost i finanční
dotace, které každý rok od MěÚ dostáváme.
Na konci výroční schůze byl zvolen nový 13.
členný výbor ZO, jehož předsedou se stal opět
Jiří Adamus. Čestným předsedou zvolila ještě
VČS na návrh výboruArnošta Naisara.
Nově zvolený výbor, to opět nebude mít nijak
jednoduché. Bude muset vyvinout velké úsilí a
obětavost, aby splnil úkoly, které mu byly
uloženy v plánu práce základní organizace na
letošní rok. Musí mít, ale také pomoc a podporu
všech členů naší organizace. Výbor věří, že tomu
tak bude.

Milan Ožana
jednatel ZO ČZS Vratimov

Na závěr se vrátím k případu, který jsem popsala
na začátku. V posledních 3 měsících se zvýšil
počet vykradených vozidel, právě před
mateřskými školkami nejen ve Vratimově.
Rodiče si s dětmi zaběhnou do školky
vyzvednout své díte a spoléhají na to, že se za pár
minut vrátí, tak proč by se sebou brali osobní
věci? Jenže pachatel je rychlejší. Než se děti
obléknou, stihne nejen rozbít okno nebo
zamykání dveří, odcizit tašku a jiné věci a
většinou už je na cestě k bankomatu nebo
prodejně, kde se pokusí platit odcizenou
platební kartou. Z těchto důvodů jsme v měsíci
prosinci dali k dispozici všem mateřským
školkám preventivní letáky s upozorněním na
tuto činnost. Prosím přečtěte si je, doporučení
neplatí jen pro parkoviště u školek. Vzpomeňtě
si na ně vždycky, když opouštíte vozidlo.
Ušetříte si vydání i svůj čas a ten je přce jen
nejcenější, nemyslíte?

Mgr. Olga Bogdanová
preventista OOP ČR Vratimov

V Řepišť ské knihovně
bude výstava
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ pořádá výstavu s
názvem " Přírodní skvosty  samorosty"  dílo
Josefa Kozla.,
Výstava potrvá od 13. února do 24. února 2009.
Ke shlédnutí bude vpůjčovní dnyvždy
vúterýod 1012 a od 1317 hod.,
vpátekod 912 a od 1315,30 hodin.

Městská knihovna Vratimov

Noc s Andersenem

Městská knihovna VRATIMOV zve všechny
děti z 2. a 4. tříd na NOC S ANDERSENEM
(letos s Františkem NEPILEM), která se bude
konat od 3. do 4. dubna .
Zájemce (pravidelné návštěvníky knihovny se
čtenářským průkazem) čekáme dne 25. únor a v
knihovně.
Od 15,00 do 16,30 proběhne schůzka, na které
děti dostanou přihlášky, soutěžní úkoly a první
konkrétní informace.

M.Zajíčková, knihovnice
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Poplatky za psa
Na četná př ání čtenář ů jsme zař adili na str ánky VN část z obecně závazné vyhlášky o poplatcích za psy
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Vratimov vydává dne
15.12.2008 podle ustanovení § 10 a § 84 odst. 2
písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Oddíl I
Základní ustanovení
1.Město Vratimov vybírá na katastrálním území
Vratimov a Horní Datyně tyto místní poplatky:
a/ poplatek ze psů
b/ poplatek za užívání veř ejného prostr anství
c/ poplatek ze vstupného.
2.Výkon správy místních poplatků uvedených v
této vyhlášce vykonává zdejší Městský úřad
Vratimov (dále jen správce poplatku) a v řízení
ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, neníli zákonem
č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
Oddíl II
Poplatek ze psů
Čl. 1
Př edmět poplatku
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
(zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných čísel a o změněn některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 326/1999 Sb., o
pobytů cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů), nebo sídlo na území města Vratimov.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1.Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku
písemně nebo ústně do protokolu skutečnost, že
se stal držitelem psa, a to do 15 dnů od této
skutečnosti.
2.Ohlašovací povinnost držení psa má i osoba,
která je od poplatku podle zákona o místních
poplatcích nebo podle této vyhlášky
osvobozena. Nárok na osvobození od poplatku
musí poplatník správci poplatku prokázat.
3.Poplatník je rovněž povinen oznámit správci
poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku nebo na vznik a zánik osvobození,
a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala (např. uhynutí psa, změnu trvalého
pobytu poplatníka nebo změnu držitele psa).
4.Poplatník je povinen sdělit správci poplatku
jméno, příjmení nebo název právnické osoby,
trvalý pobyt nebo sídlo, IČ. Jdeli o fyzickou
nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů
u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
5.Vlastník nebo správce domu je povinen na
výzvu správce poplatku písemně ohlásit
všechny držitele psů chovaných v domě.

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.Poplatek poplatník platí ode dne dovršení
věku tří měsíců nebo nabytí psa.2.V případě
změny trvalého pobytu nebo sídla, kdy se držitel
psa:
a/přistěhuje z jiné obce, platí poplatek od prvého
dne následného měsíce, kdy došlo k této
skutečnosti
b/odstěhuje do jiné obce, platí poplatek do konce
kalendářního měsíce, ve kterém ke změně došlo.
Čl. 5
Identifikace psů
1.Správce poplatku vydá po ohlášení
poplatníkovi evidenční známku pro psa bez
ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je
od poplatku osvobozen. Vydaná známka je
nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož
držitele.
2.Ztrátu nebo odcizení přidělené evidenční
známky je poplatník povinen správci poplatku
nahlásit nejpozději do 15 dnů ode dne ztráty
nebo zcizení.
Čl. 6
Sazba poplatku
Roční sazba poplatku činí:
a/ za prvního psa 1.200, Kč
b/za dr uhého a každého dalšího psa 1.800,
Kč
Čl. 7
Splatnost poplatku
1.Poplatek je splatný:
a/nečiníli více než 400, Kč ročně, vždy
nejpozději do 31. března každého roku
b/činíli více než 400, Kč ročně, pak ve čtyřech
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.
března, 31. května, 31. srpna a 30. listopadu
každého roku.
2.V případě držení psa po dobu kratší než jeden
rok se poplatek platí v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních
měsíců držení psa.
Čl. 8
Osvobození
1.Poplatek se neplatí ze psa:
a/jejichž držitelem jsou osoby nevidomé,
bezmocné a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 100/1988 Sb., o
sociálním zabezpečením, ve znění pozdějších
předpisů)
b/osoba provádějící výcvik psů určených k
doprovodu osob nevidomých, bezmocných a
osob s těžkým zdravotním postižením, kterým
byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního právního předpisu
c/jejichž držitelem je město Vratimov a
rozpočtovým a příspěvkovým organizacím,
jejich zřizovatelem je město.
2.Požadavek na osvobození od poplatku ze psa
je poplatník povinen prokázat ve lhůtě
stanovené městem.
3.Osvobození od poplatků ze psa zaniká,
zanikneli důvod osvobození.

Čl. 9
Úlevy z poplatku
1.Nárok na úlevu z poplatku mají držitelé psa u
rodinného domu, a to:
a/první pes po úlevě 180, Kč
b/druhý a další pes po úlevě 270, Kč
2.Nárok na úlevu z poplatku mají držitelé psa,
kteří jsou poživatelé invalidního, starobního,
vdovského, sirotčího důchodu, který je jejich
jediným zdrojem příjmů:
a/první pes po úlevě 200, Kč
b/druhý a další pes po úlevě 300, Kč

Taneční večery
Zábava a pohyb v Kulturním
domě v Horních Datyních
Městské kulturní středisko bude od března
pořádat pro všechny zájemce TANEČNÍ
VEČERY se skupinou ARGUMENT.
Večery se budou konat jedenkrát za měsíc v
Kulturním domě v Horních Datyních a to 13.3.,
10.4., 15.5. a 12.6. vždy ve 20 hodin. Vstupné
bude 50,Kč.
Všechnysrdečně zveme!

Tř íkr álová sbír ka 2009
Začátkem ledna 2009 mohli obyvatelé města
Vratimova v ulicích potkávat skupinky
koledníků, dobrovolníků ŘK farnosti, v
oblečení Tří králů  Kašpara, Melichara a
Baltazara s kasičkami v rukou.
„Králové“ v rámci celorepublikové Tříkrálové
sbírky pořádané Charitou Česká republika
navštěvovali obydlí, zpěvem koled přinášeli
lidem zvěst o narození Krista, předávali jeho
pokoj a požehnání a žádali o příspěvek na
p omo c ne moc ný m, h a nd ic ap ov an ý m,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí. Setkávali se
převážně s vstřícným a lidským přístupem
občanů, kteří projevili ochotu pomoci trpícím a
potřebným lidem, zejména farníci ŘK církve
přispěli hojnou měrou.
Výsledná částka Tříkrálové sbírky ve
Vratimově v roce 2009 činí 37 566,Kč a bude
použita v rámci celkového výtěžku v Ostravě 1
163 509,Kč Charitou Ostrava především na
rekonstrukci střediska sv.Václava (zřízení
nových lůžek pro imobilní osoby), rekonstrukce
centra sv.Alžběty v Mariánských Horách pro
osoby s Alzheimerovou chorobou, na podporu
kontaktního místa pro osoby bez přístřeší ve
Vítkovicích, rozvoj a provoz chráněných dílen a
další projekty.
Všem zdejším lidem dobré vůle náleží ocenění
a poděkování.
JUDr. Š.Vrchlabská

Zápis do pr vních tříd
Zápis do 1. tříd na obou školách ve Vratimově i
na škole v Horních Datyních proběhne 6.2.2009
od 14.00  17.30 hod.
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Dne 13. ledna 2009 uplynulo 10 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a bratr
pan

ÚNOR
ÚNOR
v Kulturním středisku ve Vratimově

10.2. v 18,00 hod.  Kožíšek je jako nový, dobře sluší
Krampolovi
Omlouváme se rodině Karla Pastora za chybně uveřejněná data v inzerci společenské rubriky

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí.
I když už nejsi mezi námi, v srdci žiješ stále s námi.
Dne 7. února si připomínáme 2. výročí úmrtí pana

F rantiška Martiníka
vzpomínají manželka Pavla
a dcera Eliška s vnoučaty.
Dne 8. února 2009 uplyne 5 let, kdy nás
opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, bratr a strýc
pan

Lubomír Nezhoda
S láskou vzpomínají manželka Marie,
syn Petr a dcera Lenka s rodinami.

28. února př ipomínáme 10. výročí úmr tí
pana

J aroslava Hr ňi
vzpomínají manželka J ana
a dcer a Bar bor a s rodinou.

2.3.  18,30 hod.  Valná hromada TJ Sokol Vratimov

 originální kouzelnická show
 kinosál Hvězda
 vstupné 230, a 250, Kč
13.2. v 19,00 hod.  ARGUMENT

 hudební večer se skupinou
 Hudební klub SCHOD (vchod bývalé večerky)
 vstupné 50, Kč
14.2. v 19,30 hod.  Ples MěÚ

 kavárna Spol. domu
 vstupné 250, Kč
22.2. v 10,00 hod.  O BUDULÍNKOVI

 nedělní pohádka pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50, Kč
27.2. v 19,00 hod.  BANDABAND

 hudební večer se skupinou
 Hudební klub SCHOD (vchod bývalé večerky)
 vstupné 50, Kč

nabízíme :
ž pronájem kluboven, salonků, kavárny
za velmi výhodné ceny
ž záznamy na videokazety
ze společenských a kulturních akcí
ž zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi

O konkrétních cenách se informujte
v kanceláři Kulturního střediska ve Vratimově
tel. 595 700 7504

angličtina 1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
cvičení seniorů
jóga
aerobic mix
relax cvičení
cvičení s vel.míči
bodyform
kalanetika
fitko s Markem

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

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

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

Akce v Horních Datyních
2.2. v 18.00  výbor ČS zahrádkářů
14.2.  ples Mysliveckého sdružení HUBERT
27.2. v 17,30  výbor ČS včelařů
28.2.  ples Pochování basy, SDH Horní Datyně

konaný 14. února v 19,30 hod.
v kavárně Společenského domu
K tanci a poslechu hraje skupina MLOCK, pestrý
program (lidový vypravěč, strip show, tombola), večeře

Cena 250, Kč  vstupenky k zakoupení na MěÚ

2., 9., 16., 23.2.  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
2., 9., 16., 23.2.  v 16,00  zkouška ZUŠ  kinosál
7.2.  Ples hasičů, kavárna Spol. domu  v 17,00
10.2.  prodej firmy Nova, dolní vestibul KS Vratimov
20.2.  prodej, dolní vestibul KS Vratimov
28.2.  Ples gymnázia Hladnov, kavárna Spol. domu
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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KUPÓN
22. ÚNORA 2009
O BUDULÍNKOVI
po předložení vybarveného obrázku

kinosál Hvězda ve Vratimově

SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

neděle 22. února v 10.00 hod.
Zveme na divadelní představení pro děti
v podání Dua Šamšula

O Budulínkovi
Vstupné 50, Kč, po předložení vybarveného obrázku z kupónu (uveřejněného
na této stránce VN)  SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Předprodej v KS

po  čt 7  17, pá 7  14

Před začátkem představení je k dispozici občerstvení

13. února v 19,00 hod. v Kulturním středisku (vchod bývalá večerka)

Zveme všechny
do hudebního klubu

SCHOD

S
ch
hudební
klub

o

na věhlasnou skupinu

ARGUMENT
vstupné 50 Kč, alko, nealko, drobné občerstvení

d

9
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Makarská riviéra je jednou z nejkrásnějších destinací Chorvatska, je chráněna pohořím Biokovo, má největší zalesnění z dalmatského
pobřeží a překrásné oblázkové pláže. 17 km jižně od centra riviéry, tj. městečka Makarská, se v piniovém háji nachází kemp DOLE.
Administrativně přísluší do střediska Živogošče. Vzdálenost kempu Dole od centra Živogošče je asi 5 km. Pobyt v kempu Dole
doporučujeme všem milovníkům krásné, civilizací neporušené přírody, ale také těm, kteří nehledají ruch a shon velkých turistických
center a přivítají spíše klid, kvalitní koupání i soukromí v nesčetných romantických lagunách.
POBYT RODINY S DĚTMI
v termínu 3.7.  15.7. 2009
celotáborová hra: " 12 úkolů pro Asterixe"
ubytování: chatky
cena: děti 6.370,Kč
(2. dítě v rodině 5.970,Kč)
dospělí 7.530,Kč

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR pro děti 7  14 let LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR pro děti 7  14 let
v termínu 13.7. 25.7. 2009
v termínu 23.7.  4.8. 2009
celotáborová hra: " Nové světy"

celotáborová hra: " Malé a velké ryby III"

ubytování: chatky
6.900,Kč

ubytování: chatky
cena: děti do 12 let 6.900,Kč

děti 12  14 let 7.800,Kč

děti 12  14 let 7.800,Kč

cena: děti do 12 let

kontaktní email: h.nevrla@ddmvratimov.cz

kontaktní email:

kontaktní email:
m.gracova@ddmvratimov.cz

r.pospisilova@ddmvratimov.cz
Cena zahrnuje: ubytování, dopravu, pojištění CK proti úpadku, pojištění na léčebné výlohy, pobytovou taxu, stravu, vybavení, program, …)

INFORMAČNÍ SCHŮZKA 13.3.2009 v 16.30 hod
Dům dětí a mládeže Vratimov, Frýdecká 377/61
informace: v kanc. DDM Vratimov, tel. č. 596 732 333, www.ddmvratimov.cz

LETNÍ TÁBORY

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
VRATIMOV

»LUKAVEC u Fulneku (pro děti 10  15 let)
celotáborová hra: „Pendolinem po Česku“
4.7.  17.7. 2009, ubytování ve stanech
cena: 3.500 Kč
hlavní vedoucí: Zdeňka Procháčková
informační schůzka: 22.5. 2009 v 18.00 hod
kontaktní email: m.gracova@ddmvratimov.cz

»BOJANOVICE u Znojma (pro děti 7  15 let)
celotáborová hra: „ Nekonečný příběh“
1.8.  14.8. 2009, ubytování v chatkách
cena: 3.890 Kč
hlavní vedoucí: Roman Tomica
informační schůzka: 27.3. 2009 v 17.00 hod
kontaktní email: r.pospisilova@ddmvratimov.cz

»BOJANOVICE u Znojma (pro děti 7  15 let)
celotáborová hra: „ Poklad pevnosti Boyard“
19.7.  1.8. 2009, ubytování v chatkách
cena: 3.890 Kč
hlavní vedoucí: Jiří Shane Strouhal
informační schůzka: 15.5. 2009 v 16.30 hod
kontaktní email: r.pospisilova@ddmvratimov.cz

»ČELADNÁ (pro děti 7  11 let)
celotáborová hra: „ SPY KIDS Záchrana světa“
15.8.  22.8. 2009, ubytování v budově a chatkách
cena: 1.750 Kč
hlavní vedoucí: Kateřina Neuwirthová
informační schůzka: 10.3. 2009 v 17.00 hod
kontaktní email: m.gracova@ddmvratimov.cz

»PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (pro děti 6  10 let)
celotáborová hra: „ Krok za krokem
z Vratimova II.“
20.7.  24.7. 2009, bez ubytování a stravy
cena: 650 Kč
hlavní vedoucí: Renáta Hloušová
informační schůzka: 3.4. 2009 v 16.00 hod
kontaktní email: r.hlousova@ddmvratimov.cz

»LUKAVEC u Fulneku (pro děti 10  15 let)
celotáborová hra: „ VVT  Vojenský výcvikový
tábor Lukavec “
15.8.  28.8. 2009, ubytování ve stanech
cena: 3.500 Kč
hlavní vedoucí: Petr Socha Sochací
informační schůzka: 17.4. 2009 v 17.00 hod
kontaktní email: m.gracova@ddmvratimov.cz

telefon 596 732 333 www.ddmvratimov.cz

Všechny informační schůzky s rodiči proběhnou
v budově DDM Vratimov, Frýdecká 377/61.
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Dům dětí a mládeže
Vratimov

TJ SOKOL VRATIMOV
Sokolská 290, 739 32 VRATIMOV

Vás srdečně zve na

country bál

pro děti

v sobotu 21.3. 2009
konaný na sále Domu dětí a mládeže od 16.00
dobrovolné vstupné
program:

hrají:

výuka tanců, scénky
soutěže, tombola, .. …
BLACK & BROWN
BLUE JEANS

" Argument"

DOPORUČUJEME PŘEZUTÍ S SEBOU!!

V
sobota 7.února 2009 19,00 hod.
hraje skupina FANTIC, vstupné: 150, Kč
program: 20,00 hod. taneční klub KMIT Orlová
VSTUPENKY JSOU K ZAKOUPENÍ V BUFETĚ
(mob.: 604 170 712)

INFORMACE: tel. 596 732 333
Renáta Hloušová 739 201 078

POZVÁNKA
večerní posezení pro dospělé s kapelou Argument
sál DDM od 19.30 dobrovolné vstupné
Country oblečení vítáno!
Hudba, tanec, zpěv, …….
www.ddmvratimov.cz

MINIŠIBŘINKY
maškarní ples pro děti
8.února 2009 v 16,00 hod.
vstupné dobrovolné

27. února v 19,00 hod. v Kulturním středisku (vchod bývalá večerka)

Zveme všechny
do hudebního klubu

SCHOD

S
ch
hudební
klub

o
d

kde zahraje skupina

kytara, housle, basa, bicí, saxofon, percussion a zpěv
vstupné 50, Kč, alko, nealko, drobné občerstvení
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Program kina Hvězda Vratimov

ÚNOR
ÚNOR 2009
2009
4.  5. 2. v 18,00 hod.
USA / 70, / 114´ / komediedrama / nepřístupný do 12 let

Pokladna je otevřena hodinu před představením
tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.eu, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem č.21, 81

6. – 7.2. v 18,00 hod.
ČR / 70,/ 80´/ 3D animovaná komedie / přístupno

ŽENY

KOZÍ PŘÍBĚH

Komedie, ve které se dovíte, po čem ženy doopravdy
touží. Co vznikne, když se sejdou hvězdné herečky jako
je Meg Ryan a Annette Bening a schopná režisérka Diane
English a klasický příběh o skupince kamarádek z New
Yorku? Odpovědí jsou ŽENY.

Rodinná komedie Kozí příběh – Pověsti staré Prahy se
odehrává v české středověké metropoli, která je ještě
plná strašidel, rodících se legend a teprve začíná
dostávat svou majestátní tvář.

11. – 12.2. v 18,00 hod.
USA / 70, / 90´/ komedie / přístupno

13. – 14.2. v 18,00 hod.
ČR / 70, / 104´/ nostalgická komedie / přístupno

MADAGASKAR 2
K natočení animované komedie Madagaskar 2, měli její
tvůrci dva dobré důvody. Prvním bezpochyby byly tržby,
druhým důvodem se stal fakt, že hlavní hrdinové, hýčkané
hvězdy newyorské zoo, tragicky zakysli na titulním ostrově
u afrických břehů a takový osud jim žádný divák určitě
nepřál.

18. – 19.2. v 18,00 hod.
USA /70, / 100´/ thriller / nepřístupný do 12 let

SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH
Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala
skutečnou? Možná všechno a možná nic, možná zjistíte,
že to, co se za 25 let nestihlo, se už nezvládne …

20. – 21.2. v 18,00 hod.
USA / 65, /komedie / nepřístupno do 12 let

NEBEZPEČNÝ CÍL

YES MAN

Život nájemného /nelítostného/ zabijáka Joa (Nicolas
Cage) se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy je vyslán na
kšeftík do Thajska, kde má za úkol zlikvidovat nepřátele
bosse místního podsvětí Surata.

V tomto filmu Jim Carrey ztvárňuje postavu muže, která
na vše odpovídá kladně – konkrétně jednoduchým ano.

25. – 26.2. v 18,00 hod.
ČR / 70, / 93´/ komediedrama / přístupný

KDOPAK BY SE
VLKA BÁL
Kdopak by se vlka bál je příběh pro celou rodinu,
kombinující v poetické rovině prvky strašidelné pohádky,
dětské komedie a dospělého psychologického dramatu.

27. – 28.2 v 18 hod.
Nizozemí, Belgie / 65, / 105´/ drama /
nepřístupno do 12 let

NADINE
Nadine je nezávislá, bezdětná, pracovně úspěšná žena
krátce po čtyřicítce, jejímž životem prošla řada mužů.
Nyní je znovu sama a její biologické hodiny tikají stále
hlasitěji, až přehluší zdravý rozum a přivedou ji
k zoufalému činu: únosu dítěte.

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.eu
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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Ze schůze Rady a zasedání
Zastupitelstva města Vratimova
Rada města Vratimova na své
schůzi dne 6. 2. 2009 projednávala:
Rozbory hospodaření města a
příspěvkových organizací za rok 2008
Návrh rozpočtu města Vratimova na
rok 2009
Informace o finančních kontrolách za
II. pololetí roku 2008
Plán finančních kontrol na I. pololetí
roku 2009
Komunitní plánování sociálních služeb
města Vratimova
Přidělení nebytových prostor v Domě
služeb ve Vratimově
Smlouvu o závazku ve veřejné linkové
dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti
Smlouvy o budoucích kupních
smlouvách
Přípravu na 16. zasedání
zastupitelstva města dne 23. 2. 2009
Zastupitelstvo města Vratimova na
svém zasedání dne 23. 2. 2009
projednávalo:
Složení slibu člena zastupitelstva
města
Rozbory hospodaření města
Vratimova a příspěvkových organizací
za rok 2008
Informace o finančních kontrolách za
II. pololetí roku 2008
Plán finančních kontrol na I. pololetí
roku 2009
Návrh rozpočtu města Vratimova na
rok 2009
Plán práce Finančního a Kontrolního
výboru na I. pololetí roku 2009
 Návrh „Obecně závazné vyhlášky
č.1/2009 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném
prostranství ve městě“
Koeficient zvýšení nájmu u
nebytových prostor
Vyhlášení záměru prodat pozemek
Bezúplatný převod pozemku
Komunitní plánování sociálních služeb
města Vratimova
Vyhlášení záměru prodeje jednotek
(bytů) a stanovení prodejní ceny a
postupu prodeje

Ivo Kičmer, místostarosta

ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Schválení rozpočtu na rok 2009
Ro zp o čet Měs t a Vrat i m o v b y l
schválen na zasedání zastupitelstva
města dne 23.2.2009. Tento rozpočet
j e s t r at eg i c k ý m d o k u m en t em
rozpočtové politiky města.

Struktura příjmu
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
Příjmy celkem

Rozpočet příjmů a výdajů činí 129 250
646, Kč. Navrhované příjmy jsou
tvořeny celkovými příjmy v objemu
87 743 062, Kč a financování ve výši
41 507 584, Kč. Nejvýznamnější
položkou v příjmech jsou daňové
příjmy s podílem 62% na celkových
příjmech města. Kapitálové výdaje
jsou dány rozdílem mezi celkovými
zdroji a běžnými výdaji.

Financování
v tom:
fin. prostř. min. let
11 163 584,
úvěry a kontokorent 30 344 000,
splátky úvěru
 11 551 896,
Zdroje celkem
29 955 688,

Pokračování na straně 5

Příprava kalendáře
na rok 2010

!Zahrádkaři nezapomeňte!
Vratimov v květu  4. ročník

Struktura výdajů
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

v Kč
54 118 700,
15 389 268,
2 500 000,
15 735 094,
87 743 062,

v%
62
17
3
18

v Kč
v%
93 142 478, 79
24 556 272, 21
117 698 750,

Město Vratimov vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa  úředník na
odboru vnitřní správy – sociální pracovník a
dávkový specialista na úseku poskytování
dávek pomoci v hmotné nouzi jednotlivcům
v evidenci úřadu práce a dávek pomoci v
hmotné nouzi rodinám s nezaopatřenými
dětmi. Předpokládaný nástup červen.
Písemnou přihlášku a požadované doklady
uchazeč doručí v zalepené obálce v
termínu nejpozději do 18. března 2009 do
12:00 hodin na adresu Městského úřadu
Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov,
k rukám vedoucí úřadu.
Více informací naleznete na
www.vratimov.cz nebo na úřední desce.

Loňské vydání městského kalendáře pro
rok 2009 s fotkami vratimovských občanů
bylo velmi úspěšné. Celý náklad 1000 ks byl
už rozebrán.
Díky tomuto úspěchu budeme v tomto
počinu pokračovat a pro rok 2010 chceme
připravit nový kalendář, který by měl
obsahovat termíny svozu odpadů, umístění
velkoobjemových kontejnérů, termín plateb
popelnic a dalších poplatků, termíny
školních prázdnin či zápisů do ZŠ a MŠ,
termíny poutí, kladení věnců, významných
akcí, oslav, výročí, plesů, výstav a schůzí
města a všech místních organizací a 27
fotografií místních občanů. Proto žádáme
všechny občany o zasílání kvalitních
fotografií nebo snímků vypálených na CD a
všechny organizace a spolky o zaslání
svých akcí, výročí, plesů oslav, výstav a
schůzí na rok 2010.
Fotografie nebo CD se snímky může zasílat
každý občan s bydlištěm ve Vratimově nebo
Horních Datyních v rozlišení minimálně
300dpi. Fotografie by měly zachycovat
místa, osoby, díla či živé nebo neživé
přírody ve městě. U osob pouze na
veřejných místech či s jejich písemným
souhlasem.
Termíny pro dodání fotografií a odevzdání
významných událostí všech spolků je 31.
května 2009. Termín pro odevzdání
závazných objednávek k odběru kalendářů
je do 31. srpna 2009.
Pís e mn é i f o to g ra fi ck é ma te r iá ly
odevzdávejte v Kulturním středisku ve
Vratimově, 1.poschodí, dveře č. 11  p
Bömerová nebo dveře č. 15  p. Gavelčík.

(red)

(red)

Vš e m z a h r á d k á ř ů m a p ě s t i t e l ů m
připomínáme, že tento rok opět proběhne
už 4. 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, snímek se pokusíme zajistit.
Výstava potrvá od 14. do 25 září 2009. Vítěz
bude samozřejmě oceněn.
Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů
v zahradnické a pěstitelské činnosti.

(red)

Výběrové řízení
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Schůzka se spolky
a organizacemi města
Zástupci více jak dvaceti spolků a
organizací, působících na území města se v
kavárně Kulturního střediska Vratimov sešli
28. ledna na společné schůzi se zástupci
Městského úřadu.
Účelem tohoto setkání bylo seznámit a
informovat organizace s podmínkami
udělování účelových dotací. Zástupci
spolků a organizací také seznámili
přítomné s plánovanou činností pro rok
2009.
(red)

Výroční schůze TJ
Zástupci spolků a organizací na schůzi se zástupci Městského úřadu

Tělovýchovná jednota Horní Datyně slaví
90. let od svého vzniku. Při této příležitosti
zve všechny členy a příznivce TJ na výroční
valnou hromadu, která se koná v neděli 15.
března 2009 v 15,00 hod. v Kulturním domě
Horní Datyně.

Tříkrálová sbírka Posezení klubu důchodců
Stalo se již tradicí, že počátkem ledna
vídáme v ulicích skupiny koledníků v
oblečení Tří králů  Kašpara, Melichara a
Baltazara s kasičkami v rukou, kteří se
snaží vykoledovat nějaký finanční obnos
pro lidi trpící nebo ty, kteří pomoc potřebují.
Pro sociální aktivity Charity Ostrava a
Charity sv. Alexandra bylo koledníky v
ostravském regionu v Tříkrálové sbírce
2009 vybráno 1 163 509, Kč, z toho ve
městě Vratimov bylo vykoledováno
37 566, Kč.
Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra
tímto děkuje všem občanům, kteří se
organizačně nebo finančním darem
podíleli na realizaci sbírky.
Prostředky letošní sbírky jsou určeny na
provoz komunitního centra pro seniory 
charitní středisko Gabriela, na provoz
střediska osobní asistence pro lidi
zdravotně postižené, na rekonstrukci
budovy Charitního domu sv. Václava a
Charitního domu sv. Alžběty, na pořízení
nezbytného technického vybavení pro
vedení účetnictví ve střediscích Charity
Ostrava, na mobilní dávkovače opiátů pro
hospic sv. Lukáše v Ostravě  Výškovicích,
na osvětovou činnost v oblasti prevence
sociálního vyloučení, na humanitární
pomoc ve střediscích Charity Ostrava 
Charitním domě Salvator v Krnově,
Charitním domě sv. Františka, Charitním
středisku poradenských a sociálních
služeb, na rozvoj chráněných dílen Charity
sv. Alexandra a humanitární aktivity Charity
sv. Alexandra. Část sbírky směřuje na
humanitární pomoc do zahraničí a na rozvoj
charitativních aktivit realizovaných Charitou
ČR a Diecézní charitou ostravsko
opavskou.
Výsledek Tříkrálové sbírky 2009 Charity
Ostrava je projevem lidskosti a zájmu o
pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují, je
projevem solidarity s těmi, kteří se ocitnou v
nepříznivé, často pro ně samé neřešitelné
situaci.
(red)

Členové věkově nejvyspělejší zájmové
organizace ve městě  klubu důchodců  se
29. ledna sešli na neformálním posezení,
aby zhodnotili svoji dosavadní činnost a
současně se pobavili při pohoštění, hudbě a
tanci. V netradičně pojaté zprávě
předsedkyně p.Přívarové byly hodnoceny
klady, ale i nedostatky klubové činnosti,
mezi něž patří, jak je tomu u všech
zájmových orgnizací, omezené finanční
prostředky, které jsou částečně doplňovány
dotací Městského úřadu. Bylo také
konstatováno, že svěřená finanční hotovost
je účelně vynakládána na pořádání
zájezdů, přátelských posezení ( 4 x ročně),
na práci kroužku vyšívání a rekondičního

Plný sál seniorů na výroční schůzi

cvičení žen. Je škoda, že do řad klubu našly
cestu jen dvě stovky občanů seniorského
věku, což na počet obyvatel v této věkové
kategorii ve městě, kolem 1 500, je málo.
Přitom program klubu je volen tak, aby byl
atraktivní pro nejširší veřejnost.
Zájem zastupitelstva města byl zvýrazněn
účastí p. starostky Mgr. Zechové a p.
místostarosty Ivo Kičmera na tomto
posezení.
Přítomní senioři se příjemně pobavili a rádi
ve svých řadách přivítají nové tváře a
zájemce o členství v klubu.

Nejsme nikdy tak staří, abychom si
n em o hl i zp es t ř i t ži v ot v e vš ec h
oblastech. .
Ing. Miroslav Ler
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Moderní umění nebo vandalismus? Tramvajoví sprejeři
Počmárané zdi, lavičky nebo dopravní
prostředky mě nutí k zamyšlení, co vede
člověka k tomu, aby v lepším případě
investoval do nákupu barevného spreje, v
horším případě riskoval odhalení při krádeži
takového spreje v obchodě, a následně
sprej použil k tomu, aby na cizí majetek
nastříkal často bezduchý nápis a značky,
kterým nezasvěcená osoba jen těžko
porozumí. Ani Vratimov nezůstal ušetřen
pokusů neznámého sprejera vyjádřit svůj
názor.
Neznámý pachatel v době od 17.00 hodin
dne 16. 1. 2009 do 17.00 hodin dne 20. 1.
2009 ve volně přístupném areálu
fotbalového stadionu FC Biocel Vratimov na
ul. U Stadionu ve Vratimově nastříkal
zeleným a oranžovým sprejem na pravý bok
autobusu Karosa nápis SMRDUPÁN!
PUNK is not DEAD, dále pak na levé straně
autobusu v blízkosti přední části napsal
černým fixem nápis CHAMP. Předběžná
škoda na autobusu byla vyčíslena na
15 000, Kč. Druhý případ se stal zřejmě ve
stejnou dobu a je pravděpodobné, že jde o
shodného pachatele. Tentokrát někdo na
stěnu domu na Husově ul. č. 529/1 ve
Vratimově nastříkal oranžovým sprejem na
boční stranu domu nápisy DONIC, DXS,
symbol anarchistů písmeno A v kruhu a
tyrkysově zeleným sprejem nastříkal
půlkruh s dvěmi tečkami nad ním. Majitelé
domu předběžně vyčíslili škodu na
minimální částku 5 000, Kč.

POLICIE ČR
pátrá, radí, informuje
Posuďte sami, jestli Vás fotografie
poškozených objektů a nápisy na nich nějak
inspirovaly či jinak oslovily. Pokud přeložím
výtvor neznámého autora do řeči trestního
zákona, neznamenají grafity umění, ale
trestný čin. Zákonodárci po posouzení
společenské závažnosti tohoto jevu
rozhodli o trestnosti takového poškozování
cizího majetku. O tom, že se jedná o velmi
negativní fenomén dnešní doby, který již
nelze přehlížet bez trestního postihu,
svědčí i to, že při tomto trestném činu
nerozhoduje výše škody. Znamená to tedy,
že pokud někdo poškodí cizí věc tím, že ji
postříká, pomaluje či popíše barvou nebo
jinou látkou, přičemž škoda nemusí
dosahovat částky 5 000, Kč, dopouští se
trestného činu poškozování cizí věci dle
ustanovení § 257b trestního zákona a může
být potrestán odnětím svobody až na jeden
rok nebo peněžitým trestem. Současně mu
bude soudem uložena povinnost nahradit
náklady vynaložené na odstranění jeho
díla.
Každý se musí rozhodnout sám za sebe,
jestli bude ke svému okolí lhostejný a bude
doufat, že on sám se nestane obětí trestné
činnosti, nebo se rozhodne, že nebude jen
nečinně přihlížet a zapojí se do ochrany
svého vlastního bezpečí. Já jen tajně
doufám, že každý z nás chce mít kolem
sebe pěkné, upravené okolí a připojí se k
jeho ochraně. Prosím Vás tedy o spolupráci

při pátrání po neznámém pachateli, který
postříkal autobus a dům na Husově ulici.
Pokud víte, kdo kupoval, vlastnil nebo
používal obdobně barevné spreje, předejte
tuto informaci na obvodní oddělení Policie
ČR ve Vratimově. Oba případy šetří prap.
Bogdanová, ale jakoukoli informaci od Vás
přijme každý policista. Popřípadě, jsouli
Vám známy jiné okolnosti, např. jste viděli
osobu, která nápis na zeď nebo autobus
nastříkala nebo rozpoznáte autora nápisů,
nenechte si tuto informaci jen pro sebe.
Vděčni Vám budou nejen poškození, kteří
budou mít naději získat zpět náklady
vynaložené na odstranění grafity, ale také
ostatní, kteří se mohou stát poškozenými
někdy v budoucnu, pokud jednání pachateli
včas nepřerušíme. Těším se na spolupráci.

prap. Mgr. Olga Bogdanová
preventista OOP ČR Vratimov

Ostrava  Čtyři tramvajové vozy v průběhu
jednoho dne ničili minulou sobotu 14. února
ostravští sprejeři. Pachatele se však
nepodařilo dopadnout. Dopravního podnik
Ostrava proto opět naléhavě žádá slušné
cestující o pomoc.
Problém vandalismu je v Dopravním
podniku Ostrava a.s. takřka na denním
pořádku. Neuplyne ani jeden týden, aby
sprejeři nebo vandalové neponičili některý z
vozů MHD.
Nabízíme odměny těm občanům, kteří
přispějí k odhalení pachatele vandalismu ve
vozidlech hromadné dopravy Dopravního
podniku Ostrava a.s. Odměna spočívá v
bezplatném poskytnutí kupónů popř.
jízdenek podle výběru občana v hodnotě až
do výše dlouhodobé roční nepřenosné
jízdenky pro město Ostravu.

(red)
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Soutěž s Albatrosem
V lednu se naše třída zúčastnila zajímavé
soutěže vyhlášené nakladatelstvím
Albatros. Naším úkolem bylo přinést do
školy co nejvíce knih tohoto nakladatelství a
najít nejstarší vydání. Hledali jsme v našich
knihovničkách a prohlíželi jsme i dětské
knihy, které četli naši rodiče i prarodiče.
Někteří našli tolik knih, že je sami neunesli.
Maminky a tatínkové nám ochotně
pomáhali a brzy jsme měli ve třídě velkou
hromadu knih. Našli jsme i 2 knihy z roku
1969, kdy Albatros začínal.
Když jsme zjistili, že můžeme zařadit do
soutěže i knihy z nakladatelství SNDK,
předchůdce Albatrosu, začali jsme hledat
dále. Nejstarší kniha, kterou jsme nalezli, je
z roku 1951 a je to pohádková kniha s
názvem Zlaté ruce. Nakonec jsme měli ve
třídě 409 knih.
I když jsme ve velké konkurenci z celé
republiky nevyhráli, soutěž se nám líbila a
dozvěděli jsme se hodně zajímavého. Už v
únoru se chystáme na další soutěž,
tentokrát s názvem „Moje knižní jednička“.

Žáci s nalezenými knihami

Žáci 2. B, ZŠ Vratimov, Datyňská ulice

Vánoční zasedání
Rady a Předsednictva Národního
parlamentu dětí a mládeže
Zasedání probíhalo v Praze ve dnech 12.
14. prosince 2008. Zvolení delegáti za
jednotlivé kraje se zúčastnili semináře pro
představitele sdružení dětí a mladých lidí a
sestavovali přibližný plán práce na příští
rok.
Hned v pátek ráno nás čekalo Setkání
2008, které probíhalo v zasedacím sálu
Konírna v Nostickém paláci na Maltézském
náměstí. Diskutovali jsme se zajímavými
lidmi. Jedním z nic byla socioložka Jiřina
Šiklová, která představila svůj
pohled na neziskový sektor a
zaměřila se na to, proč je místo
neziskového sektoru v naší
zemi nezastupitelné. Pan Petr
Mach z Centra pro ekonomiku a
politiku se jako bývalý skaut
zamýšlel nad ekonomickou
stránkou dobrovolnictví. K
poledni měl vystoupení a
prezentaci projektu Nás se to
týká pan Jiří Zajíc. Česka rada
dětí a mládeže se snaží přispět
ke snižování rizika sexuálního
zneužívání dětí a mládeže.
Nakonec společnost E. ON
představila projekt Energy
Truck, kterým chce zábavnou a
zajímavou formou přiblížit
dětem svět energie.
Další den se nám věnoval Láďa
Veselý, se kterým jsme pomocí
marketingových metod
sestavovali plán práce
parlamentu pro rok 2009. Večer
jsme navštívili Vánoční Prahu,
prošli trhy na Staroměstském
náměstí a nakonec zašli i do
kina.
V neděli ráno jsme ještě
diskutovali k plánu práce,
rozdělili si úkoly na další
zasedání a rozjeli se do svých
krajů.

Hana Knyblová

Výzva školy

Děti na horách

Základní škola Masarykovo náměstí se
obrací na občany města Vratimova s
prosbou o zapůjčení jakýchkoliv materiálů
dokumentujících historii školy. Zapůjčené,
případně darované dokumenty (listiny,
vysvědčení, staré učebnice, fotografie,
památníky....) bu dou se sv ole ním
zapůjčovatele nebo dárce instalovány na
výstavě u příležitosti 100. výročí školy.
Za poskytnuté materiály děkuje a na
spolupráci se těší

Ve dnech 8.13.února 2009 se uskutečnil
lyžařský kurz Základní školy Masarykovo
náměstí ve Vratimově. Tento rok se konal v
Malenovicích. Žáci byli ubytováni v hotelu
Petr Bezruč na jižním svahu Lysé hory.
Při odjezdu v neděli 8.února pršelo a teplota
nad nulou nevěstila nic dobrého. K naší
velké radosti se kapky deště pár hodin po
příjezdu a ubytování proměnily v toužebně
očekávané vločky sněhu. A lyžování mohlo
začít.
Žáci byli rozděleni do družstev od úplných
začátečníků po lyžaře pokročilé a ani letos
nechybělo družstvo
snowboardistů. Vzhledem ke
skutečnosti, že cesta ke vlekům
byla poměrně dlouhá a náročnější,
a také fakt, že lyžařský svah
využívaly další dvě školy, jsme
oproti minulým rokům zvolili formu
celodenního lyžování. Žáci tak
mohli mnohem více využít čas pro
samotnou výuku lyžování, který
předtím trávili přesunem na hotel a
zpět. Obrovskou výhodou pro nás
byl také téměř prázdný svah v době
polední pauzy.
I přes velký počet začínajících
lyžařů musíme konstatovat, že se
všichni naučili lyže zvládat. Také
snowboardisté si vedli velice dobře.
Všichni účastníci kurzu zúročili své
dovednost i v závěrečných
závodech. Kromě lyžování měli
žáci možnost využívat denně
bazén se slanou vodou, tělocvičnu,
stolní hry, internet.
Musíme ocenit, že žáci velice dobře
reprezentovali naši školu slušným
chováním. Pochvalu si zaslouží i za
to, že si dokázali připravit zábavný
večerní program. Nezbývá než
doufat, že v příštím školním roce
bude LVVZ stejně úspěšný jako ten
letošní.

Mgr. Alice Čavojská, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců školy

Z vánočního zasedání Rady a Předsednictva Národního parlamentu dětí a mládeže

Mgr. Martina Pelikánová, ZŠ
Vratimov, Masarykovo nám.
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Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového Struktura výdajů dle jednotlivých skupin v Kč
Skupina 1 zemědělství, lesní hospodářství
a nebezpečného odpadu pro rok 2009
v tom: odchyt psů
JARO 2009
Vratimov
30. 3.
Restaurace U Kostela
31. 3.
Radniční náměstí
1. 4.
křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
2. 4.
ul. Na Příčnici u kotelny
3. 4.
ul. Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu Krahulčí
6. 4.
ul. Rakovecká u mostu
7. 4.
křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova
Horní Datyně
8. 4.
U Důlňáku u obchodu
9. 4.
ul. Václavovická u kapličky
10.4.
kulturní dům Horní Datyně
PODZIM 2009
Vratimov
12.10.
Restaurace U Kostela
13.10.
Radniční náměstí
14.10.
křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
15.10.
ul. Na Příčnici u hasičárny
16.10
ul. Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu Krahulčí
19.10.
ul. Rakovecká u mostu
20.10.
křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova
Horní Datyně
21.10.
U Důlňáku u obchodu
22.10.
ul. Václavovická u kapličky
23.10.
kulturní dům Horní Datyně

40 000,
40 000,

Skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
v tom: místní komunikace a chodníky
příspěvky na dopravní obslužnost
kanalizace
Skupina 3 služby pro obyvatelstvo
v tom: školství
kultura
tělovýchova a zájmová činnost
bydlení, komunální služby a územní rozvoj
ochrana životního prostředí

6 788 300,
3 375 300,
2 003 000,
1 410 000,
63 682 987,
10 301 610,
9 076 700,
12 122 000,
21 239 936,
10 942 741,

Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti
v tom: dávky sociální péče / kryto ze státního rozpočtu/
pečovatelská služba , domovy důchodců

3 641 500,
3 000 000,
641 500,

Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana
z toho: civilní ochrana
požární ochrana

1 641 052,
15 000,
1 626 052,

Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby
v tom: činnost místní správy
finančních operací
ostatní činnost

41 904 911,
18 932 818,
14 835 000,
8 137 093,

Celkem

117 698 750,

Výdaje rozpočtu města v přepočtu na jednoho obyvatele se ve srovnání
s loňským rokem zvýšily o 4 362, Kč na částku 16 870, Kč. Zůstatek
nesplaceného úvěru představuje k 1.1.2009 částku 4 052 624, Kč, což
je 581, Kč na jednoho občana.
RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP K 31.12.2008 v našem městě žilo 6 977 osob. Počet obyvatel má vliv na
výši dotace ze státního rozpočtu, a to na výkon státní správy.
Termíny svozů žlutých pytlů
Jsme přesvědčeni o tom, že rozpočet na rok 2009 splní nároky kladené
na zajištění bezproblémového chodu města, a to ve všech oblastech
na PETlahve pro rok 2009:
veřejného života.
2.4., 14.5., 25.6., 6.8., 17.9., 29.10., 10.12.
Dorika Valasová, vedoucí finančního odboru

Sběr proběhne opět v době od 10,00 do 17,00 hodin.
Opakovaně upozorňujeme, že sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu neslouží k odkládání odpadu
vzniklého při podnikatelské činnosti!

Řepišťská knihovna
V místní Řepišťské knihovně trvá výstava s
názvem " Přírodní skvosty  samorosty" 
dílo Josefa Kozla.
Ke shlédnutí je v půjčovní dny vždy
v úterý od 1012 a od 1317 hod.,
v pátek od 912 a od 1315,30 hodin.
V úterý 24. března v 17,30 hod. proběhne v
knihovně beseda s názvem "Až tam dole na
kole". Přednášet bude Radoslav Zlý. Vstup
volný.

!Nezapomeňte!
Změna času ze zimního na letní.
V noci ze soboty na neděli 29. března si
nezapomeňte posunout čas ze 2 hodin na
3. hodinu.

Připomínáme mužům
Dne 8. března si připomínáme poněkud
kontroverzní svátek  Mezinárodní den žen.
Ať už je tento svátek minulým režimem
zprofanovaný nebo ne, na ženy bychom
zapomínat neměli a v tento den bychom
mohli obětovat chvíli ze svého času, popřát
jim a darovat třeba malou květinu.
Proto se i my za redakci přidáváme a
přejeme všem ženám mnoho úspěchů v
životě, mnoho štěstí a zdraví.
(red)

Amnestie

Součástí novely zákona o zbraních č.
119/2002 Sb., je přechodné ustanovení o
zániku trestnosti nedovoleného
ozbrojování (amnestie). Od 1.2.2009
mohou osoby dobrovolně odevzdat zbraně,
které v současnosti drží bez příslušného
povolení. Smyslem amnestie je pozitivní
motivace neoprávněných držitelů a hlavně
snížení počtu ilegálně držených zbraní
mezi obyvateli. Lidé mohou ve stanovené
lhůtě šesti měsíců (do 31.7.2009) a bez
rizika trestu dobrovolně odevzdat nelegálně
držené zbraně. Konkrétně se amnestie týká
zbraní kategorie A, B, C nebo hlavních části
těchto zbraní. Zbraň můžete odevzdat na
kterémkoliv útvaru policie. Policie osobě,
která zbraň odevzdala do úschovy, vydá
potvrzení o převzetí zbraně do úschovy. Při
převzetí zbraně nepožaduje podání
vysvětlení o způsobu nabytí zbraně.
V Ostravě (Vítkovicích) naleznete „své“
oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní
materiál na ulici Výstavní 55. Policisté Vám
rádi poradí i telefonicky na číslech 974 725
301 (až 307). V průběhu amnestie v roce
2003 bylo v rámci České republiky
ode vzdán o 41 92 zb ra ní. V rámci
městského ředitelství Ostrava bylo tehdy
odevzdáno 70 kusů zbraní.

por. Bc. Gabriela Holčáková, tisková mluvčí
Městského ředitelství policie Ostrava

Leoš Šimánek uvádí
velkoplošnou panoramatickou

LIVEDIASHOW
se sedmi projektory

HAVAJSKÉ OSTROVY
Letní a zimní putování
za přírodními divy Tichomoří

středa 15.4. v 18,00
kinosál HVĚZDA KS Vratimov

Leoš Šimánek s manželkou, synem a
dcerou procestovali všech šest hlavních
ostrovů, a to nejen v létě, ale i v zimě. Havaj
poznali, jako jen málokdo.
Pěšky, na koních, horských kolech a
kajacích se dostali do nejodlehlejších míst
souostroví.
Po čtyři měsíce si Leoš Šimánek znovu a
znovu ověřoval tvrzení, že Havajské
ostrovy jsou přírodním unikátem, který
nemá na světě obdoby.

6

ˇ
Dne 22. 2. 2009 jsme si připomněli
nedožité 85. narozeniny
pana

BŘEZEN
BŘEZEN
v Kulturním středisku ve Vratimově

J ana Stýskaly
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
Milan Adámek s rodinou.

17.3. v 18,00 hod.  Léčivé byliny v denní praxi

 přednáška léčitele a bylinkáře p. Wojnara
 banketka Kulturního střediska, vstupné 50, Kč
22.3. v 10,00 hod.  ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Dne 29. března si připomínáme
4. smutné výročí úmrtí
pana

Jaroslava Riedla
S láskou vzpomíná maminka s rodinou.
Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí.
I když už nejsi s námi, v srdci žiješ stále s námi.
Dne 19. března vzpomínáme 2. výročí úmrtí naší milované
maminky, babičky a prababičky
paní

Věryz Vratimova.
Hanákové
S láskou vzpomínají děti s rodinou.
28. března 2009 vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana

Vlastimila J anečka
z Vratimova.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná
manželka Zdenka, syn J iří s rodinou
a všichni ostatní, kteří ho měli rádi.

2.3.  18,30 hod.  Valná hromada TJ Sokol Vratimov
10.3.  17,00 hod.  Informační schůzka na Letní dětský tábor
"Čeladná" v DDM Vratimov
13.3.  16,30 hod.  Informační schůzka "Chorvatsko 2009" v
DDM Vratimov
21.3.  16,00 hod.  Country bál pro děti  sál DDM Vratimov
21.3.  19,30 hod.  Večerní posezení s kapelou ARGUMENT 
sál DDM Vratimov
27.3.  17,00 hod.  Informační schůzka na Letní dětský tábor
"Bojanovice u Znojma" v DDM Vratimov

na nedělní pohádku
22.3. v 10,00
Zvířátka a loupežníci
po předložení vybarveného obrázku

 nedělní pohádka pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50, Kč
23.3. v 18,00 hod.  TO BYL TEDA SILVESTR

 komedie ze současnosti
 divadelní společnost HÁTA
 kinosál Hvězda, vstupné 190, 250 a 280, Kč
27.3. v 19,00 hod.  Trampská skupina ALBATROS

 hudební klub SCHOD (vchod bývalé večerky)
 vstupné 50, Kč

nabízíme :
ž pronájem kluboven, salonků, kavárny
za velmi výhodné ceny
ž záznamy na videokazety
ze společenských a kulturních akcí
ž zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi

O konkrétních cenách se informujte
v kanceláři Kulturního střediska ve Vratimově
tel. 595 700 7504

Akce v Horních Datyních
2.3. v 16,00  Schůze výboru zahrádkářů
7.3. v 20,00  p. Mikeska, společenká akce
11.3. v 17,00  schůze výboru KSČM
13.3. v 20,00  Taneční večer se skupinou ARGUMENT 
pro veřejnost
14.3. v 15,00  Dětský karneval, pořádá SDH Horní Datyně
15.3. v 15,00  Výroční schůze TJ Horní Datyně
27.3. v 17,30  Schůze výboru včelařů
2., 9., 16., 23., 30.3.  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
2., 9., 16., 23., 30.3.  v 16,00  zkouška ZUŠ  kinosál
2., 9., 11.3.  prodej, dolní vestibul KS Vratimov
10.3.  16,00  schůze KSČM
19.3.  16,00  Vítání jara  klub důchodců  kavárna KS Vratimov

V úterý 17. března v 18,00 hod.
proběhne
přednáška bylinkáře a léčitele

Radomíra Wojnara
na téma
LÉČIVÉ BYLINY V DENNÍ PRAXI

SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

vstupné 50,

Banketka Kulturního střediska Vratimov
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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pořádá

Dům dětí a mládeže
Vratimov
pro děti od 2 do 10ti let
Vás srdečně zve na

country bál

pro děti

v sobotu 21.3. 2009

v sobotu

od 15,30 hod.

(předpokl. konec v 17,00 hod.)

konaný v sále Domu dětí a mládeže od 16.00
dobrovolné vstupné

v sále DDM (za krásného počasí na hřišti DDM)
s sebou: přezůvky, sportovní oděv a obuv

program:

Program: sportovní hry, soutěže

hrají:

výuka tanců, scénky
soutěže, tombola, .. …
BLACK & BROWN
BLUE JEANS

" Argument"

DOPORUČUJEME PŘEZUTÍ S SEBOU!!
INFORMACE: tel. 596 732 333
Renáta Hloušová 739 201 078

POZVÁNKA
večerní posezení pro dospělé s kapelou Argument
sál DDM od 19.30 dobrovolné vstupné
Country oblečení vítáno!
Hudba, tanec, zpěv, …….
www.ddmvratimov.cz

kinosál Hvězda ve Vratimově

Dobrovolné vstupné
Tel.: 596 732 333, 739 201 077
email: m.gracova@ddmvratimov.cz
HLEDÁME NOVÉ VEDOUCÍ
Dům dětí a mládeže Vratimov získal rekonstrukcí budovy
nové prostory pro svou činnost. Rádi bychom je co nejlépe
využili pro práci s dětmi a mládeží. Proto hledáme do svých
řad nové spolupracovníky  vedoucí kroužků v různých
oblastech lidské činnosti (například vedoucí tanečních
kroužků, turistických, výtvarných, rukodělných, jazykových,
sportovních apod.) pro nový školní rok 2009/2010.
Oceníme nové nápady.
Prosíme případné zájemce, aby nás kontaktovali osobně v
kanceláři DDM na ulici Frýdecká 377/61 nebo tel.: 596 732
333 nebo emailem: info@ddmvratimov.cz

Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov

Pochovávání basy u Jarmilky

Společenský ples
v sobotu 7.3.2009 ve 20 hod.
Hostinec u Jarmilky, Řepiště

neděle 22. března v 10.00 hod.

Hraje skupina Žízeň

Půlnoční překvapení
Bohatá tombola
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

Před začátkem představení je k dispozici občerstvení

Předprodej vstupenek
v Hostinci u Jarmilky
cena 100, Kč
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Makarská riviéra je jednou z nejkrásnějších destinací Chorvatska, je chráněna pohořím Biokovo, má největší zalesnění z dalmatského
pobřeží a překrásné oblázkové pláže. 17 km jižně od centra riviéry, tj. městečka Makarská, se v piniovém háji nachází kemp DOLE.
Administrativně přísluší do střediska Živogošče. Vzdálenost kempu Dole od centra Živogošče je asi 5 km. Pobyt v kempu Dole
doporučujeme všem milovníkům krásné, civilizací neporušené přírody, ale také těm, kteří nehledají ruch a shon velkých turistických
center a přivítají spíše klid, kvalitní koupání i soukromí v nesčetných romantických lagunách.
POBYT RODINY S DĚTMI
v termínu 3.7.  15.7. 2009
celotáborová hra: " 12 úkolů pro Asterixe"
ubytování: chatky
cena: děti 6.370,Kč
(2. dítě v rodině 5.970,Kč)
dospělí 7.530,Kč

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR pro děti 7  14 let LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR pro děti 7  14 let
v termínu 13.7. 25.7. 2009
v termínu 23.7.  4.8. 2009
celotáborová hra: " Nové světy"

celotáborová hra: " Malé a velké ryby III"

ubytování: chatky
6.900,Kč

ubytování: chatky
cena: děti do 12 let 6.900,Kč

děti 12  14 let 7.800,Kč

děti 12  14 let 7.800,Kč

cena: děti do 12 let

kontaktní email: h.nevrla@ddmvratimov.cz

kontaktní email:

kontaktní email:
m.gracova@ddmvratimov.cz

r.pospisilova@ddmvratimov.cz
Cena zahrnuje: ubytování, dopravu, pojištění CK proti úpadku, pojištění na léčebné výlohy, pobytovou taxu, stravu, vybavení, program, …)

INFORMAČNÍ SCHŮZKA 13.3.2009 v 16.30 hod
Dům dětí a mládeže Vratimov, Frýdecká 377/61
informace: v kanc. DDM Vratimov, tel. č. 596 732 333, www.ddmvratimov.cz

LETNÍ TÁBORY

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
VRATIMOV

»LUKAVEC u Fulneku (pro děti 10  15 let)
celotáborová hra: „Pendolinem po Česku“
4.7.  17.7. 2009, ubytování ve stanech
cena: 3.500 Kč
hlavní vedoucí: Zdeňka Procháčková
informační schůzka: 22.5. 2009 v 18.00 hod
kontaktní email: m.gracova@ddmvratimov.cz

»BOJANOVICE u Znojma (pro děti 7  15 let)
celotáborová hra: „ Nekonečný příběh“
1.8.  14.8. 2009, ubytování v chatkách
cena: 3.890 Kč
hlavní vedoucí: Roman Tomica
informační schůzka: 27.3. 2009 v 17.00 hod
kontaktní email: r.pospisilova@ddmvratimov.cz

»BOJANOVICE u Znojma (pro děti 7  15 let)
celotáborová hra: „ Poklad pevnosti Boyard“
19.7.  1.8. 2009, ubytování v chatkách
cena: 3.890 Kč
hlavní vedoucí: Jiří Shane Strouhal
informační schůzka: 15.5. 2009 v 16.30 hod
kontaktní email: r.pospisilova@ddmvratimov.cz

»ČELADNÁ (pro děti 7  11 let)
celotáborová hra: „ SPY KIDS Záchrana světa“
15.8.  22.8. 2009, ubytování v budově a chatkách
cena: 1.750 Kč
hlavní vedoucí: Kateřina Neuwirthová
informační schůzka: 10.3. 2009 v 17.00 hod
kontaktní email: m.gracova@ddmvratimov.cz

»PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (pro děti 6  10 let)
celotáborová hra: „ Krok za krokem
z Vratimova II.“
20.7.  24.7. 2009, bez ubytování a stravy
cena: 650 Kč
hlavní vedoucí: Renáta Hloušová
informační schůzka: 3.4. 2009 v 16.00 hod
kontaktní email: r.hlousova@ddmvratimov.cz

»LUKAVEC u Fulneku (pro děti 10  15 let)
celotáborová hra: „ VVT  Vojenský výcvikový
tábor Lukavec “
15.8.  28.8. 2009, ubytování ve stanech
cena: 3.500 Kč
hlavní vedoucí: Petr Socha Sochací
informační schůzka: 17.4. 2009 v 17.00 hod
kontaktní email: m.gracova@ddmvratimov.cz

telefon 596 732 333 www.ddmvratimov.cz

Všechny informační schůzky s rodiči proběhnou
v budově DDM Vratimov, Frýdecká 377/61.
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Program kina Hvězda Vratimov
Pokladna je otevřena hodinu před představením

BŘEZEN 2009

tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.eu, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem č.21, 81

4.  5.3. v 18,00 hod.
USA/ 65,/ 131´/ drama/ přístupný od 15 let

CHE:ARGENTINE
Film je v podstatě životopisem kontroverzního
revolucionáře Ernesta Rafaela Guevary dela
Serny. Hrají: Benicio Del Toro, Franka Potente,
Julia Ormond
6.  7.3. v 18,00 hod.
Belgie/ 70,/ 84´/ animovaný 3D

CESTA NA MĚSÍC
Tři malí muší uličníci jsou nerozluční kamarádi.
Každý je jiný: Nat je snílek a rozený vůdce, IQ má
chytrý mozek a Scooter je neuvěřitelně žravý.
11.  12.3. v 18,00 ho d.
USA/ 65,/ 159´/ drama/přístupný od 12 let

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA
Sympatický padesátnk Benjamin, je se svým
životem spokojený a navíc se zamiloval do
třicátnice Daisy. Hlavní hrdina však místo
stárnutí začíná mládnout, což se mu nejdřív líbí,
ale postupem času obrátí. Hrají: Brad Pitt, Cate
Blanchett, Julia Ormond
13.  14.3. v 18,00 hod.
USA+VB/ 65,/ 96´ /komediekrimi/
přístupný od 15 let

PO PŘEČTENÍ SPALTE
Osborne Cox je operační důstojník CIA bojující o
přežití. Jeho kariéra i manželství už dlouhou
dobu nikam nespějí a Ozzieho začne pořádně
chápat snad jen lahev tvrdého alkoholu. Hrají:
George Clooney, John Malkovich a Brad Pitt.
18.  19.3. v 18,00 hod.
ČR/ 70,/ 95´/ pohádka

PEKLO S PRINCEZNOU
Co se stane, když má hodný král starosti a
tvrdohlavá princezna Aneta si nechce vzít prince
Jeronýma? Bude válka nebo svatba? Kdepak …
Z pekla peklo, v pekle pomsta a na zemi pěkná
mela …Hlavně spousta legrace! Hrají: Nárožný,
Adamovská, Mádl, Postránecký
20.  21.3. v 18,00 hod.
BELGIE/ 60,/ 105´/ drama/přístupný od 12 let

MLČENÍ LORNY
Lorna, mladá Albánka žijící v Belgii, touží se
svým přítelem Sokolem otevřít si vlastní bar. Aby
se jí povedlo sen zrealizovat, zaplete se s
Fabiem, člověkem z podsvětí.
25.  26.3. v 18,00 hod.
ČR/ 70,/ 115´ /komedie/ přístupný

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma
muži
to jsou motory komedie, poháněné
pošetilostmi, sebeiluzemi i sny, kterým podléhají
zamilovaní, nemilovaní i žárliví … Hrají: Kaisr,
Bartoška, Holubová, Issová
27.  28.3. v 18,00 hod.
ČR/ 70,/ 90´/ drama/ přístupný

OCAS JEŠTĚRKY
Narození Josefa Bárty provází věštba, zemře ve
věku 29 let. A je mu právě tolik, když ho opustí
žena i se synem a jeho svět se hroutí. Hrají:
Zindulka, Švehlík, Durnová, Zima
Ve vstupném je zahr nuta 1, Kč na fond české kinematografie. Filmové společnosti
(distributoři) si vyh razují právo změny vstupného. Pokud není u názvu filmu uvedeno
jinak jsou zahr aniční filmy opatřeny českými titulky.

CHE:ARGENTINE

4.  5.3. v 18,00 hod.

Oskarový Steven Soderbergh
nám představuje svůj nový
film, který je v podstatě
životopisem kontroverzního
revolucionáře a nejčastější
vzor pro potisky na trička,
Ernesta Rafaela Guevary dela
Serny. Film mapuje v podstatě
celý jeho život až po jeho smrt.
Fidel Castro se plaví na Kubu s osmdesáti povstalci. Jedním z
nich je i Ernesto „Che“ Guevara, argentinský doktor, který sdílí
s Castrem společný cíl svrhnout zkorumpovanou diktaturu.
Che se projeví jako nepostradatelný bojovník. Tento film
zachycuje vzestup Che během kubánské revoluce, od doktora
přes velitele k hrdinovi revoluce.
V hlavních rolích: Benicio Del Toro, Franka Potente, Julia
Ormond, Benjamin Bratt, Jordi Molla

LÍBÁŠ JAKO BŮH

25.  26.3. v 18,00 hod.

Muž mezi dvěma ženami a
žena mezi dvěma muži to jsou
motory komedie, poháněné
pošetilostmi, sebeiluzemi i sny,
kterým podléhají zamilovaní,
nemilovaní i žárliví …
Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny a
literatury na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky
zdravému nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve
sborovně. Daleko nepředvídatelnější okamžiky ji však čekají v
osobním životě. Rozvětvená rodina k tomu poskytuje dostatek
příležitostí. Soužití v jednom bytě s bývalým manželem,
úspěšným spisovatelem Karlem, problémy ovdovělé sestry
Kristýny, manželské karamboly syna Adama i pozdní lásky
babičky Alžběty to všechno Helenu zaměstnává natolik, že jí
na vlastní život a vlastní city jaksi nezbývá čas. A přesto
jednoho dne příjde to, co obvykle přichází, když už jsme na sny
rezignovali…
Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Oldřich
Kaiser, Nela Boudová, Roman Vojtek, Jaroslava Adamová,
Arnošt Lustig, Martha Issová, Karel Šíp, Naďa Konvalinková,
Václav Postránecký, Milan Šteindler, Barbora Hrzánová,
Sandra Pogodová, Lucie Bílá

K u l t u r n í ak c e
13.3. v 20,00  Taneční večer se skupinou ARGUMENT
KD Horní Datyně
17.3. v 18,00  Přednáška léčitele p. Wojnara  bylinky
v praxi  banketka KS Vratimov
23.3. v 18,00  TO BYL TEDA SILVESTR! divadlo HÁTA
kinosál Hvězda KS Vratimov
27.3. v 19,00  Tramská skupina ALBATROS
hud. klub SCHOD v KS Vratimov
4.4. v 16,00  Jarní kloboukový bál s Hopsalínem
kavárna KS Vratimov
15.4. v 18,00  Leo Šimánek  Havajské ostrovy
Diashow  kinosál Hvězda KS Vratimov
16.4. v 18,00  Div. hra Chvilková slabost
Brzobohatý, Maciuchová
kinosál Hvězda KS Vratimov

Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.č. 595 700 754, www.ksvratimov.eu
Předseda redakční rady : Ivo Kičmer, zodpovědný redaktor VN: Dalibor Gavelčík. Grafická úprava a sazba : Dalibor Gavelčík.
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ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Ze schůze Rady
města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi dne
20. 3. 2009 projednávala:
 Přidělení účelových dotací spolkům a
organizacím města
 Investiční akce v roce 2009
 Komunální odpad
• vyhodnocení plateb za rok 2008
•stav plateb v roce 2009
•termíny a místa velkoobjemového odpadu
v I. pololetí roku 2009
Schválení odpisových plánů
příspěvkových organizací na rok 2009
 Ukončení nájmů v obecních bytech a
přidělení obecních bytů
 Schválení smluv a dodatků ke smlouvám
 Žádosti o účelovou dotaci na ozdravný
pobyt:
• Sdružení onkologických pacientů
• Slezská humanita
• Domov pro seniory „Ondráš“
•Integrovaný sociální ústav „Komorní
Lhotka“
 Darovací smlouvu mezi městem Vratimov
a Moravskoslezským krajem
 Povolení výjimky z počtu dětí Mateřská
škola Vratimov

Ivo Kičmer, místostarosta

Pozvání
na vzpomínkovou akci
k osvobození Vratimova
U příležitosti 64. výročí osvobození města
Vratimova proběhne ve čtvrtek 30. dubna
2009 v 16.00 hodin slavnostní kladení
věnců u pomníku padlých před Kulturním
střediskem ve Vratimově. Kladení se
zúčastní představitelé města.

Neúnavní dárci krve
Pravidelně zveřejňujeme ve Vratimovských
novinách jména čestných dárců krve.
V letošním roce máme deset občanů, kteří
jsou držiteli Zlatého kříže 3. třídy za 80
bezplatných odběrů krve.
Až neuvěřitelné je, že zde máme i dva
občany, kteří jsou nositelé Zlatého kříže za
160 bezplatných odběrů. Je to pan
Lubomír Majerník se 195 odběry a pan
Zdeněk Teichman za 171 odběrů.
Za ochotu darovat tuto vzácnou tekutinu
patří dík nejen těmto "rekordmanům", ale
všem, kteří bezplatně darují krev.
Nikdo si nemůže být jist, kdy bude tuto
darovnou krev potřebovat.

(dag)

Vítání občánků 7. března ve Vratimově

Nejoblíbenější jména v loňském roce
Češi jsou podle výzkumu ve vybírání
jmen pro své potomky poměrně
konzervativní. Až ve třiceti procentech
totiž o jménu dítěte rozhoduje rodinná
tradice. Nejvíce se pravděpodobně
dědí z otce na syna jména Jan a
Tomáš.

Zasmějte se s
VESELOU KAMEROU
Kulturní středisko připravuje nový pořad s
názvem „VESELÁ KAMERA “. Jedná se o
obdobný pořad jako známé „NATOČ TO!“.
Prosíme proto občany Vratimova a Horních
Datyní, aby nám posílali úsměvné
příspěvky, které se jim podařilo natočit.
Nemusí to být jen vtipné domácí video, ale
také roztomilé kousky našich zvířecích
mazlíčků nebo sportovní neúspěchy. Tento
nový pořad se uskuteční jen s Vaší
podporou, tedy když od vás obdržíme
dostatečný počet zábavných příspěvků.
Samozřejmě, že tak jako v oblíbeném
televizním pořadu, i u nás budou čekat na
vítěze nejlepšího záběru zajímavé ceny.
Tato výzva platí stále, pořad se uskuteční
vždy, když budeme mít nashromážděno
dostatek materiálu.
Příspěvky zasílejte nebo osobně přineste
na CD nebo DVD na adresu: Kulturní
středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739
32 Vratimov, Tel.: 595 700 752.

Celorepublikově mezi rodiči v poslední
době vedou jména Tereza a Jakub. Početné
jsou také jména Jan, Anna, Kateřina, Matěj,
Adéla a Natálie.
Ve Vratimově a v Horních Datyních se však
na posledním "Vítání občánků" tato jména
téměř nevyskytovala.
V Horních Datyních proběhlo „Vítání
občánků“ 21. února a z šesti pozvaných dětí
byly se svými rodiči přítomny všechny.
Přivítali tam na svět Terezu, Markétu,
Maxima, Lukáše, Olivera a Reného.

Pokračování na straně 2

!Zahrádkaři nezapomeňte!
Vratimov v květu  4. ročník

Vš e m z a h r á d k á ř ů m a p ě s t i t e l ů m
připomínáme, že tento rok opět proběhne
už 4. 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) a my snímek
vyfotíme.
Výstava potrvá od 14. do 25. září 2009.
Vítěz obdrží, tak jako každý rok, hodnotnou
cenu.
Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů
v zahradnické a pěstitelské činnosti.

2

Příprava kalendáře
na rok 2010
Loňské vydání městského kalendáře pro
rok 2009 s fotkami vratimovských občanů
bylo velmi úspěšné. Celý náklad 1000 ks byl
rozebrán již v prosinci a začátkem ledna.
Díky tomuto úspěchu budeme v tomto
počinu pokračovat a pro rok 2010 chceme
připravit nový kalendář, který by měl
obsahovat termíny svozu odpadů, umístění
velkoobjemových kontejnérů, termín plateb
popelnic a dalších poplatků, termíny
školních prázdnin či zápisů do ZŠ a MŠ,
termíny poutí, kladení věnců, významných
akcí, oslav, výročí, plesů, výstav a schůzí
města a všech místních organizací a také
27 fotografií místních občanů. Proto
žádáme všechny občany o zasílání
kv alitn ích fo to gra fií n eb o sní mk ů
vypálených na CD a všechny organizace a
spolky o zaslání svých akcí, výročí, plesů
oslav, výstav a schůzí na rok 2010.
Fotografie nebo CD se snímky může zasílat
každý občan s bydlištěm ve Vratimově nebo
Horních Datyních v rozlišení minimálně
300dpi. Fotografie by měly zachycovat
místa, osoby, díla či živé nebo neživé
přírody ve městě. U osob pouze na
veřejných místech či s jejich písemným
souhlasem.
Termín pro dodání fotografií a odevzdání
významných událostí všech spolků je 31.
května 2009. Termín pro odevzdání
závazných objednávek k odběru kalendářů
je do 31. srpna 2009.
Pís e mn é i f o to g ra fi ck é ma te r iá ly
odevzdávejte v Kulturním středisku ve
Vratimově, 1.poschodí, dveře č. 11  p.
Bömerová nebo dveře č. 15  p. Gavelčík.

(dag)

Vy sv ětlen í
Odbor výstavby a životního prostředí na
základě velkého množství dotazů ze stran
obyvatel domů na ulici U Společenského
domu, v kterých jsou formulovány obavy ze
zvýšeného pohybu na kolejové vlečce a
manipulace s „černým“ materiálem v areálu
bývalých Vratimovských papíren, požádal o
spolupráci s prošetřením situace Magistrát
Města Ostravy, odbor ochrany životního
prostředí. Občané se obávají, zda v areálu
neprobíhá manipulace s hmotou z
ostrav ských la gun , ma jí s trac h z
kontaminace a zvýšené prašnosti.
Pro vysvětlení a uklidnění situace odbor
výstavby a životního prostředí uvádí citaci z
dopisu Magistrátu Města Ostravy, odboru
ochrany životního prostředí:
„Výroba alternativního paliva z náplně lagun
OSTRAMO probíhá výhradně na plochách
přiléhajících k lagunám (areál státního
podniku DIAMO), kde v současné době
probíhá zkušební výroba v zařízení, které
bylo schváleno Krajským úřadem MSK.
Podle písemného vyjádření ředitele firmy
BYDOZA CZ, s.r.o., která předmětný
pozemek ve Vratimově užívá, se zde
nachází pouze jeden z meziskladů černého
granulovaného uhlí, jež slouží pro
technologickou výrobu zmíněného paliva
na lagunách, přičemž zde neprobíhá žádná
výrobní ani jiná činnost v kontextu obav
vašich občanů“.

RNDr. Ivana Hranická, Odbor VaŽP

Termíny a stanoviště sběru
velkoobjemového a nebezpečného
odpadu pro rok 2009
JARO 2009
Vratimov
1. 4. křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
2. 4. ul. Na Příčnici u kotelny
3. 4. ul. Frýdecká na parkovišti u Masokomb.
Krahulčí
6. 4. ul. Rakovecká u mostu
7. 4. křižovatka ulic Na Zadkách a Adámkova
Horní Datyně
8. 4. U Důlňáku u obchodu
9. 4. ul. Václavovická u kapličky
10.4. kulturní dům Horní Datyně

Pokračování ze strany 1

Nejoblíbenější jména .......
Ve Vratimově proběhlo vítání 7. března.
Bylo pozváno devět dětí, Sabina, Amálie,
Edita, Hana, Nikol, Viktorie, Adrian, Radek,
Dominik, ale k „Vítání občánků“ se všechny
děti s rodiči nedostavily.
Z těchto méně obvyklých jmen můžeme
alespoň tentokráte usoudit, že se od
republikového průměru odlišujeme. Jen
Tereza z Horních Datyn udělala pomyslnou
čárku do statistiky nejoblíbenějších jmen.

Sběr proběhne opět v době 10,00  17,00 hod.

Opakovaně upozorňujeme, že sběr
v elk oo bjemov éh o a nebezp eč ného
odpadu neslouží k odkládání odpadu
vzniklého při podnikatelské činnosti!

RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP

Termíny svozů žlutých pytlů
na PETlahve pro rok 2009:
2.4., 14.5., 25.6., 6.8., 17.9., 29.10., 10.12.

Postup při úmrtí
Jak postupovat při úmrtí v bytě?
Nejdříve zavolejte lékaře na tel.: 155 !!!!!
Přivolaný lékař ohledá zemřelého a vystaví
LIST O PROHLÍDCE ZEMŘELÉHO.
Odvoz zemřelého po prohlídce zajistí
pohotovost pohřební služby, kterou najdete
na tel.: 596 732 164, mimo úřední hodiny je
možno zavolat přímo osádce vozidla na tel.:
603 448 981.
Jak postupovat při úmrtí na veřejnosti?
Stejně, jako při úmrtí v bytě, musí být
přivolán lékař k ohledání zemřelého. Pokud
na místě není nikdo z příbuzných, zajistí
odvoz a dočasné uložení lékař nebo policie,
která také rodinu informuje.
Jak postupovat při úmrtí v nemocnici
nebo v domovech soustředěné péče?
V těchto zařízeních ohledání zemřelého a
jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotní
personál, který dle zvyklostí oznamuje
příbuzným úmrtí.
Jak objednat pohřeb a další služby?
Výběru pohřební služby pro zajištění
posledního rozloučení věnujte zvýšenou
pozornost. Rozhodování záleží jen na
vašem uvážení, a to bez ohledu, kde k úmrtí
došlo, a kdo již zemřelého odvezl. Kvalita a
cena poskytovaných služeb se může
značně lišit a nemusí tak odpovídat vašim
požadavkům.
Doklady potřebné k vyřízení pohřbu:
Platný občanský průkaz objednatele, platný
ob čan ský p růka z ne bo ro dný list
zemřelého, oděv zemřelého a popřípadě
fotografii pro použití na parte.
Provozní doba Pohřební služby Vratimov
sídlící v Domu služeb na ulici Strmá 7.
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

8,00  11,30
8,00  11,30
8,00  11,30
8,00  11,30
8,00  11,30

Dispečink nepřetržitě:

12,30  16,00
12,30  15,00
12,30  16,00
12,30  15,00
12,30  15,00

603 448 981
596 732 164

(dag)

Rodina Piekařových se svým synem Radkem v náručí

Maminka malého Radka Piekaře z
Vratimova, kterého „přivítala na svět“ paní
starostka Mgr. Iveta Zechová nám sdělila,
že jméno Radek se v rodině dědí. Malý
Radek byl na „Vítání občánků“ v doprovodu
svých dvou sourozenců a maminky. Tatínek
byl i v sobotu v práci.
Podle paní Drahomíry Večeřové z odboru
vnitřní správy MěÚ ve Vratimově se v roce
2008 nejčastěji dávala jména Tereza 
4 krát, Viktorie, Lukáš, Tomáš a Jan 3 krát,
Barbora, Natálie, Matěj a Jakub 2 krát.
Podle toho je vidět, že jsme se v
oblíbennosti jmen od zbytku republiky nijak
zvlášť nelišili. Možná, že poslední „Vítání
občánků“ bylo jen výjímkou.
Počet narozených dětí od roku 2003  2008,
podle Drahomíry Večeřové z MěÚ, byl ve
Vratimově 314 a v Horních Datyních 82. Z
toho se narodilo v Horních Datyních 45
dívek a 37 chlapců a ve Vratimově 161
dívek a 153 chlapců. Za rok 2008 se ve
Vratimově narodilo 30 děvčat a 21 chlapců
a v Horních Datyních 9 dívek a 6 chlapců.
Smutnou skutečností je, že počet úmrtí
stále převyšuje počet narozených dětí.
V loňském roce bylo 76 úmrtí, z toho ve
Vratimově 32 žen a 35 mužů a v Horních
Datyních 3 ženy a 6 mužů. Za roky 2003 
2008 zemřelo celkem 442 občanů.
Potěšující zpráva však může být, že počet
obyvatel se zvyšuje. Za rok 2008 se zvýšil
počet obyvatel Vratimova o 40, na 5683
oproti roku 2007 a v Horních Datyních o 50,
na 1294 obyvatel.
(dag)
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Knihovna
Vratimov
Městská knihovna VRATIMOV pořádá opět
akci NOC S ANDERSENEM pro dětské
čtenáře, která se uskuteční ze dne 3. na 4.
dubna 2009. Začínáme v pátek 3. dubna v
17,00 hod. a končíme ráno v sobotu v 8,30
hod.

Letošní program je věnován spisovateli
Františku Nepilovi, neboť v únoru jsme si
připomněli 80. výročí jeho narozenin.
Na všechny účastníky se těší kolektiv
pracovnic knihovny.

KNIHA MÉHO SRDCE

 zvolte si
svou nejmilovanější knihu!
Hlasovat můžete od 4. do 19. dubna 2009
prostřednictvím kuponu nebo internetových
stránek www.knihasrdce.cz, hlasovací
kupón obdržíte v knihovně.

Řepišťská knihovna
Místní knihovna Řepiště pořádá výstavu
ručních prací malé skupinky žen při
Městské knihovně polského města
Ryduľtowy. Výstava potrvá od 3. dubna do
5. května 2009.
Výstavu možno zhlédnout v půjč. době
knihovny, v úterý od 10  12 a od 13  17 hod.
a v pátek od 9  12 a od 13  15,30 hod.

Lyžování se sluníčkem
V letošním školním roce se žáci Základní
školy na Masarykově náměstí zúčastnili
lyžařské školy organizované firmou Sunski
na Bílé v Beskydech. Pro velký zájem byli
žáci rozděleni do dvou výcvikových týdnů.
V týdnu od 2. března absolvovali výcvik žáci
1.  4. tříd a v týdnu od 9. března žáci 5. tříd.
Nasazení žáků bylo obrovské, někteří
získali základy lyžování, další si zdokonalili
lyžařské nebo snowboardové dovednosti,
ale také se naučili větší samostatnosti.
Během celého týdne se žákům v
družstvech věnovali zkušení instruktoři,
kteří zařadili do výcviku dostatek
koordinačních a rovnovážných cviků.
Výsledek celotýdenního snažení pak mohli
ohodnotit rodiče i učitelé, kteří doprovázeli
žáky na místo výcviku.
V závěru lyžařské školy byly uspořádány
závody v jednoduchém slalomu. Děti si
odnesly pěkné ceny, spoustu krásných
zážitků i dobrý pocit z týdne stráveného na
čerstvém vzduchu.

Trocha poezie nikoho nezabije ...
Platnost těchto slov pana Jiřího Suchého si
ověřili žáci 7. třídy ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí, v pátek 13. března
2009, kdy se zúčastnili interaktivní výstavy
Sport, Zdraví a Pohyb na výstavišti Černá
louka v Ostravě. Volnou vstupenku na tuto
akci pro celou třídu vyhrála Dominika
Boturová, která zvítězila v internetové
soutěži o nejlepší báseň související se
sportem, zdravím a pohybem v Ostravě. A
tak si mohli naši sedmáci vyzkoušet
sportovní novinky, se kterými se jinak mají
možnost setkat pouze na internetu, nebo je
vidět v televizi. Konkrétně si mohli
vyzkoušet svou fyzickou zdatnost a
šikovnost na trampolíně, horských
koloběžkách, na lezecké stěně, v
lukostřelbě, na rodeu, na kolobotách, na
tančících podložkách, na běžícím pásu i na
jiných super novinkách. Navíc mohli
načerpat informace o nejrůznějších
sportovních aktivitách pořádaných v
Moravskoslezském kraji. Nutno říci, že si
všichni dopoledne pořádně užili a cestou
zpět se shodli na tom, že napsat básničku
může být někdy pořádná zábava. Pro
inspiraci uveřejňujeme letošní vítěznou
báseň Dominiky Boturové:
"Pohyb ve městě Ostrava,
to je velká zábava.
Sportovat a nemít strach,
to je záměr ve všech hrách.
Smog a prach nám zdraví ničí,
fit je ten, kdo často cvičí.
V centru města žádné hřiště,
proto je tu výstaviště."

Na výstavišti Černá louka v Ostravě

Zápis do Mateřských škol
ve Vratimově a Horních Datyních
V úterý 21. dubna 2009 se uskuteční zápis
do Mateřských škol ve Vratimově a v
Horních Datyních. Zápis proběhne od 8,00
do 16,00 hodin.
Zápis ve Vratimově bude v nové budově
Mateřské školy, Na Vyhlídce 25, vchod do
třídy "U slunečnice".
Zápis v Horních Datyních proběhne v
Mateřské škole na ul. U školy 289.

Mgr. Pavlína Kožušníková
třídní učitelka 7. třídy

Pozvánka
na Velikonoční jarmark
ZŠ v Horních Datyních Vás srdečně zve na
VELIKONOČNÍ JARMARK, který se bude
konat ve čtvrtek 2. 4. 2009 od 15,00 do
17,00 hodin v budově školy.
Základní škola ve Vratimově, ul. Datyňská
pořádá VELIKONOČNÍ JARMARK v úterý
7. 4. 2009 od 14,00 do 17,00 hodin.

Rodiče k zápisu potřebují rodný list a
očkovací průkaz dítěte. Upozorňujeme
rodiče, že pokud k zápisu nepříjdou v tomto
daném termínu, může se stát, že pro velký
počet zapsaných dětí již ve škole nebude
volné místo. Tento termín zápisu platí pro
celý školní rok 2009/10 a umístění dítěte v
průběhu tohoto školního roku bude jen
zcela výjmečné.

Kolektiv učitelek 1. stupně
Děti v lyžařské škole v Bílé
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Personální změna ve vedení

Alkohol a řidiče bez oprávnění k řízení

POLICIE ve Vratimově

motorových vozidel tolerovat nebudeme

Rok 2009 s sebou přinesl řadu změn.
Nejenže se služební obvod vratimovského
oddělení zmenšil a ve správě oddělení
zůstala pouze města Vratimov, Šenov a
obec Václavovice, změnil se také nadřízený
subjekt. OOP ČR Vratimov bylo k 1. 1. 2009
přičleněno k Městskému ředitelství v
Ostravě. Tato změna by se občanů
Vratimova neměla dotknout a prakticky by ji
ani neměli poznat. I když všímavý občan
určitě zaregistroval změnu služebního
vozidla. Ředitel MŘ Ostrava plk. Mgr.
Tomáš Landsfeld v lednu na první poradě
oddělení slavnostně předal vedoucímu
npor. Bc. Jiřímu Roškovi Octavii combi v
novém policejním provedení.

Podstatnější změnou pro občany může být
personální změna ve vedení oddělení.
Bývalý zástupce vedoucího npor. Mgr.
Michal Berka od měsíce března změnil své
pracovní zařazení, byl ustanoven do funkce
vedoucího OOP ČR Hnojník. Do funkce
zástupce vedoucího OOP ČR Vratimov od
1. 3. 2009 nastoupil npor. Václav Fagula,
Dis.

Asi nikomu není nutné připomínat, že
vratimovské cesty jsou stále více
frekventované. Bohužel ne každý řidič jezdí
předpisově a někteří jsou nebezpeční sami
sobě i nám ostatním. V rámci preventivních
akcí i při běžné hlídkové činnosti policisté z
Vratimova v prvních dvou měsících tohoto
roku přistihli již osm řidičů, kteří se dopustili
trestného činu v souvislosti s řízením
automobilu.

POLICIE ČR
pátrá, radí, informuje
Tři muži ve Vratimově a jeden v Šenově
sedli za volant vozu posilněni alkoholem a
orientační dechovou zkouškou bylo
potvrzeno, že mají v krvi více než 1 promile
alkoholu. Všichni čtyři si vyslechli obvinění z
trestného činu podle § 201/1 trestního
zákona Ohrožení pod vlivem návykové
látky a nyní jim hrozí trest odnětí svobody až
na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.
Při kontrolní činnosti policistů byli dále
odhaleni čtyři neřidiči, tedy opět čtyři muži,
kteří řídili motorové vozidlo bez platného
řidičského oprávnění.
V případě, že se rozhodnete usednout za
volant a vyjet na pozemní komunikaci,
služební obvod dobře znám a práce svého
předchůdce si vážím, budu pokračovat v
nastaveném směru. Mám však jednu
prioritu, kterou se budu snažit prosadit. Chci
klást důraz na týmovou práci celého
kolektivu, zaměřenou na profesionální a
zároveň veřejnosti vstřícný výkon služby.
Chci, abychom společně vytvořili užší
kontakty policistů s veřejností. Policisté
nemohou být 24 hodin denně u každého
domu, auta, popř. hlídat bezpečí všech
najednou. Každý občan nese svůj díl
odpovědnosti za kvalitu života v místě
svého bydliště. Proto se budu snažit,
abychom s občany společně vytvořili
atmosféru vzájemné spolupráce. Myslím to
tak, že jako policisté můžeme poradit, jak
nejlépe ochránit svůj majetek i zdraví, na
druhé straně je ovšem také nutné, aby se

aniž vlastníte platné řidičské oprávnění,
dopouštíte se trestného činu podle § 180d
trestního zákona Řízení motorového
vozidla bez řidičského oprávnění, za což
může soudce uložit trest odnětí svobody až
na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.
Všech osm pirátů silnic bylo obviněno ze
spáchání trestného činu a všichni se
rozhodnutí soudce o jejich vině a trestu
dozví během 14. dnů, neboť tyto případy
jsou zprac ováv ány ve zk rácen ém
přípravném řízení, které významně
urychluje průběh trestního řízení.
Naštěstí se v ani jednom z osmi případů
nestala dopravní nehoda, ale spoléhat se
na to nedá, což jistě víte.
Osm případů během prvních dvou měsíců
nového roku je rozhodně příliš, než
abychom k tomuto problému nepřijali
opatření. Intenzita dopravních kontrol ve
Vratimově, Šenově i Václavovicích bude
zvýšena. Zároveň sami zvažte, zda
nasednete do vozidla kamaráda, který s
Vámi před chvílí pil pivo v restauraci,
zamyslete se nad následky, které může
způsobit nezkušený řidič bez oprávnění na
silnici. Braňme se společně před piráty
silnic, chráníme tím sami sebe a naše
blízké.
prap. Mgr. Olga Bogdanová
Preventista OOP ČR Vratimov

každý aktivně zapojil do zajištění vlastního
bezpečí. Chtěl bych, aby se na nás občan
obracel i v případě, že bude chtít poradit, jak
předcházet např. majetkovým trestným
činům a zároveň si přeji, aby se nám
podařila vytvořit vzájemná důvěra, a
občané budou vstřícní k policistům, kteří je
požádají o spolupráci při zajištění veřejného
pořádku a bezpečnosti ve služebním
obvodu.“
Nezbývá než popřát pevné nervy a hodně
úspěchů v práci nejenom novému zástupci
vedoucího npor. Fagulovi, Dis., ale i
bývalému zástupci, nyní vedoucímu
oddělení v Hnojníku, npor. Mgr. Berkovi,
kterému zároveň celý policejní kolektiv a
předpokládám, že i občané, děkují za
odvedenou práci na našem oddělení.
prap. Mgr. Olga Bogdanová
Preventista OOP ČR Vratimov

Dopravní nehody v Moravskoslezském kraji za rok 2008
počet nehod usmrceno těžce zraněno lehce zraněno alkohol

Nový zástupce vedoucího je zkušeným
policistou, který prošel obvodní oddělení v
Praze, Frýdku  Místku a od konce roku
2007 sloužil ve Vratimově. Pracoval také
jako vyšetřovatel kriminální policie a
specializoval se na hospodářskou trestnou
činnost, ale jeho aktivita, odbornost a
profesionální policejní chování nezůstalo
nepovšimnuto a jistě hrálo roli při
rozhodování o výběru vhodného kandidáta
do vedení oddělení. A na co bude klást nový
zástupce vedoucího důraz, k tomu se
vyjádřil on sám: „Vzhledem k tomu, že

Ostrava
Karviná
Frýdek Místek
Nový Jičín
Olomouc
Bruntál
Opava
Přerov
Šumperk
Jeseník
Prostějov

5362
2933
2907
2118
3775
1025
2121
1721
1298
419
1173

8
16
26
29
17
4
13
18
8
3
13

29
85
99
49
86
34
41
82
22
11
42

525
480
451
347
610
261
518
241
300
86
183

176
154
175
117
185
67
107
82
100
42
61

Zdroj: por. Bc. Gabriela Holčáková, tisková mluvčí ostravské policie
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Důvěřivá seniorka Okrádání starších Co radí Policie
Dne 12.3.2009 kolem 09.15 hodin byla ve
občanů přibývá
svém bytě na Frýdecké ulici ve Vratimově
1.Buďte maximálně nedůvěřiví k cizím
okradena 76letá žena.
Seniorka vracející se z nákupu při
odemykání vstupních dveří domu, vpustila
dovnitř i dvě neznámé ženy. Následně
začala odemykat i dveře svého bytu. Ženy
při tom stály kousek za ní a poté ji sdělily, že
něco vyhrála a vstoupily s ní do jejího bytu.
V kuchyni začaly pachatelky prohledávat
kuchyňskou linku i další zásuvky. Jedna z
žen odešla do ložnice, odkud se po chvíli
vrátila zpět a obě pak z bytu odešly.
Oběť následnou kontrolou zjistila, že v
zásuvce nočního stolku schází obálka s
26 000, Kč.
Pachatelkám hrozí trest odnětí svobody až
na tři léta.
(dag)

No vé pas y
Od dubna se začnou vydávat nové pasy s
otisky prstů.
Kromě naskenovaného obličeje přibude od
1. dubna na pasu další biometrický údaj,
otisky prstů. Biometrické údaje mají podle
ministerstva vnitra zajistit jasnou identifikaci
majitele pasu. Budou postupně zavedeny v
celé Evropské únii.
Otisky prstů se budou pořizovat u občanů
starších 6 let.
Výše správního poplatku za vydání
biometrického pasu se nemění a zůstává na
ceně 600, Kč pro občany starší 15 let.
Platnost pasu je 10 let.
Občané mladší 15 let zaplatí 100, Kč a
doba platnosti je 5 let.
Zavedení nových typů cestovních dokladů
ovšem neznamená konec platnosti
současných dokladů. Tyto zůstávají nadále
v platnosti po dobu, která je na nich
uvedena.
Biometrický pas s otisky prstů se hodí
hlavně pro ty občany, kteří chtějí vycestovat
do Spojených států.
(dag)

Taneční večer v Datyních
V pátek 13. března proběhl v Kulturním
domě v Horních Datyních Taneční večer se
skupinouArgument.
Den věštící "neštěstí", svým číslem, se však
vydařil. Na první z tanečních večerů
dorazilo přes 50 posluchačů a tanečníků,
kteří po prvotním ostychu nakonec
rozpoutali na parketě taneční rej.
Program hudební skupiny Argument
pokračoval až do 22.30 hodin.
Další taneční večer je naplánován na
10. d u b na a všechny tanečníky a
posluchače této oblíbené kapely srdečně
zveme do Kulturního domu v Horních
Datyních na prožití pátečního večera s
hudbou, tancem a zábavou. Občerstvení je
k dispozici.
Program začíná opět ve 20.00 hod. a potrvá
do 22.30 hodin.
Pokud bude dostatečný zájem, taneční
večery se budou konat pravidelně.
Prozatím jsou naplánovány na 10.4., 15.5.
a 12.6..
(dag)

Ostravští policisté stále častěji prověřují
zavrženíhodná jednání trestné činnosti
páchané na seniorech.
Pachatelé využívají důvěřivosti dříve
narozených lidí a těží z jejich osamělosti.
Mnohý senior je vděčný za každý kontakt s
jiným člověkem a “vytržení” z jeho
každodenního stereotypu. Pachatelé
využívají stáří, neboť někteří senioři si
nemohou vzpomenout na popis osoby.
V loňském roce prověřovala Policie na
Ostravsku celkem 46 případů, jejichž obětí
se stali senioři. Nejstarším poškozeným byl
94 letý muž a nejmladší obětí se stala 67
letá žena. Celková škoda na majetku za
loňský rok přesahuje 1 514 000 korun!
V letošním roce, do konce února, přijala
Policie již patnáct trestních oznámení obětí
ve věku od 75 do 90 let. Celková škoda letos
přesáhla 494 000 korun.
Pachatelé využívají tradiční historky a triky.
Typickými jsou přeplatky za platby plynu,
vody či elektřiny, ve výši 1000 korun.
Pachatel přichází s bankovkou v hodnotě
5 000 korun. Senior je požádán o vydání
čtyř tisíc korun zpět. Pachatel sleduje místo
uložení peněz, které pak nepozorovaně
odcizí. Vše se děje tak rychle, že oběť nic
nezpozoruje a odcizení zjistí až mnohem
později. Pachatelé tak mnohdy odcizí oběti
celoživotní úspory. Všichni občané by si
měli uvědomit, že přeplatky se zasílají
formou platební poukázky  složenkami a
poštou.
Další záminkou bývá zaplacení příspěvků
na léky. Pachatelé přichází za seniory jako
domnělí pracovníci odboru sociálních věcí,
úředníci magistrátu či zdravotních
pojišťoven.
Často bývá využíván také „vnuk“.
Pa ch a te lé v te le fo n n ím s e zn a mu
vyhledávají dříve používaná jména
Boleslava, Božena, Anežka, Otýlie, Josefa,
Valentin, Věroslav atd. a osoby pak
t e l e fo n i c k y k o n t a k t u j í s r ů z n ý m i
„pohádkami“, kdy vnuk potřebuje nutně
peníze na opravu, zakoupení auta, dárku
rodičům apod. Oběti sdělí, že se nemůžou
dostavit sami, ale posílají kamaráda. Nic
netušící senior pak desetitisícové částky
svěří do rukou cizí osoby.
Novým fenoménem je kontaktování
seniorů přímo na ulicích v době od 11.00
hodin do 13.00 hodin, kdy na vytipovaných
ulicích pachatelé kontaktují seniora s
jídlonosičem, jdoucího pro oběd. Záminka,
jak se dostat do bytu, je různá. Pomoc s
odnesením nákupu, jídla, opsání stavu
vodoměru, plynoměru či rozměnění
bankovky větší hodnoty za menší. Záměr je
vždy stejný, zjistit místo uložení financí
oběti a jejich krádež v nestřežené chvíli.
Další variantou je také domnělá výhra.
Pachatelé oběti sdělí, že vyhráli v nějaké
soutěži a snaží se dostat k oběti do bytu.
Tam mohou požadovat menší finanční
obnos, aby výhra mohla být doručena.
Všechny oběti se shodují, že podezřelí jsou
vždy seriózně oblečení, dokonce používají
brýle, nosí složky s listinami nebo
zavazadla tzv. „diplomatky“.
(dag)

lidem. Nikdy nepouštějte do bytu (domu)
cizí osobu! Nikdy neotvírejte automaticky
d ve ře, ne víte li, kd o je z a nimi.
Nevpouštějte do bytu cizí lidi. I na pohled
sympatický člověk nemusí mít vždy dobré
úmysly. I pokud Vás cizí člověk oslovuje
jménem, popřípadě zná další Vaše osobní
informace, nevěřte mu. Z tohoto důvodu je
dobré neuvádět na dveřích jednotlivá
jména, lepší bude množné číslo, např.
Svobodovi. Také není vhodné uvádět na
dveřích, zvoncích, akademický titul.
Vzbudíte pozornost nenechavců k Vašemu
majetku. Nebuďte důvěřiví k podomním
prodejcům.
2. Všímejte si svého okolí (i Vy můžete být
svědkem události). Mějte na viditelném
místě všechna potřebná telefonní čísla 
Policie ČR, Hasiči, Záchranná služba...Na
ulici se nesnažte zabránit útočníkovi,
například při fyzické obraně oběti,
bezpečnější je zavolat linku 158.
3. Pokud jdeme někam, kde to neznáme,
vždy sdělme svůj záměr jiné osobě. Pokud k
Vám má přijít cizí člověk, požádejte
známého (příbuzného, souseda) o jeho
přítomnost u jednání.
4. S sebou na nákup noste pouze
nejnutnější obnos peněz. Peníze si
nenechávejte ve větším množství doma,
pokud je nemáte řádně zabezpečeny (např.
uzamčeny v trezoru). Existují možnosti
bezpečného uložení peněz  banka, pošta,
spořitelna...Pokud jdete vybrat větší částku
peněz, opět požádejte příbuzného o
doprovod. Neinformujte okolí o množství
peněz a svém majetku.
5. Nenoste dohromady doklad totožnosti
(občanský průkaz) spolu s penězi a kreditní
kartou. Nenoste je na povrchu nákupních
tašek, kabelek. Nechoďte blízko okraje
vozovky s taškou přes rameno směrem do
silnice, hrozí nebezpečí, kdy pachatel tašku
strhne z ramene a odcizí ji. Nikdy
nepřijímejte doprovod neznámých lidí.
Vyhýbejte se neosídleným místům.
6. Pokud používáte kreditní kartu, nepište si
PIN na kartu či své doklady.Pachatelé rádi
přicházejí za seniory s vymyšlenou verzí
určité události. Například, že vyhráli částku
peněz a buď chtějí rozměnit bankovku vyšší
nominální hodnoty, aby viděli, kde mají
starší lidé uschovány peníze, které
následně odcizí, nebo další verzí bývá
zaplacení určitého manipulačního poplatku
k získání vymyšlené výhry. Velmi
rozšířenou verzí je i tvrzení, že má senior
zaslat peníze vnukovi či někomu z jeho
blízkých rodinných příslušníků, který se ocitl
v problému (například autonehoda, dluh v
zaměstnání apod.).
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Mezinárodní soutěž  " Ostravský pom pom"
28. února 2009 se konala mezinárodní
soutěž v Ostravě „Ostravský pom pom“,
kterého se zúčastnily vratimovské
roztleskávačky. Na soutěž přijelo 15 týmů z
celé naší republiky a také i ze Slovenska.
Na programu byla sóla ,dua, tria, malé a
velké formace.
Byla to hlavně zkušenost pro naše
nejmladší členky zvané ZIK ZAK  Kostičky,
které se takové soutěže zúčastnily poprvé a
umístily se na krásném 4. místě.

Naše zkušenější týmy přivezly poháry, a to
ZIK ZAK  Bublinky 3. místo a ZIK ZAK 1.
m ís t o . Soutěžily ještě s loňskými
choreografiemi, ale již se začínají
připravovat na novou sezónu a nacvičují
nové sestavy.
Všem zúčastněným roztleskávačkám,
trenérkám Hance a Lucce blahopřejeme a
děkujeme za krásnou reprezentaci.
Poděkování také patří rodičům za
povzbuzování svých dětí.

NÁRODNÍ SOUTĚŽ
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

V měsíci únoru proběhla okresní kola
soutěží MŠMT v Ostravě.
Mi n i st e r s tv o šk o l s t ví , ml á d e ž e a
tělovýchovy ČR vyhlásilo pro školní rok
2008/2009 národní přehlídku tanečního
obo ru a so utěž hu debního oboru
základních uměleckých škol.
Soutěžními disciplínami hudebního oboru v
uvedeném roce jsou:
 Hra na lidové nástroje, komorní a
Za DDM Vratimov, Renáta Hloušová
souborová hra lidových nástrojů
Sólový a komorní zpěv
Hra na dechové a bicí nástroje
Hra houslových a smyčcových souborů, hra žákovských
orchestrů
Porota i obecenstvo okresního kola byli překvapeni až zaskočeni
nejen velkou ofenzívou soutěžících vratimovské ZUŠ, ale
především kvalitními muzikantskými výkony našich žáků, o čemž
svědčí i jejich výborná umístění. V této soutěži se umístilo
úspěšně 27 našich žáků, většina i s postupem do krajského kola.
Do krajského kola postupuje i Smyčcový orchestr paní uč. Kamily
Bodnárové.
Všem soutěžícím blahopřejeme a držíme palce do krajských kol v
Orlové, Ostravě a Krnově.
Poděkování patří učitelům ZUŠ Vratimov i její pobočky v Paskově,
kteří žáky na soutěž připravili nebo se na jejím průběhu podíleli, a
rodičům za pomoc při organizaci dopravy na zkoušky i na soutěž
samotnou.
Tyto vynikající výsledky svědčí o cílevědomosti naší
umělec ko pedagog ické práce, která vys oko zved la
pomyslnou laťku úrovně uměleckého vzdělávání v ZUŠ
nejen v očích občanů Vratimova a Paskova.
Petr Hemerle  ředitel ZUŠ

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY ZUŠ

Fotografie vratimovských roztleskávaček

Kromě soutěžních aktivit pro Vás ZUŠ připravila v měsíci dubnu
4 absolventské koncerty a výstavu výtvarných prací absolventů
výtvarného oboru.
Termíny koncertů jsou ve Vratimově 7. a 8. dubna včetně výstavy,
v Paskově 21. a 23. dubna vždy v 17 hodin na obou školách. Na
těchto koncertech Vám zahraje 26 absolventů hudebního oboru a
vystavovat budou 4 absolventky výtvarného oboru.
Petr Hemerle  ředitel ZUŠ

7

ˇ

DUBEN
DUBEN

v Kulturním středisku ve Vratimově

Dne 9. dubna. 2009 vzpomínáme
3. smutné výročí úmrtí a zároveň dne
15. června 2009 nedožitých 50. narozenin
pana

15.4. v 18,00 hod.  Havajské ostrovy  Leo Šimánek

Zdeňka Chuděje

16.4. v 18,00 hod.  divadlo CHVILKOVÁ SLABOSTI

S láskou vzpomínají rodiče a sestra s rodinou.

Dne 18. dubna 2009 uplynulo 10 let,
kdy nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček
pan

Rudolf Cieciotka
Vzpomíná rodina.

Dne 15. dubna uplynou 3. roky od úmrtí
paní

Marty Blanarové
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná
manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 24. dubna 2009 uplyne 5. výročí úmrtí
pana

Karla Nieboroka
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou,
manželka a dcery s rodinami,
sestry Milada a J iřina s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, těžko je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci tě navždy budeme mít.
Dne 23.4.2009 vzpomeneme 1. výročí od chvíle,
kdy nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a švagr
pan

Václav Suchý

S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou.
Dne 18. 4. 2009 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana

Zdeňka Tomise

 velkoplošná panoramatická LIVEDIASHOW
 kinosál Hvězda, vstupné 150, Kč
 Brzobohatý, Maciuchová, Velebová
 kinosál Hvězda, vstupné 280, a 300, Kč
18.4. v 16,00 hod.  VÍTÁME SLUNÍČKO S HOPSALÍNEM

 jarní show pro děti, kde každé dítěobdrží balíček
 kavárna Společenského domu, vstupné 45, Kč
26.4. v 10,00 hod.  Doktorská pohádka

 nedělní pohádka pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50, Kč

nabízíme :
ž pronájem kluboven, salonků, kavárny
za velmi výhodné ceny
ž záznamy na videokazety
ze společenských a kulturních akcí
ž zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi

O konkrétních cenách se informujte
v kanceláři Kulturního střediska ve Vratimově
tel. 595 700 7504

Akce v Horních Datyních
6.4. v 18,00  Schůze výboru zahrádkářů
10.4. v 20,00  Taneční večer se skupinou ARGUMENT 
pro veřejnost (do 22,30 h.)
26.3. v 9,00  Výroční členská schůze včelařů

6., 13., 20., 27. 4.  15,00  autoškola  klubovna č.17
6., 13., 20., 27. 4.  16,00  zkouška ZUŠ  kinosál
9., 14., 20. 4.  prodej, dolní vestibul KS Vratimov
22.4.  9,00  Den Země, DDM  kinosál
28.4.  18,00  Těšínské divadlo Figarova svatba  kinosál Hvězda
angličtina 1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
cvičení seniorů
jóga
mix s overbaly
aerobic mix
relax cvičení
cvičení s vel.míči
bodyform do 21.4.
bodyform s Markem
od 28.4.
kalanetika
fitko s Markem

 pondělí
 úterý
 úterý
 pondělí
 pondělí
 středa
 pondělí
 pondělí
 pondělí
 úterý
 úterý
 úterý

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

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

 středa
 středa
 čtvrtek

18,00
19,00
18,00

cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál

S láskou vzpomínají
vnoučata Romana a Radim s rodinami.

Dne 14. dubna. 2009 uplyne 20 let,
kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček a strýc
pan

J an Pisch
Děkujeme za vzpomínku.
Manželka Ema a dcera s rodinou.

3.4. 16.00  DDM  informační schůzka na příměstský tábor
4.4. 15.30  DDM Aprílový den, vstupné 20,
10.4. 8.00  14.30  Hrátky na DDM, vstupné 50,
17.4. 17.00  DDM  informační schůzka LDT Lukavec u Fulneku
17.  19.4.  DDM  Víkendový pobyt Pstruží
22.4.  DDM  Den země  soutěž pro ZŠ
24.4. 15.00  DDM  Den země  parkoviště u MěÚ Vratimov
27.4. 18.00  DDM  informační schůzka pro LDT v Chorvatsku
30.4. 16.00  Kladení věnců u pomníku padlých
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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KUPÓN
26. DUBNA 2009
DOKTORSKÁ POHÁDKA
po předložení vybarveného obrázku

MK Vratimov, kinosál Hvězda

SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

DOKTORSKÁ
DOKTORSKÁ POHÁDKA
POHÁDKA

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

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

Před začátkem představení je k dispozici občerstvení

S NADCHÁZEJÍCÍM JAREM A LÉTEM, KDY ODLOŽÍME KABÁTY A SLUNÍČKO
NÁS BUDE LÁKAT DO PLAVEK, KDE SE UŽ ŽÁDNÉ KILO NAVÍC NESCHOVÁ,

VÁS ZVEME DO NAŠICH KURZŮ.
KURZY, DO KTERÝCH PŘIJÍMÁME DALŠÍ ZÁJEMCE:
RELAX CVIČENÍ každé pondělí v 18,00 hod
VELKÉ MÍČE každé úterý v 17,00 hod
BODYFORM S MARKEM každé úterý v 18,00 hod
JÓGA každou středu v 17,00 hod
KALANETIKA každou středu v 18,00 a v 19,00 hod
FITKO S MARKEM každý čtvrtek v 18,00 hod

NOVĚ OTEVÍRÁME V DUBNU KURZ
A JEŠTĚ JE PÁR VOLNÝCH MÍST :
MIX S OVERBALY  každé pondělí v 17,00 hod
cvičení s balónky, s prvky jógy a pillates

JSME PŘIPRAVENI OTEVŘÍT TYTO NOVÉ KURZY, KTERÉ ZAHÁJÍME
PŘI DOSTATEČNÉM POČTU ZÁJEMCŮ :
DESÁTÁ  cvičení pro všechny, kteří mají volné dopoledne
 maminky na MD, které se chtějí dostat zpátky do kondice
(je zajištěno i hlídání dětí)
 všechny další ženy, které si rády zacvičí právě dopoledne
KONDIČNÍ TANEC  intenzivní hodinový trénink s tanečními prvky na taneční hudbu, při kterém
lektor dbá na zásady správného držení těla, zařazuje cviky posilovací a protahovací

ABY ZÁDA NEBOLELA  cvičíte s profesionální rehabilitační pracovnicí, pro všechny, kteří již mají
problémy s bolestí zad a páteře, nebo kteří chtějí těmto problémům předcházet.
PRÁCE NA POČÍTAČI  pro začátečníky i pokročilé, dle zájmu bude uzpůsobena výuka.

HLASTE SE IHNED, POČET VOLNÝCH MÍST JE OMEZEN KAPACITOU UČEBEN.
DALŠÍ INFORMACE OBDRŽÍTE OSOBNĚ V KULTURNÍM STŘEDISKU
I.poschodí, dveře č.15, p.Slívová nebo na tel.č. 595 700 752
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Kulturní středisko Vratimov
zve všechny děti na program

VÍTÁME SLUNÍCKO S HOPSALÍNEM
děti přijď te si zasoutěžit a pobavit se

čeká na vás Hopsalín se spoustou písniček
a pro každé dítě je připraven sladký balíček
v sobotu 18. dubna v 16,00 hod.
kavárna Společenského domu
vstupné 45, Kč
Předprodej v KS po  čt 7  17, pá
více informací Tel.: 595 700 752

7  14

V průběhu programu občerstvení zajištěno

Taneční večer se skupinou

ARGUMENT
10.4.2009 ve 20.00 Kulturní dům Horní Datyně
Čtvrtek 16.4. 2009 v 18,00 hod.
v KS Vratimov, kinosál Hvězda
Divadelní hra

Chvilková slabost
Účinkují:
Radoslav Brzobohatý , Hana Maciuchová,
Kateřina Velebová
Autor:
Režie:

Donald Churchill
Jan Burian

Současná anglická hra na téma tak důvěrně známé
(manželství), ve kterém vzniká nespočet komických situací s
překvapivým rozuzlením. I zdánlivě ukončená kapitola může mít
přece jen pokračování.Ani prohraný boj nemusí být ztracen.

Leoš Šimánek uvádí
velkoplošnou panoramatickou

LIVEDIASHOW
se sedmi projektory
HAVAJSKÉ OSTROVY
Letní a zimní putování
za prírodními divy Tichomorí

středa 15.4. v 18,00
kinosál HVĚZDA KS Vratimov
Předpr odej v KS Vratimov: po  čt 7  17, pá 7  14
Tel.: 595 700 751

Předprodej v KS Vratimov: po  čt 7  17, pá 7  14
cena: 280, a 300, Kč
Tel.: 595 700 751

Občerstvení zajištěno 1 hodinu před začátkem

Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou
procestovali všech šest hlavních ostrovů, a to nejen v
létě, ale i v zimě. Havaj poznali, jako jen málokdo.

Zajistěte si vstupenky včas,
o toto promítání bývá mimořádný zájem.
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PARKOVIŠTE U MEÚ VRATIMOV

Dům dětí a mládeže Vratimov
pořádá

24. DUBNA 2009
OD 1 5 HODIN
MAXI HRY
TRAMPOLÍNA
AUTÍCKA
SOUTEŽ "o nejlepš ího popeláre"
HRY A KVÍZY S ODMENAMI
UKÁZKA SVOZOVÉ TECHNIKY
STAVENÍ "kartonové príš ery"

pro děti od 2 do 10ti let
v sobotu

od 15,30 hod.
(předpokl. konec v 17,00 hod.)

v sále DDM (za krásného počasí na hřišti DDM)
s sebou: přezůvky, sportovní oděv a obuv

Program: sportovní hry, soutěže
Vyhodnocení "NEJLEPŠÍHO SBERATELE"
° (krabice od mléka nebo džusu)
nápojových kartonu

INFORMACE: RENÁTA HLOUŠOVÁ
596 732 333, 739 201 077
WWW. DDMVRATIMOV. CZ

AKCE SE KONÁ ZA PRÍZNIVÉHO POCASÍ!

HLEDÁME NOVÉ VEDOUCÍ
Dům dětí a mládeže Vratimov získal rekonstrukcí
budovy nové prostory pro svou činnost. Rádi bychom je
co nejlépe využili pro práci s dětmi a mládeží. Proto
hledáme do svých řad nové spolupracovníky  vedoucí
kroužků v různých oblastech lidské činnosti (například
vedoucí tanečních kroužků, turistických, výtvarných,
rukodělných, jazykových, sportovních apod.) pro nový
školní rok 2009/2010. Oceníme nové nápady.
Prosíme případné zájemce, aby nás kontaktovali
osobně v kanceláři DDM na ulici Frýdecká 377/61 nebo
tel.: 596 732 333 nebo emailem: info@ddmvratimov.cz

Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov
Pěvecké sdružení QUO VADIS vás zve na

Koncert duchovní hudby
v pátek 17. dubna 2009 v 16,00 hodin
v Husově sboru Církve československé husitské ve Vratimově

Hrát a zpívat budou:
Drahomíra Drobková, sólistka Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě a Národního divadla v Praze
Ludmila Zálesná, Mgr. Klára Curylová, Ing. Jan Rychtář,
členové Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
Oldřich Zemánek , člen Severočeské filharmonie v Teplicích,
Mgr. Oldřich Heřmanský, profesor Janáčkovy konzervatoře v Ostravě

Průvodní slovo:
Alexandra Farkasová, studentka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě

Srdečně zveme

Vstupné dobrovolné

Startovné 20, Kč/dítě
Tel.: 596 732 333, 739 201 077
m.gracova@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz

Restaurace

MYSLIVNA
u kostela
Vratimov, Frýdecká 44/4
Tel.: 732 646 099  restaurace
602 432 889  provozní

» široká nabídka jídel a nápojů
» denní menu od 63,
» víkendové menu za 90,
» svatby
» narozeniny
» rodinná posezení
» firemní akce
» slavnostní příležitosti
» hromadné akce až 90 míst
Veliká oplocená a zastřešená
letní zahrada s dětským koutkem.

www.myslivnavratimov.cz
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Program kina Hvězda Vratimov
Pokladna je otevřena hodinu před představením

DUBEN 2009

tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.eu, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem č.21, 81

1.  2.4. v 18,00 hod.
USA / 70,/ 112´/ romantická komedie/ přístupný

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3
Trojka nám ukazuje Troye a Gabriellu ve chvíli,
kdy se vyrovnávají s tím, že každý půjde na jinou
univerzitu. Muzika a taneční čísla maximálně
využijí potenciál stříbrného plátna. Hrají: Zac
Efron, Vanessa Anne Hudgens, Corbin Bleu
3.  4.4. v 18,00 hod.
USA/ 70,/ 108´/ akční/ přístupný od 12 let

SPIRIT
Spirit je příběhem zavražděného policisty
Dennyho Colta (Gabriel Macht), který se za
záhadných okolností vrací na svět jako
maskovaný bojovník se zločinem, známý pod
pseudonymem Spirit. Hrají: Gabriel Macht,
Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson
8.  9.4. v 18,00 hod.
USA/ 70,/ 99´/ rodinná komedie/ přístupný

POHÁDKY NA DOBROU
NOC
Pohádky na dobrou noc je dobrodružná
komedie, ve které Adam Sandler ztvárnil
Skeetera Bronsona, hotelového údržbáře, jehož
život se navždy změní v okamžiku, kdy začnou
ožívat pohádky, které své neteři a svému synovci
vypráví na dobrou noc. Hrají: Adam Sandler,
Keri Russell, Guy Pearce
10.  11.4. v 18,00 hod.
FR/ Kanada/ USA/ 65,/ 142´/ dramaromantický

NOVÁ FRANCIE
Na pozadí rozsáhlé historické fresky se
odehrává výpravný příběh o veliké lásce, kterou
ohrožuje osud a lidské úmysly. Hrají: Gérard
Depardieu, Irčne Jacob, Vincent Perez, Tim Roth
17.  18.4. v 18,00 hod.
Itálie/ 60,/ 137´/ přístupný od 15 let

GOMORA
Zapomeňte na Kmotra! Gomora je nejpravdivější
a nejsyrovější film o mafii, jaký byl natočen.
22.  23.4. v 18,00 hod.
USA/ 69,/ 101´/ komedie/ přístupný od 15 let

KAMARÁDOVA HOLKA
Už nechce být tak spořádaná, ale chce randit s
různými chlapíky bez emocí a výčitek svědomí.
24.  25.4. v 18,00 hod.
Francie/ 65,/ 100´/ akční/ přístupný od 12 let

KURÝR 3
Frank Martin byl přinucen přepravit Valentinu,
unesenou dceru Leonida Vasileva z Marseille až
do Oděssy u Černého moře. Během cesty se za
pomoci inspektora musí Frank poprat s lidmi,
kteří ho donutili vzít tuto práci.
29.  30.4. v 18,00 hod.
USA/ 69,/ 121´/ drama/ přístupný od 12 let

VALKÝRA
Film Valkýra vypráví skutečný příběh plukovníka
Clause von Stauffenberga (T. Cruise), který stál v
čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož
hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera a
odstavení jeho nejvěrnějších spolupracovníků.
Ve vstupném je zahr nuta 1, Kč na fond české kinematografie. Filmové společnosti
(distributoři) si vyh razují právo změny vstupného. Pokud není u názvu filmu uvedeno
jinak, jsou zahraniční filmy opatř eny českými titulky.

SPIRIT

3.  4.4. v 18,00 hod.

USA/ 70,/ 108´/ akční/ přístupný od 12 let
V roce 1939
stvořil William
Eisner svou
nejznámější
komiksovou
p o s t a v u
maskovaného
detektiva
Dennyho Colta,
který se vrací z
ří š e mrt vý c h
jako duch, aby
ochránil Central
City před zločinem. Světlo světa tehdy poznal SPIRIT. Denny (Gabriel
Macht) se stal jednou z obětí násilí v Central City. Ze světa však tak
docela nezmizel. Jeho duše se vrátila ze záhrobí a touží po jediném 
pomstít svou smrt a vyčistit město od zla. Jeho úhlavní nepřítel,
OCTOPUS (Samuel L. Jackson) má jinou misi  chce zničit Spiritovo
milované město a vpřed ho žene touha po vlastní nesmrtelnosti.
SPIRIT pronásleduje tohoto bezcitného zabijáka jako stín po všech
zákoutích Central City – mezi sklady, ve vlhkých katakombách i
potemnělých sklepeních a za každé situace zůstává obklopen
houfem žen. V jeho společnosti se objevuje nebezpečně inteligentní
sousedka ELLEN DOLAN (Sarah Paulson), divoká dračice SILKEN
FLOSS (Scarlett Johansson), vražedně krásná francouzská barová
tanečnice PLASTER OF PARIS (Paz Vega), mystická siréna
LORELEI (Jaime King) a smyslná mladá policistka MORGENSTERN
(Stana Katic). Cestu k srdci tajemného Spirita si však mohla najít jen
jedna  zlodějka drahokamů s podmanivně svůdnými křivkami SAND
SAREF (Eva Mendes). To ona je láskou jeho života, která v sobě však
skrývá zlo. Dokáže Spirit svou vyvolenou ochránit před tímto zlem
nebo se jí dříve podaří zabít jeho? Millerův SPIRIT Vás zve na
zlověstnou, emociálně výbušnou jízdu s hrdinou, který se narodil, aby
byl zavražděn a znovu zrozen.

GOMORA

17.  18.4. v 18,00 hod.
Itálie/ 60,/ 137´/ přístupný od 15 let

Zapomeňte na
K m o t r a !
Gomora je
nejpravdivější a
nejsyrovější film
o mafii, jaký byl
n a t o č e n .
R o m á n
Gomora, který je
předlohou filmu,
vyšel již ve 33
zemích a stal se
celosvětovým bestsellerem.
Brutálně syrová freska Mattea Garroneho líčí s až neuvěřitelnou
výstižností, jakými způsoby ovládá neapolská větev mafie, zvaná
camorra, všední život lidí. Je to svět, kde jediným zákonem je násilí,
jedinou hodnotou moc, jediným snem peníze a jediným
dorozumívacím prostředkem zbraně. V souboji klanů jde o nadvládu
nad trhem s narkotiky, nebezpečným odpadem, s prostitucí, turistikou,
ale i s oděvním průmyslem. Na nedávném festivalu v Cannes jej
porota odměnila Velkou cenou – druhým nejvyšším oceněním po
Zlaté palmě.
Zajímavosti:
Autor románu Roberto Saviano žije od vydání románu pod policejní
ochranou. Mafiánská větev camorra mu totiž za zveřejnění jejích
nekalých aktivit neustále vyhrožuje smrtí. Několik herců, kteří ve filmu
ztvárnili členy camorry, jsou podezřelí, že se i ve skutečném životě s
mafiány stýkají a provozují nelegální činnost. Giovanni Venosa, který
ztvárnil šéfa jednoho klanu camorry, byl zatčen při vymáhání
výpalného.

Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.č. 595 700 754, www.ksvratimov.eu
Předseda redakční rady : Ivo Kičmer, zodpovědný redaktor VN: Dalibor Gavelčík. Grafická úprava a sazba : Dalibor Gavelčík.
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Ze zasedání Zastupitelstva
a schůze Rady
města Vratimova
Zastupitelstvo města Vratimova na
svém zasedání dne 31. 3. 2009
projednávalo:
 Převod obchodního podílu
společnosti TEPLO Vratimov, spol. s.
r. o.
Rada města Vratimova na své schůzi
dne 17. 4. 2009 projednávala:
 Stav hospodaření společnosti
Vratimovské služby, spol. s r. o.
 Stav hospodaření společnosti
TEPLO Vratimov, spol. s r. o.
 Užití výtěžku z provozování VHP za
rok 2008
 Vyhodnocení zimní údržby místních
komunikací
 Plán oprav místních komunikací
 Příprava koupaliště na sezónu,
stanovení cen vstupného
 Schválení smluv
 Vyhlášení záměrů
 Ukončení pronájmu nebytových
prostor
Ivo Kičmer, místostarosta

Letní sezóna se blíží
Na horách jsou ještě zbytky sněhu a
lyžuje se. Městské koupaliště se už
však od března začíná připravovat na
letní sezónu. Pokud se květnové
počasí vytáhne, tak jako tomu bylo v
dubnu, tak od 16. května, můžeme
začít s koupáním, sluněním a užíváním
si vodních radovánek.
V areálu koupaliště najdete relaxační
nerezový bazén s vhirpoolovými
tryskami, vodními a vzduchovými
atrakcemi a ohřívanou vodou. Pro malé
děti je ohřívaný dětský bazén s
hrošíkem a prolézačkami.
Samozřejmostí je průzračná voda, díky
nepřetržité filtraci.
V květnu bude otevřeno od 10 do 17
hodin. V červnu, červenci a srpnu od 9
do 19,30 hodin a od 16,00 hodin bude
výhodnější vstupné. V pokladně bude
možné zakoupit si rodinné vstupné
nebo permanentky. U plavčíků si
mohou zájemci půjčit slunečník a děti
žížaly z mirelonu.

Pokračování na straně 2

ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Kino Hvězda zase o něco lépe ...
Když v prosinci minulého roku
zahajovala firma CINESERVIS z
Bolatic rekonstrukci a modernizaci
ozvučení v kinosále Hvězda, domnívali
se její technici, že budou hotovi po pár
dnech. V polovině března však sami
přiznali, že šlo o pořádný technický
oříšek, kdy velmi obtížně a opravdu po
c e l é re p u b l i ce s h á n ě l i r ů zn é
komponenty pro propojení dosud
výborně fungujících 40 let starých
promítaček s novou technikou. Od
určitého dne však již „nebylo cesty
zpátky“, staré bylo odstřiženo a nové
muselo být napojeno za každou cenu.
Dnem premiéry nového zvuku se tak
stalo 25. března promítání filmu LÍBÁŠ
JAKO BŮH, i když návštěvníci netušili,
že jsou prvními, kteří mají možnost
vychutnat nový český film nejen na
vlastní oči, ale tentokrát i na vlastní uši.

Upozornění k volbám do
Evropského parlamentu
Dne 5. a 6. června 2009 se uskuteční
volby do Evropského parlamentu.
Up o zo r ň u j em e o b č an y, že z
t ec h n i c k ý c h d ů v o d ů b u d e
přemístěna volební místnost pro
volební okrsek č. 3 z Kulturního
domu Vratimov do ZŠ Masarykovo
nám. 195, Vratimov.
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
zpraco vány s jist ým ča sovým
předstihem počítačovým programem,
aby Městský úřad Vratimov 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 nás omluvili ve výše
uvedeném případě a případné
nesrovnalosti nahlásili příležitostně na
ohlašovnu Městského úřadu Vratimov.
Děkujeme za pochopení
Drahomíra Večeřová, odbor vnitřní správy

A za takovou premiéru by se opravdu
nemusel stydět ani Cinestar  vždyť v
první promítací den přišlo přes 160
diváků a druhý den byl dokonce s 200
diváky zaznamenán návštěvnický
rekord! Někteří z později došlých
nakonec po zjištění, že by už museli
sedět na přistavených židlích, svůj
záměr vzdali a odešli.
Takže opravdu důstojné představení
nového DOLBY SPECTRAL
RECORDING systému 
vícekanálového systému ozvučení
DOLBY STEREO, zvuku, kterého se
kino dočkalo právě v roce svého 40.
výročí od uvedení do provozu.
A jen tečka na závěr: všichni, na které
nevyšlo místo v březnu, mohou vidět
film LÍBÁŠ JAKO BŮH opět 13. a 14.
května, kdy jsou samozřejmě zváni i ti,
kteří si chtějí znovu zopakovat všechny
vtipné hlášky.
Kulturní středisko

A n k et a
Vážení občané Vratimova a Horních
Datyň, vzhledem k tomu, že se
připravuje plán na likvidaci bioodpadu
(především posečené trávy, listí a
biologických zbytků z domácností)
prosíme Vás o spolupráci při mapování
Vašeho zájmu o tuto službu. Věnujte
nám proto čas a odpovězte na krátkou
anonymní anketu. Odstřižený a
vyplněný anketní lístek můžete vhodit
do schránky Měst ského úřadu
Vratimov v budově úřadu v přízemí, v
objektu Datyňka v Horních Datyních
nebo odevzdat přímo v kanceláři
odboru výstavby a životního prostředí,
a to nejpozději do 15.5.2009. Svůj
názor můžete také sdělit na emailové
adrese:
hranicka.meu@vratimov.cz.
RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP
zde odstřihnout

mám zájem o likvidace bioodpadu:
ANO
NE
mám zájem o likvidaci bioodpadu i v
případě, že by tato služba byla
zpoplatněna:
ANO
NE
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Začátek roku v
TJ Sokol Vratimov Noc s Andersenem
Nový rok 2009 jsme v „Sokole Vratimov“
zahájili rozšířením řad cvičitelů. Naším
novým cvičitelem je držitel trenérské licence
Marek Ondráček, který se specializuje na
step aerobic. O jeho hodiny byl okamžitě
nebývalý zájem, což dokazuje jeho kvality, a
to nás velice těší. Přijďte si zacvičit i Vy.
Začátkem února proběhl již tradiční
sokolský ples Šibřinky, tentokráte na téma
Námořnický bál aneb všichni jsme na jedné
lodi. Zájem o ples byl značný, vstupenky
byly vyprodány již 2 týdny dopředu. Šibřinky
pro dospělé vždy doplňuje maškarní bál
M in i š i b ř in k y, ma š k a r n ě s p o rt o v n í
odpoledne pro naše nejmenší členy, letos
konané v neděli 8. 2. 2009 za hojné účasti
dětí.
2. března se konala valná hromada TJ
Sokol Vratimov. Zhodnotili jsme uplynulé
akce a naplánovali nové, které bychom
chtěli v letošním roce realizovat. Mezi první
z nich patřil oblastní sraz cvičitelů rodičů a
dětí a cvičitelů předškolních dětí pod
vedením naší cvičitelky Ireny Heinichové,
který se uskutečnil 18.4. Pozvánky byly
odeslány na 3 moravské župy, a to
Beskydskou Jana Čapka,
M o r a v s k o s l e z s k o u a Va l a š s k o u .
Šestihodinové školení se konalo v Čapkově
sokolovně v Ostravě. V neděli 19. dubna
pak proběhla jarní brigáda. Všichni
zúčastnění odvedli kus práce a patří jim náš
dík. Byly provedeny nezbytné opravy
venkovních kurtů, údržba tribuny, laviček,
prolézaček a uklizeno okolí sokolovny, které
po zimě výrazně prokouklo. Brigádníci byli
odměněni výborným gulášem od naší paní
správcové.
29.4. se uskutečnil závod pro děti „Kola a
kolečka“, ve kterém si na trati malí závodníci
prověřují zručnost a rychlost.
Začátek května a první májový den
přivítáme stavěním máje a již tradičním
turnajem v odbíjené. O turnaj je stále větší
zájem a účastní se ho amatérská i
registrovaná družstva. Ukončení turnaje
bude s kytarou u ohně. Rozloučení s májem
proběhne 30.5. dalším turnajem smíšených
družstev v odbíjené. Všechny srdečně
zveme. Zájemci, registrujte se u správce
pana V. Bruse.
Ing. Barbora Janšová TJ Sokol Vratimov

Pokračování ze stany 1  Letní sezóna se blíží

Zveme i školy, které mohou využít
hromadné vstupné a trávit hodiny tělesné
výchovy v areálu koupaliště. Po celou
sezónu bude zajištěno bohaté občerstvení
a aquaerobic bude od června do konce
prázdnin v ceně vstupu. Vedle areálu jsou
tenisové kurty a hřiště na minigolf. Na
bezpečnost koupajících a bezvadnou
kvalitu vody bude dohlížet zkušený
personál. Aktuální informace, ceníky,
fotografie z areálu koupaliště sledujte na
stránkách města (www.vratimov.cz).
Bc. Renata Drozdková
finanční odbor

Velká mezinárodní akce, kterou je Noc s
Andersenem, se opět uskutečnila z 3. na 4.
dubna 2009. Na 800 místech naší planety ji
prožily desetitisíce dětí ve veřejných
knihovnách, základních školách, domech
dětí, klubech i nemocnicích Čech, Moravy,
Slovenska, Polska a Slovinska, se
vzpomínkou na dánského pohádkáře H.
Ch. Andersena.
I Městská knihovna ve Vratimově se letos
po čtvrté zúčastnila této akce, která byla
věnovaná spisovateli Františku Nepilovi.
Polštářky a spacáky si přineslo celkem 16
dětí z 2. až 4. tříd základních škol ve
Vratimově a jeden chlapec přijel z Řepišť. O
děti se staraly 3 knihovnice a dvě odborné
asistentky z 6. třídy ZŠ Datyňská.
Měly za úkol odpovědět na záludnou otázku
z knihy Fr. Nepila, kterou si půjčily měsíc
před akcí. Přišly v kostýmu strašpytýlkova
nočního strašidla, pro které si vymyslely
jméno a přinesly svůj autoportrét „Jak si čtu
doma v posteli“.
V další části programu bylo pro děti
připravené překvapení v podobě tajuplné
víly, ale ještě před jejím příchodem jsme s
dětmi stihly závody s vajíčkem na lžíci a
malování psa Baryka se zavázanýma
očima. Tajuplná žínka měla pro děti
nachystanou dramatickou rozcvičku a
soutěžní hru Riskuj z knih F. Nepila.
V kreativní dílně jsme si vystřihli Strašouna
děsivého, zhotovili krabičky na dárečky i
krabice na různé věci. Soutěžní klání
pokračovalo „Hrátkami s Františkem
Nepilem“. Děti dostaly soutěžní notýsky,
podle kterých hledaly a plnily v knihovně
úkoly a za správné odpovědi si dávaly
razítka. Odborné asistentky pak vše
vyhodnotily.
No a už jen drobnosti: Jak Francínek
vystřelil Evelínce perníkové srdce  hod
pingpongovým míčkem přes kroužek,
hmatem zjistit, co je v kouzelné krabici a
další…
A samozřejmě jsme četli! Hlavně Pohádky z
pekelce. Těmi jsme pokračovali ve čtení až
do půlnoci, a pak už se šlo spát a hlídala se
noční strašidla. Ráno jsme děti vzbudily v 7
hod., po snídani jsme vyhodnotily
nejlepšího spáče, nejlepší družstvo,
nejhezčí obrázek, nejoriginálnější jméno
strašidla, tím se stalo jméno „Duch mrtvého
knihovníka“ a nejpěknější obrázek na téma
"Jak si čtu doma v posteli". Všechny
obrázky jsou vystaveny v knihovně. Děti
obdržely tašky s drobnými upomínkovými
předměty a dárečky za vyhodnocené
jednotlivé kategorie.
V 8,30 hod. byla akce u konce a rodiče si
své děti vyzvedli. Všem zúčastněným
děkujeme.
Ať žije Noc s Andersenem 2010.
Mgr. Hana Pščolková, ředitelka

Knihovna Řepiště
Místní knihovna Řepiště pořádá výstavu
fotografií Sebastiena Mutti s názvem
"Francie a Itálie  fotky z cest".
Výstava potrvá od 12. 5. do 12. 6. 2009. K
zhlédnutí bude v půjčovní době knihovny  v
úterý od 1012 a 1317 hod. a v pátek od 9
12 a 1315,30 hod.

Pozvánka na akce
Klubu českých turistů
Květen 2009
Tradiční Den v přírodě u řeky Ostravice ve
Vratimově se zahájením vodácké sezóny
se uskuteční v sobotu 16. 5. 2009 (Pozor

změněný termín z původního 8. 5.)
Přijďte pěšky, přijeďte na kole zahájit novou
turistickou sezónu. Pořadatelé budou na
místě od 9 do 14 hodin. V místě táborák,
možnost krátké vyjížďky na lodi. Bufet
Heinich k dispozici, posezení, občerstvení,
dětský areál.
V sobotu 30. 5. 09 připravil KČT k 90 letům
Tělovýchovné jednoty Horní Datyně
cykloturistickou jízdu „ Radegast“ na
Morávku.
Start 9,15 hod. od Kulturního domu v
Horních Datyních nebo od Městského
úřadu ve Vratimově. Od restaurace Koliba v
9,30 hod. společně přes Vratimovské
Zadky, Sedliště, Dobrou, Nošovice, Pražmo
na Morávku. Cíl je u chaty TJ H. Datyně na
Morávce. Trasa je náročná, dlouhá 35 km,
ale i pro netrénované cyklisty reálná. V cíli je
občerstvení. Pro účastníky, kteří si
netroufají na trasu zpět, doprovodné vozidlo
k přepravě kol zajištěno.
Podrobnosti jsou na plakátech umístěných
na nástěnce v Datyních u samoobsluhy a ve
Vratimově na náměstí.
Turisté KČT Horní Datyně srdečně zvou
veřejnost Vratimova a okolí!

Pochod kolem Václavovic
Obec Václavovice a Klub českých turistů
Horní Datyně zvou všechny příznivce
turistiky a cyklystiky na 23. ročník Pochodu
kolem Václavovic a Cyklojízdu Slezská
brána v pátek 1. května 2009.
Start je v 7.30  9.00 hod. na hřišti školní
družiny. Pěší trasa pro mládež a dospělé je
18 km a pro rodiče s dětmi 5 km, cyklojízda
20 a 50 km.

Dospívání postižených
„Dospívání a dospělost lidí s tělesným a
kombinovaným postižením aneb proč
potřebujeme návazné služby“, takový je
název čtvrté konference o týmové
spolupráci pod jednotnou hlavičkou
„Pracujeme společně“.
Konferenci pořádá pracovní skupina
Občané s tělesným a kombinovaným
postižením v rámci druhého Komunitního
plánu sociálních služeb a souvisejících
aktivit ve městě Ostrava do roku 2010.
Uskuteční se v úterý 5. května v areálu
Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, 17.
listopadu 1123, v Ostravě  Porubě.
Podrobnější program lze nalézt na webu
http://www.konference.webz.cz/, kde se
také zájemci o účast mohou dovědět další
informace.
(so)

Mistryně v tanci
Disco tanci se věnuje mnoho tanečníků z
celého světa. Konkurence je veliká, a o to
cennější je, že i Vratimov se může pochlubit
děvčaty, které se v této konkurenci dovedou
prosadit, a v budoucnu o nich snad ještě
více uslyšíme.
Sandra (1991) se začala věnovat tanci v
necelých třech letech, a to nejprve v taneční
škole Mládí. Po roce přešla do taneční školy
Akcent Ostrava, kde tančí dodnes. Mladší
sestra Adriana (1994) začala tančit ve
čtyřech letech a v současné době tančí také
v Akcentu Ostrava.
Mistrovských titulů získala obě děvčata
nepočítaně. Za poslední období se Sandra
stala Mistrem světa v roce 2006 v disco
dance formaci v juniorské kategorii (8  12
tanečníků), Mistrem světa v disco dance
malé skupině (3  7 tanečníků), v roce 2007
Mistrem ČR v show dance formaci, Mistrem
ČR v disco dance formaci v hlavní dospělé
kategorii a obsadila i 5. místo v této kategorii
na Mistrovství světa. V loňském roce se
stala Mistrem ČR a Mistrem Evropy v disco
dance formaci a dosáhla 3. místa v kategorii
hip hop duo v celorepublikové extralize. V
letošním roce už také dosáhla mnoha
úspěchů. Stala se druhým Vicemistrem ČR
ve street dance sólo ženy s choreografií
Mrs. Adams a Mistrem ČR ve street dance
malá skupina s choreografií Sin city  město
hříchů.
Adriana se také činila a za svou sestrou
nezůstala pozadu. V roce 2007 získala 3.
místo v kategorii street dance sólo ženy s
choreografií Happy feet, 10. místo s touto
choreografií na Mistrovství světa a 7. místo
na MS street dance duo s choreografií
Wimbledon. V roce 2008 se stala Mistrem
ČR v street dance sólo ženy s choreografií
Stop, červená a s touto choreografií
obsadila i 6. místo na MS street dance malá
skupina. Ve formacích získala Adriana titul
Mistr ČR v kategorii show dance a 2. místo
na Mistrovství Evropy, v disco dance
formaci 1. místo na Mistrovství ČR, 1. místo
na Mistrovství Evropy a 1. místo na
Mistrovství světa. V letošním roce se stala
Mistrem ČR v kategorii tektonik sólo ženy a
2. Vicemistrem v street dance sólo ženy s
choreografií My fair lady.
S taneční školou už navštívila děvčata
mnohé země Evropy. V roce 2007 navštívily
Světový pohár v disco dance v Norsku, v
roce 2008 Mistrovství Evropy v hip hopu v
Dánsku, Světový pohár v disco dance v
Bochumi a Mistrovství světa v hip hopu v
Brémách v Německu.

A co první závody v zahraničí?
Sandra: V 9 letech na Mistrovství světa na
Slovensku. Skončili jsme dru zí a
vzpomínám na to dodnes, protože jsem
poprvé viděla tančit sólo a duo. Pak jsem to
zkusila taky.
Adriana: Taky v 9 letech na Slovensku na
mistrovství světa.

A co spolužáci?
Sandra: Spolužáci o tom samozřejmě vědí,
protože mám moc zameškaných hodin, a
když přijdu do školy, tak se mě ptají, kde
jsem zase byla tancovat a co jsem vyhrála.
Adriana: Fandí mi. Vždy po závodě přinesu
ukázat do školy diplom a medaili, někdy i
DVD. Když teda něco vyhraji.

Co na to škola?
Sandra: Škola mi vychází vstříc, mám
opravdu hodně zameškaných hodin, to se
pak projevuje na známkách. Ještě trénuji
děti, takže někdy opravdu nestihám. A
domlouvám si individuální zkoušení.
Adriana: Taky mám hodně zameškaných
hodin, ale škola mi to omlouvá. Nejhorší je
pak dopisování sešitů, to někdy sedím až do
jedné hodiny v noci a píšu a píšu. Učitelé
jsou skvělí. Když mi chybí nějaká písemka,
tak si ji napíšu dodatečně.
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už připadám stará, chtěla bych se věnovat
trénování, udělat si trenérské zkoušky,
případně po škole studovat choreografii.
Uvidíme, co udělá se mnou golf, kterému
jsem se začala věnovat od září.
Adriana: Zatím jsem nepřemýšlela, ale asi
se chci dál věnovat tanci a zkusit sportovní
gymnázium.

Čeho byste chtěly v tomto oboru
dosáhnout?

Sandra: K tanci mě přivedla maminka, ale
protože jsem byla hodně malá, tak si na to
moc nevzpomínám.
Adriana: Sandra chodila na tréninky, doma
si to zkoušela a mně se to moc líbilo, tak mě
tam maminka taky přihlásila.

Sandra: Jak jsem už řekla, jsem už na
tancování stará, snad ještě bych chtěla být
mistrem světa s formací v dospělé kategorii.
To jsem ještě nezískala. Nebo bych byla
šťastná, kdyby někdo, koho trénuji nebo mu
postavím choreografii, získal titul mistra
světa.
Adriana: Získal medaili v sólu na mistrovství
světa.

Jak často cvičíte?

Kterou disciplínu nejraději tančíte?

Sandra: V současné době je to 3 x týdně,
před závodem dvakrát tolik. Více se již
věnuji trénování dětí, mimo jiné i v DDM
Vratimov.
Adriana: Tréninky mám každý den, i v
sobotu a v neděli, jestli tedy nejedeme na
závody.

Sandra: Zkoušela jsem již toho dost, disco
dance, show dance, jazz, swing, hip hop,
ale nejblíže je mi disco a to asi sólo, protože
tam musím hodně bojovat, není to tak
snadné.
Adriana: Hip hop. Škoda, že v taneční škole
se hip hop netrénuje, tak musím jezdit na
soustředění a workshopy. Mám nejraději hip
hop sólo, protože tam můžu improvizovat.
Líbí se mi i street dance, protože je to
kategorie, kde se prolíná několik stylů, jako
show, disco, house, hip hop, tančí se v
kostýmech a má to vždy nějaký děj. Ale hip
hop mám nejradši.

Jak jste se k tanci dostaly?

Kdy jste se zúčastnily prvních závodů?
Sandra: Na první závody jsem jela do
Karviné a tančila jsem disco dance sólo a
bylo mi asi 9 let. Nedopadla jsem zrovna
nejlíp, máme to doma natočené, a když se
na to podívám, tak se tomu hodně směji. K
tomu to natáčela televize a zrovna mě, jak
jsem tančila. Pak mi volala babička, že mě
viděla. Byla to hrůza.
Adriana: Bylo mi asi 9 let, závody byly v
Ostravě a skončila jsem v půlce startovního
pole.

Co byste chtěly dělat v budoucnu?
Sandra: Strašně mě baví dělat choreografii
a mixovat taneční hudbu. Postavila jsem už
Adriana 2 x po sobě sólo na mistrovství ČR i
světa v street dance i hudbu, v tomto roce
jsem si to udělala jak pro sebe, tak pro
sestru a zmixovala jsem hudbu i pro malou
skupinu. Vzhledem k tomu, že na tančení si

(dag)
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Úspěch ZUŠ Vratimov v Národní soutěži

Nejzdatnější páťák

Blahopřejeme k obrovskému úspěchu v Národní soutěži základních uměleckých
škol.
V dubnovém čísle VN jsme Vás informovali
Třetí místa rovněž obsadily sestry Barbora
o úspěchu našich žáků v okresním kole, této
a Kateřina Kurdzielovy v komorním zpěvu,
nejvyšší soutěže základních uměleckých
ze třídy p. uč. Margity Jaššové a Smyčcový
škol pořádaných celostátně Ministerstvem
orchestr pod vedením p. uč. Kamily
školství. Na úspěch se nám podařilo
Bodnárové.
navázat i v krajských kolech pořádaných v
Poděkování patří učitelům ZUŠ Vratimov a
Orlové, Ostravě, Frýdku  Místku a Krnově.
pobočky v Paskově, kteří žáky na soutěž
Úspěšní a postupující, minule jmenovaní
připravili nebo se na jejím průběhu podíleli,
žáci, získali tato pořadí:
a rodičům za pomoc při organizaci dopravy
První místo s postupem do nejvyššího
na zkoušky i na soutěž samotnou.
národního kola ve Vysokém Mýtě získala
Tyto vynikající výsledky opět svědčí o
žákyně Martina Hrmelová ve hře na trubku
cílevědomosti umělecko pedagogické
ze třídy pana učitele MgA. Nikolaose
práce našich učitelů, která vysoko zvedla
Grigoriadise. Je to nejvyšší ocenění, jaké
pomyslnou laťku úrovně uměleckého
náš žák dostal v celé padesátileté historii
vzdělávání v ZUŠ nejen v očích občanů
hudební školy.
Vratimova a Paskova.
lesní roh
1. místa
Eleni Grigoriadu
uč. PetraGrigoriadu
trombon
Adéla Šodková
uč. Josef Vráblík

Dne 18. 3. 2009 se osm páťáků ze ZŠ na
Datyňské ulici zúčastnilo soutěže „Zdatný
páťák“, která probíhala na sportovní ZŠ v
Ostravě Porubě. Soutěže se zúčastnilo 16
osmičlenných smíšených družstev.
Soutěžilo se v hodu 2kg medicinbalem,
skoku z místa, běhu na 50m a ve zdolání
překážkové dráhy (kotoul vpřed, vzad,
přeskok přes švédskou bednu, slalom,
vyběhnutí po zavěšené lavičce).
Družstvo naší školy ve složení: P. Ladičová,
M. Lidáková, P.Supíková, D.Vozňáková, M.
Bartošek, A.Čuboň, T. Stráňava a M.Zsigrai
obsadilo celkově 7. místo.
V jednotlivcích však MARTIN ZSIGRAI
obsadil fantastické 1. místo a stal se tak
nejzdatnějším páťákem mezi ostravskými
žáky. BLAHOPŘEJEME.

2. místa

Eliška Hradílková
Klára Neurwithová
Václav Schreiber
Kateřina Škorvanová
Tereza Urbancová
Lucie Maňáková

trubka
trubka
trubka
trubka
lesní roh
tenor

uč. Rudolf Štorek
uč. Rudolf Štorek
uč. MgA. Nikolaos Grigoriadis
uč. Rudolf Štorek
uč. Petra Grigoriadu
uč. Rudolf Štorek

3. místa

Martin Hrdý
Ondřej Najbrt
Martin Hrdý

bicí nástroje
tuba
klarinet

uč. Pavel Švec
uč. Rudolf Štorek
uč. MgA. Arnošt Svoboda

Mgr. Iva Urbancová

Petr Hemerle ředitel ZUŠ

Zápis do Základní umělecké školy Vratimov
Základní umělecká škola vyhlašuje
zápis pro zájemce o studium.
V hudebním oboru můžete studovat již
tradičně hru na klavír, housle, zobcovou
flétnu, všechny dechové nástroje, dřevěné i
žesťové, bicí nástroje, kytaru a elektronické
klávesové nástroje.
Velmi populární je i výuka pěvecké hlasové
výchovy a zpěvu.
Studium je určeno jak pro děti přípravné
hudební výchovy, tak pro pokročilejší
zpěváky, kteří se chtějí zpěvu věnovat
důsledněji a profesionálněji.
Výtvarný obor se věnuje malbě, především
nauce technik, modelování z různých
materiálů, dekorativní činnosti, práci s
lisem, vytváření koláží, využití přírodních
materiálů, batikování, grafice a zvlášť
oblíbené činnosti  keramice.
Cílem naší práce je zapojit co největší počet
dětí do společného hraní a účinkování na
veřejnosti.
Ve škole působí 4 stálé hudební soubory s
bohatým repertoárem, které se pravidelně
zúčastňují soutěží, koncertů,
prázdninových soustředění a zájezdů v
tuzemsku i zahraničí.
SMYČCOVÝ ORCHESTR  uplatnění
najdou žáci, kteří budou studovat hru na
housle, violoncello, kontrabas.
VRZUŠKA (VR at imo vs k á ZUŠKA)
Cimbálová muzika  přijmeme další vážné
zájemce o hru na cimbál, který v loňském
roce ZUŠ zakoupila.
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ MĚSTA
VRATIMOVA  přijmeme zájemce o studium
hry na dechové nástroje. Jsou to
především: příčná flétna, klarinet, fagot,
saxofon, trubka, lesní roh, tenor, baryton,
pozoun, tuba, bicí nástroje.

BIG BAND žáků a učitelů ZUŠ  zde
najdou uplatnění starší a hudebně
vyspělejší žáci dechového orchestru.

Housle, smyčcové a dechové nástroje
můžeme v omezeném množství zapůjčit
žákům domů!
Děti 6  7 leté projdou nejdříve přípravkou,
kde zjistíme jejich dispozice pro zvolený
nástroj. Ostatní se zúčastní během měsíce
června přijímacího pohovoru a konzultace s
učiteli výuky hry na zvolené hudební
nástroje. Pro předškolní děti máme další
novinku, od září bude opět otevřena
HOUSL OVÁ ŠK OL IČK A PRO
PŘEDŠKOLÁKY.
Výuka probíhá hravou formou dle
nejnovějších metod japonské houslové
školy. Školičku povede paní učitelka
Kamila Bodnárová, podrobnosti v ZUŠ,
tel. 597 587 411.
Zdůrazňujeme, že podmínkou je včasné
podání přihlášky, aby nedošlo k situaci,
kdybychom i talentovaného zájemce
nemohli z kapacitních důvodů přijmout, což
by nám bylo velmi líto.
Upozorňujeme rodiče i děti, že přihlášky ke
studiu v ZUŠ nutno podat nejpozději do 1.
června 2009, kdykoliv v odpoledních
hodinách na ředitelství školy nejlépe
osobně.
Vyučování v novém školním roce zahájíme
v úterý 1. září 2009.
I VY VSTUPTE DO ŘAD UMĚLCŮ,
MUZIKANTŮ A VÝTVARNÍKŮ!
Více informací na našich stránkách
www.zusvratimov.cz
Petr Hemerle, ředitel ZUŠ

Jarní koncert a výstavka
výtvarných prací
V úterý 12. května 2009 v 18 hodin v
kinosále Hvězda ve Vratimově proběhne
Jarní koncert spojený s výstavkou
výtvarných prací pořádaných ZUŠ Vratimov
a občanským sdružením POSPOLU.
Pestrý program bude věnován především
hudebním souborům. Vystoupí nejmenší
děti přípravné hudební výchovy, sólisté z
řad vítězů krajského kola Národní soutěže
ZUŠ, Smyčcový orchestr, Cimbálová
muzika VRZUŠKA, BIG BAND a Městský
dechový orchestr při ZUŠ Vratimov.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ
a tím všechny srdečně zvou.
Pro žáky základních škol Vratimova,
Horních Datyň a Řepišť se uskuteční dva
samostatné Jarní koncerty v dopoledních
hodinách.
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Pátrání po sprejerech
bylo úspěšné
V březnovém vydání Vratimovských listů
jste byli informováni o nápisech na
autobusu Karosa zaparkovaném v areálu
stadionu a na zdi domu na Husově ulici ve
Vratimově, které v lednu tohoto roku někdo
postříkal barevnými spreji.
Dnes jsou již autoři nápisů známi. Protože
se však jedná o dvě osoby mladší 18 let,
nemohu k nim uveřejnit bližší informace. Na
druhou stranu jsem přesvědčena, že
pachatelům neublížím, když zveřejním, že
se ke svému jednání doznali a plně přijali
svou odpovědnost. S pomocí rodičů už
částečně následky svého výtvarného
počinu odstranili a s dalšími poškozenými
se domluvili. Doufám, že se oba malíři
poučili a svůj volný čas budou příště trávit
jinak.
Mohu však zveřejnit, že k totožnosti
pachatelů jsme se dostali jen díky Vaší
spolupráci. Děkuji Všem zúčastněným,
zejména rodičům dětí, kteří nebyli lhostejní
a také se do pátrání po sprejerech zapojili a
poskytli policii důležité údaje, na jejichž
základě byli pachatelé odhaleni.

POLICIE ČR
pátrá, radí, informuje
Požáry plastových
kontejnerů
Protože se opakovaně potvrdilo, že Vaše
postřehy jsou pro policisty velmi důležité,
obracím se na Vás znovu s prosbou o
spolupráci.
Na konci roku 2007 byl oznámen první
případ požáru plastového kontejneru v
Horních Datyních. Prozatím se nepodařilo
pachatele vypátrat. Bohužel, v únoru tohoto
roku o sobě dal neznámý žhář vědět znova.
Tentokrát se vzňalo umělohmotné Bio WC v
Šenově. Další týden shořely dva kontejnery,
přičemž jeden byl umístěn v těsné blízkosti
budovy čerpací stanice EURO OIL na ul.
Zámecké v Šenově. Žár poničil nejen
dlažbu pod kontejnerem, ale také stěnu a
dveře budovy benzínové stanice. O
možných důsledcích požáru, který by nebyl
včas uhašen, raději nechci ani diskutovat.
Prvotním šetřením bylo potvrzeno, že
požáry jsou zakládány úmyslně. Alarmující
je, že podpalování plastových kontejnerů
neustává. Na konci března hořely tři
kontejnery najednou. Všechny požáry v
roce 2009 byly založeny v Šenově na
různých místech a v různou dobu, nicméně
všechny v nočních hodinách. Škoda
společnosti OZO Ostrava s.r.o. už přesáhla
25 tisíc korun. Další informace vzhledem k
probíhajícímu vyšetřování zatím nelze
zveřejnit.
Přestože k požárům dochází v Šenově,
nebuďme k těmto událostem lhostejní.
Hrátky s ohněm mohou být velmi
nebezpečné, což si určitě všichni
uvědomujeme. Všímejte si podezřelého
chování lidí v blízkosti plastových
kontejnerů, zejména ve večerních
hodinách. Pokud máte nějakou informaci o
požárech, prosíme Vás, předejte nám ji.
prap. Mgr. Olga Bogdanová
Preventista OOP ČR Vratimov

Obrana myslivosti
Vážení spoluobčané,
dovolte prosím pár vět k myslivosti. Téměř
tisíc let trvá a vyvíjí se činnost, česky tak
výstižně nazývaná myslivost. Za uplynulá
léta její existence bylo vytvořeno bezpočet
hospodářských, společenských a kulturních
hodnot. Přitom není zanedbatelné, kolik
radostných zážitků tato činnost přinesla
mnoha generacím samotných myslivců.
Přesto se v současnosti objevuje nemalé
množství jedinců a společenských iniciativ,
které burcují celou společnost proti
myslivcům a jejich činnosti v přírodě a
mnohdy volají po úplném zákazu této
činnosti. Uvedené iniciativy se často
zahalují do organizací chránicích přírodu a
zvířata. Hlavní náplní jejich činnosti jsou
demonstrace, protesty, zákazy, petice.
Jejich činnost se časově vymezuje pouze na
posledních několik desítek let, přesto
sebevědomě chtějí rozbíjet to, co se tvořilo a
ověřovalo lidmi po tisíciletí. Je smutnou
skutečností, že dnes velká většina
společnosti o smyslu myslivosti a lovu tak
málo ví. Sdělovací prostředky veřejnost
často informují o myslivosti, jen pokud se
stane nějaká tragédie nebo někdo z
myslivců poruší zákon či mez dobrého
chování.

Chov zvěře, péče o zvěř a její smysl
Myslivci v uměle vytvořené krajině zvěř
chovají, protože jinak by zde nebyla, loví se
je n pří růs t z ák o ne m s tan o ve ný ch
normovaných stavů. V dnešních
změněných podmínkách se zvěř bez péče
myslivců neobejde a spočívá v ochraně
jejich životního prostředí, zlepšování
úživnosti honitby, přikrmování, napájení,
péče o zdravotní stav a v regulaci zákonem
povolených predátorů.

Lov není záliba v zabíjení
Zabíjení a lov není totéž, myslivci loví podle
svých zásad a etiky tak, aby utrpení zvěře
bylo minimální. Utrpením pro zvěř je štvaní a
strhávání pytlačícími psy. Zabíjení bez
důvodu a ze záliby je zvrácenost, která do
myslivosti nepatří.

Komu jsou myslivci podřízení a kdo je
kontroluje
Myslivost je řízená zákonem č. 449/2001 sb.
a jeho prováděcími vyhláškami. Dodržování
zákona kontroluje státní správa a osoby se
statutem veřejného činitele. K výkonu práva
myslivosti je oprávněn jen ten, kdo složil
předepsanou zkoušku a je držitelem
loveckého lístku, zbrojního průkazu,
povolenky k lovu a má platné zákonné
pojištění.

Myslivost není jen zábavou bohatých lidí
Je dostupná každému, kdo splní uvedené
zákonné podmínky.

Co jsou trofeje a jaký mají smysl
Trofej je pro myslivce upomínka na lov,
estetický doplněk interiéru bytu, pro
myslivecké odborníky, zoology a vědce je to
cenný biologický materiál a pro myslivce
nemá cenu finanční, má cenu osobního
zážitku a cenu chovatelskou.

Kolik zvěře v krajině mohou myslivci chovat
Myslivci o zvěř pečují ne proto, aby mohli
více střílet, nýbrž proto, aby zachovali v
měnící se krajině všechny druhy zvěře.
Myslivci nenechávají zvěř záměrně
přemnožit a tím udržují normované stavy
podle platných zákonů a vyhlášek. Pečují o
zvěř a také o volně žijící živočichy, kteří
nejsou předmětem lovu. Myslivci mají zájem
o vytvoření a udržení ekologické rovnováhy
v krajině.

Kolik zvěře mohou myslivci lovit
Myslivci mohou lovit jen tolik, kolik jim
umožní plán lovu kontrolovaný státní
správou. Řádně zpracovaný plán lovu
zajišťuje, aby myslivci nelovili víc, než je
třeba a ne méně, než je nutné.

Jaký vztah má myslivost k ochraně přírody
Myslivci jsou historicky prvními ochránci
přírody a spolupracují s Ministerstvem
životního prostředí. Kontrolují práci v
honitbách a zlepšují životní prostředí i
mnoho druhů živočichů, kteří nepatří do
výčtu zvěře.

Jaký užitek má myslivost pro myslivce
Myslivci mají minimální hmotné požitky z
lovu zvěře. Odměnou za práci a jiné náklady
je radost z lovu, pobytu v přírodě a případně
trofej. Náklady na výkon myslivosti vysoce
překračují penězi měřitelný užitek z lovu.

Jaký mají smysl a hodnotu myslivecké
tradice
Myslivecké tradice jsou součástí naší
evropské kultury a zakotvují do výkonů
p ráv a my sliv ost i pra ktic ké ú ko ny.
Myslivecké tradice kultivují výkon práva
myslivosti po etické stránce. Široká
občanská veřejnost má silně vžité tradiční
myslivecké pokrmy, nápoje, symboly a
písničky.

Jaký užitek poskytuje myslivost celé
společnosti
Myslivci pomáhají státní správě aktivně
chránit krajinu s původní flórou a faunou.
Myslivost má pro občany vysokou kulturní
hodnotu a je inspirací umělců.

Nic a nikdo není dokonalý
V každé lidské činnosti se setkáváme se
selháním jedinců. Myslivci mají zájem
přestupky proti ochraně přírody a myslivosti
přísně trestat. Usilují o možnost své členy
trestat nezávisle na justici. Cílem je
vychovat odborně fundované členy s
patřičnou mysliveckou morálkou a právním
vědomím.
*tento článek byl převzat z časopisu
Myslivost
Petr Dunat
jednatel MS Hubert Vratimov, o.s.
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VOLBY
5. a 6. června 2009
do Evropského parlamentu
Volební okrsek č. 2
Volební okrsek č. 1

Dům dětí a mládeže, Frýdecká 377
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Adámkova  283,348,373,1106,1212
Břízková  423,649,659,665,786,794,801,
827,833,856,888,896,916,952,968,1160,
1178,1190
Družstevní 306
Frýdecká  1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28,29,30,
31,32,34,39,56,88,98,100,124,132,134,
142,150,170,171,214,231,262,267,299,
321,337,345,346,360,390,391,402,403,
405,411,412,416,424,570,587,636,701,
779,861,892,934,940,941,965,984,988,
991,1007,1009,1018,1019,1028,1072,
1093,1115,1124,1142,1155,1165,1175,
1187,1188,1193,1197,1208,1209
Horní  1129,1139, 1234
Krátká  115,696,939,950
Křivá  647,651,671,677,689,691,767,
777,795,796,814,817,884,897,907,914,
927,946,947,948
Mojžíškova  110,615,663,776,854,863,
883,953,954,958,990
Na Slezance  330,341,355,401,417,717,
718,719
Na Spojce  692,798,848,959,963,970,
981,1005,1022
Na Stezce  131,225,226,272,312,920,
921,1107
Na Vyhlídce  25,333,343,635,645,646,
654,655,656,680,684,685,686,693,694,
695,729,770,771,772,773,792,793,836,
860
Na Zadkách  16,74,84,128,202,227,230,
232,269,270,332,335,590,826,967,1113,
1121,1126,1128,1140,1147,1192, 1214
Nádražní  152,392,432,705,706,707,708,
709,710,1222
Odboje  41,58,90,268,285,286,293,311,
323,327,329,340,361,372,376,385,388,
393,425,565,648,676,688,697,764,766,
774,775,799,864,938,949,966,980,986,
1006,1026,1056,1063,1164
Okrajová  105,106,107,138,161,353,362,
564,567,1116,1144,1148,1167,1173,1174,
1180,1194,1202,1213,1216,1223,1231
Ovocná  316,317,318,319,320,352,407,
408,673,675,768,855
Polní  146,309,365,366,378,383,384,386,
395,687,811,850,891,895,911,913,915,
924,925,935,942,943,944,945,951,955,
956,960,962,982,994,1111
Říční  711,712,837,857,858, 889
Tovární  91
U Hráze  406,413,797,867,975
U Nového lesa  108,148,168,172,865,
898,992
U Padolu  153,308,614,1037,1084, 1112
U Potůčku  80,86,97,434,1075,1228
U Rybníka  130
Vodárenská 75,93,141,328,334,336,344,
439,964,1105, 1226
Výletní  304,313,314,426,713,714,715,
716,815,866
Zaryjská  122,129,163,169,350,702,703,
1004,1073

Základní Umělecká škola, Strmá 397
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Družstevní 63,277,279,287,291,305,429,
842,901,902,903,904,905,906,1133
Husova  218,252,265,280,281,521,522,
527,528,529,530,531,532,533,534,802,
803,804,1099,1100,1101
Okružní  151,560,561,562,563,575,576,
577,578,579,580,581,582,583,584,585,
586,617,618,619,620,621,622,623,624,
625,626,627,628,629,630,631,632,633,
640,641,642,644,1204
Pod Kovárnou  10,33,193,278,292,296,
298,324,338,387,404,437,568,859,987
Radniční náměstí  821,822,823,824
Strmá  535,536,537,591,592,593,594,
595,596,597,598,599,600,601,602,928,
929,930
U Mateřské školy  681,682,683,780,781,
782,783,784,785,787,788,790,791
Úzká  820,825,931,932,933
Volební okrsek č. 3

Základní škola Masarykovo nám. 195
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Buničitá  201,440,755,756,762,1132
Frýdecká 37,59,73,137,147,165,166,179,
181,199,205,206,263,315,357,358,430,
431, 435,606,607,608,609,610,611,637,
638,639,757,819,829,830,831,832,853,
1002,1145
Hřbitovní  264,325,1171
J. Žemly  342,356,573,1205
K Sokolovně  183,189,420,893
Masarykovo náměstí  192
K Závorám  739
Mourová  723,724,725,727,728,732,733,
734,735,1131
Na Hermaně  136,188,208,209,216,219,
220,223,256,266,301,302,418,588,603,
604,605,612,613,698,699,700,843,1103,
1119,1200
Na Podlesí 101,1181,1182,1195,1211,
1220
Na Slezance  1081
Nádražní  704,1098,1158
Popinecká  174,200,238,239,246,247,
248,250,251,253,274,275,326,375,444,
445,446,447,448,449,569,789,808,809,
810,812,249
Rodinná  143,210,213,215,273,310,322
Sokolská  156,157,160,195,197,207,222,
290,805,806,807,899,1038,1102
Sumínova  731,918,919
Školní  194,217,224,374,456,457,459,
652,653,654,655,1229
Tovární  68,175,186
U Jeslí  433,441,1025
U Lesíka  1163,1185,1191
U Hráze  1157
U Společenského domu  1024,1041,
1042
U Staré školy  60
U Strouhy  144,176,177,211,212,1136
U Trati  736,737,740,741,742,743,744,
745,746,747,748,750,751,752,758,763,
1217
Výletní  125,400,427,995,1045

Volební okrsek č. 4

Základní škola, Datyňská 690
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Datyňská  45,139,297,300,363,460,461,
462,463,464,465,538,539,540,541,542,
543,544,545,546,547,548,549,551,690,
1201,1227
Horní  1149,1166,1184,1189,1196
K Hájence  13,49,79,116,118,155,389,
436,769,845,1104,1117,1198
Karla Velčovského  53,78,303,414,885,
1151
Na Podlesí  47,48,51,52,54,57,61,92,
117,120,159,191,196,198,228,243,282,
307,331,800,840,862,887,890,1071,1076,
1082,1097,1150,1152,1153
Na Příčnici  71,85,89,96,234,235,236,
237,254,259,260,398,552,553,554,555,
556,557,558,559,616,657,720,760,868,
869,870,871,872,873,874,875,876,877,
878,879,880,881,882,894,908,909,957,
961,985,989,1021,1034,1077,1078,1079,
1080,1086,1091,1110,1118,1125,1159,
1183,187
Na Zadkách  76,221,284,294,658,828,
917,923,999,1114,1176
Nová  486,487,488,489,490,491,492,493,
494,495,496,497,498,499,500,501,502,
503,504,505,506,507,508,513,514,515,
516,726
Obvodová  998,1011,1013,1015,1016,
1017,1030,1032,1039,1040,1043,1053,
1054,1055,1057,1058,1059,1064,1065,
1066,1067,1068,1069
Osadnická 38,450,451,452,453,454,455,
517,518,519,520
Rakovecká  82,95,111,112,113,442,730,
778,847,851,852,926,996,1096,1109,
1137,1154,1210,1137,1221
Řadová  1044,1046,1047,1048,1049,
1050,1051,1052
Sezonní  421,643
Střední  976,997,1001,1003,1008,1010,
1012,1023,1027,1062
U Březinek  119,233,369,379,419,664,
846,1070,1134,1141,1146,1156,1168,
1218
U Lesíka  245,258,574,589,672,1014,
1020,1029,1031,1033,1036,1060
U Lípy  64,72,173,271,276,288,422,979,
1030,1035,1135,1169,1177,1199
U Potůčku  ev.č. 15
U Rozvodny  364,368,380,381,396,415,
571,650
U Stadionu  466,467,468,470,471,474,
475,476,477,478,479,480,481,482,483,
484,838,1090
Višňová  43,94,121,140,158,162,182,
371,410,438,443,572,670,816,886,922,
971,1120,1127,1138,1143,1161,1162,
1186,1206,1207,1215,1224,1232
Zahradní  472,473,509,510,511,512,523,
524,525,526,1172
Volební okrsek č. 5

Kulturní dům, Vratimovská 224,
Horní Datyně
pro občany s trvalým pobytem na území
městské části Horní Datyně
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KVĚTEN
KVĚTEN

v Kulturním středisku ve Vratimově
Tvůj hlas se ztratil, tvůj úsměv vítr vzal,
nám v srdci bolest a smutek zanechal.
Dne 25. května 2009 vzpomínáme 1. výročí,
kdy nás náhle opustil
pan

J aroslav Plachta
S láskou vzpomínají manželka J iřina,
synové Rostislav a Radim s rodinami.
°
Jediné, co je duležité,
jsou stopy lásky,
které po nás zustávají,
°
když odsud odcházíme.

Marie Švidrnochová
† 15.5.2004
Mjr. Vilém Švidrnoch
† 2.5.1989
Dekujeme za tichou vzpomínku.

Dne 17. 5. uplyne 20 let,
kdy odešel manžel a táta

Karel Patkolo
S láskou vzpomíná
manželka a synové.

Kulturní středisko Vratimov
oznamuje všem zájemcům,
že budou v letních měsících
otevřeny tyto kurzy:

KALANETIKA S BÁROU
 každou středu v 19.00 hod.

VELKÉ MÍČE S LENKOU
 každé úterý v 19.00 hod.

18.5. v 16,00 hod.  Výstava Československo po
Mnichovském diktátu
 kinosál Hvězda
 do 26.5.
19.5. v 19,00 hod.  Robert Křesťan a Druhá tráva

 koncert
 kinosál Hvězda, vstupné 220, Kč
19.5. v 10,00 hod.  Pověz mi čížečku

 nedělní pohádka pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50, Kč

nabízíme :
ž pronájem kluboven, salonků, kavárny
za velmi výhodné ceny
ž záznamy na videokazety
ze společenských a kulturních akcí
ž zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi

O konkrétních cenách se informujte
v kanceláři Kulturního střediska ve Vratimově
tel. 595 700 7504

Akce v Horních Datyních
4.5. v 18,00  Schůze výboru zahrádkářů
15.5. 20,00  23,30  Taneční zábava se skupinou
ARGUMENT (country, taneční, trampské)
20.5. v 17,00  Schůze výboru KSČM

4., 11., 18., 25. 5.  15,00  autoškola  klubovna č.17
4., 11., 18., 25. 5.  16,00  zkouška ZUŠ  kinosál
11., 18., 21. 5.  prodej, dolní vestibul KS Vratimov
17.5.  14.30 a 16.30  Den Matek, DDM  kinosál
27  29.5.  ZŠ TGM akademie

angličtina 1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
cvičení seniorů
jóga
relax cvičení
cvičení s vel.míči
kalanetika
fitko s Markem

 pondělí
 úterý
 úterý
 pondělí
 pondělí
 středa
 pondělí
 úterý
 středa
 středa
 čtvrtek

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

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

Poslední volná místa v BODYFORMU
 úterý 18,00  Hlaste se ihned!

Zájemci hlaste se co nejdříve
v Kulturním středisku dv. č. 15
nebo na tel: 595 700 752,
email:romana.slivova@seznam.cz

www.ksvratimov.cz

1.5. 7.30  9.00 pochod kolem Václavovic, hřiště školní družiny
6.5. 15.00  STP  oslava Dne Matek, restaurace U Šodka
15.5.16.30  DDM  informační schůzka LDT Bojanovice u Znojma
16.5. 9.00  14.00  Den v přírodě, zahájení vodácké sezóny
22.5. 18.00  DDM  informační schůzka LDT Lukavec u Fulneku
23.5. 15.00  DDM  Pohádkový les  obecní les Důlňák
25.5. 17.00  DDM  informační schůzka LDT Bojanovice u Znojma
30.5. 9.15  cykloturistická jízda Radegast  KD Horní Datyně
30.5. ČSZ Vratimov  smažení vaječiny
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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KUPÓN
24. KVĚTNA 2009
POVĚZ MI ČÍŽEČKU
MK Vratimov, www.mkvratimov.eu, tel.: 595 700 750, 595 700 752

po předložení vybarveného obrázku
SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Hudební leporelo na motivy lidových písní

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

24. května v 10.00 hod.
kinosál Hvězda
Vstupné 50, Kč, po předložení vybarveného obrázku z kupónu
SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Předprodej v KS po  čt: 7  17, pá: 7  14
Před začátkem představení je k dispozici občerstvení

Robert Křesť an
a
Druhá tráva

Před začátkem koncertu je otevřeno občerstvení

předprodej: KS Vratimov, po  čt: 7  17, pá: 7  14
tel.: 595 700 750  754, www.ksvratimov.cz

úterý 19.5. v 19 hod.
kinosál HVĚZDA
KS Vratimov
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ZŠ Masarykovo nám., Vratimov
oznamuje
slavnostní akademie žáků a pedagogů
u příležitosti 100. výročí založení školy
se uskuteční v sále Kulturního střediska
Vratimov ve dnech:
28.5.2009 10.00 hod. vystoupení pro školy
17.00 hod. vystoupení pro veřejnost
29.5.2009 10.00 hod. vystoupení pro veřejnost
17.00 hod. vystoupení pro veřejnost
(omezený počet míst, pozvaní hosté)

Druhá část oslav se uskuteční dne
18.9.2009 bezprostředně před 100.
výročím zahájení vyučování na naší
škole. Podrobnější informace
budou zveřejněny ve
Vratimovských novinách.
Srdečně zve kolektiv zaměstnanců školy

15.5. ve 20,00 hod. v KD Horní Datyně
proběhne oblíbený taneční večer
se skupinou

Výstava Československo
po Mnichovském diktátu
Zahájení výstavy proběhne 18.5. v
16.00 hod. ve vestibulu kina Hvězda
za účasti p. Václavíkové, majitelky
sbírky. Výstava bude zakončena
26.5. ve 14.00 hod.
Jedná se o dokumentační výstavu pro
širokou vřejnost, zejména pro mládež
nebo pamětníky, která má za cíl
připomenout léta, která náš národ
prožil "pod hákovým křížem".

!Zahrádkaři nezapomeňte!
Vratimov v květu  4. ročník

Další akce je připravena na 12.6.
informace: KS Vratimov, Tel.: 595 700 752

Všem zahrádkářům a pěstitelům
připomínáme, že tento rok opět
proběhne už 4. 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. Fotografie zasílejte
nebo přineste osobně do KS Vratimov.
Výstava potrvá od 14. do 25. září 2009.
Vítěz obdrží, tak jako každý rok,
hodnotnou cenu.
Všem soutěžícím přejeme mnoho
úspěchů v zahradnické a pěstitelské
činnosti.
(dag)
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Vratimov
Vas zve na akci

Pro děti od 2 do 10ti let
akce se koná jen za příznivého počasí

23. května 2009 v 15.00 hod.
v lese Důlňáku  u Hájenky
Startovné 30, Kč/dítě

Program:
soutěže a hry se strašidýlky v lese
(Baráčníci  v maskách)
na závěr možnost opékání párků
(z vlastních potravin)
Tel.: 596 732 333, 739 201 077
m.gracova@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz

DEN MATEK

17.5. 2009

galapřehlídka dětí z kroužků

kinosál HVĚZDA
v kulturním středisku
zahájení programu: 1. BLOK v 14.30
2. BLOK v 16.30

dobrovolné vstupné
občerstvení káva, čaj, dezerty
rozpis vystupujících kroužků na www.ddmvratimov.cz

Srdečně zveme maminky a rodinné příslušníky
děti a pracovníci DDM Vratimov

Zasmějte se S VESELOU KAMEROU
Kulturní středisko připravuje nový pořad s názvem „VESELÁ
KAMERA “. Jedná se o obdobný pořad jako známé „NATOČ
TO!“. Prosíme proto občany Vratimova a Horních Datyní, aby
nám posílali úsměvné příspěvky, které se jim podařilo natočit.
Nemusí to být jen vtipné domácí video, ale také roztomilé
kousky našich zvířecích mazlíčků nebo sportovní neúspěchy.
Tento nový pořad se uskuteční jen s Vaší podporou, tedy když
od vás obdržíme dostatečný počet zábavných příspěvků.
Samozřejmě, že tak jako v oblíbeném televizním pořadu, i u nás
budou čekat na vítěze nejlepšího záběru zajímavé ceny.
Tato výzva platí stále, pořad se uskuteční vždy, když budeme
mít nashromážděno dostatek materiálu.
Příspěvky zasílejte nebo osobně přineste na CD nebo DVD
na adresu: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48,
739 32 Vratimov, Tel.: 595 700 752.

HLEDÁME NOVÉ VEDOUCÍ
Dům dětí a mládeže Vratimov získal rekonstrukcí
budovy nové prostory pro svou činnost. Rádi bychom je
co nejlépe využili pro práci s dětmi a mládeží. Proto
hledáme do svých řad nové spolupracovníky  vedoucí
kroužků v různých oblastech lidské činnosti (například
vedoucí tanečních kroužků, turistických, výtvarných,
rukodělných, jazykových, sportovních apod.) pro nový
školní rok 2009/2010. Oceníme nové nápady.
Prosíme případné zájemce, aby nás kontaktovali
osobně v kanceláři DDM na ulici Frýdecká 377/61 nebo
tel.: 596 732 333 nebo emailem: info@ddmvratimov.cz

Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov

Výbor STP ve Vratimově pořádá
dne 28. května 2009 zájezd na téma

" Poznáváme krásy olomouckého kraje"
pro členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní zájemce.
Cena zájezdu včetně oběda
 pro členy 250, Kč, pro ostatní 300, Kč
Bližší informace najdete
ve vývěsní skříňce MO STP ve Vratimově

Záchranný integrovaný systém
Hasiči
Hasiči Vratimov stálá služba
Záchranná služba
Policie ČR
Policie ČR Vratimov stálá služba

112
150
603 759 150
155
158
604 127 288

20

Program kina Hvězda Vratimov
Pokladna je otevřena hodinu před představením

KVĚTEN 2009

tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.eu, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem č.21, 81

1.  2.5. v 18,00 hod.
VB/ N/ FR/ PL/ 65,/ 125´/ Drama/ Mysteriózní/
Historický/ přístupný od 15 let

REMBRANDTOVA
NOČNÍ HLÍDKA

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
8.  9.5. v 18,00 hod.
USA/ 65,/ 129´/ komedie/ nepřístupný do 12 let

V roce 1642, v době Rembrandtovy největší
slávy a jeho vrcholu, kdy mu pomalu umírá jeho
žena Saskia, přijímá velmi neochotně zakázku
na velký skupinový portrét amsterodamské
milice, obraz, který bude později velmi známý
jako Noční hlídka. Hrají: Martin Freeman, Emily
Holmes, Nathalie Press, Jodhi May
6.  7.5. v 18,00 hod.
FR/ 65,/ 128´/ drama/ přístupný

MEZI ZDMI
Snímek nás zavede do prostředí střední školy
na pařížském předměstí. Příběh se odehrává
během jednoho školního roku a zaměřuje se
především na učitelovu netradiční metodu
komunikace s žáky a jeho snahu jim otevřít
cestu z tíživého sociálního prostředí. Hrají:
François Bégaudeau, Rachel Regulier
8.  9.5. v 18,00 hod.
USA/ 65,/ 129´/ komedie/ nepřístupný do 12 let

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
Film vypráví příběhy o vztazích navzájem
propojených dvacátníků a třicátníků z Baltimoru,
a to počínaje mělkými vodami prvních schůzek,
až po hluboké a temné vody manželských životů.
Hrají: Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew
Barrymore, Jennifer Connelly.
13.  14.5. v 18,00 hod
ČR/ 70,/ 115´/ komedie/ přístupný

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Pro velký úspěch OPAKUJEME
15. 16.5. v 18,00 hod.
USA/ 70,/ 92´/ komedie/ přístupný

RŮŽOVÝ PANTER 2
Film Růžový panter 2 je pokračováním
úspěšného hitu z roku 2006, v němž se Steve
Martin poprvé ujal role neohroženého a
neohrabaného francouzského detektiva,
inspektora Jacuese Clouseaua. Hrají: Steve
Martin, Jean Reno, Emily Mortimerová
20.  21.5. v 18,00 hod.
USA/ 70,/ 76´/ animovaný/ komedie

Filmová adaptace knižního bestselleru Grega Behrendta a Liz
Tuccillo o věčném tématu odlišností mužského a ženského
pohlaví, o nepochopených signálech a nepovedených vztazích
a o dívce, která se bláznivě zamiluje a nenechá se odradit ani
radou zkušeného sloupkaře renomovaného časopisu. Jennifer
Connely v hlavní roli romantické komedie s hvězdným
obsazením režiséra Ken Kwapise.
Hr ají: Scarlett Johansson, Jennifer Connelly, Ben Affleck, Jennifer
Aniston, Drew Barrymore, Justin Long, Bradley Cooper, Kevin
Connolly, Kris Kristofferson, Ginnifer Goodwin, Leonardo Nam,
Peter O'Meara, Cory Hardrict, Nicole Steinwedell

LOVECKÁ SEZONA 2
20.  21.5. v 18,00 hod.
USA/ 70,/ 76´/ animovaný/ komedie

LOVECKÁ SEZONA 2

Rozhodující souboj na život a na smrt mezi
dvěma živočišnými skupinami, které se
navzájem nenávidí  divokými a domácími
zvířaty.
22.  23.5. v 18,00 hod.
ČR/ 65,/ 65´/ drama/ přístupný od 15 let

SESTRA

Film je snem a protestem s odkazem na
socialismus, na češství v jeho panelákové
podobě a malosti, snem o kmeni svobodných
cikánů, popisem šílenství a samoty opuštěných
milenců a taky jednoho pijana.
30.5. v 18,00 ho d.
Španělsko/ 70,/ 95´/ erotické drama/
přístupný od 18 let

DENÍK NYMFOMANKY
Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá dáma
posedlá sexem. Je schopna milovat se s
kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Hrají: Belén Fabra,
Geraldine Chaplin, Ángela Molina
Ve vstupném je zahr nuta 1, Kč na fond české kinematografie. Filmové společnosti
(distributoři) si vyh razují právo změny vstupného. Pokud není u názvu filmu uvedeno
jinak, jsou zahraniční filmy opatř eny českými titulky.

Info o filmu: Elliot je sice až po uši zamilován do Giselle, ale
jejich společná cesta nevede přímo k oltáři. Jezevčíka Buřtíka
totiž uneslo několik rozmazlených zvířátek, která jsou
rozhodnutá vrátit ho jeho majitelům. Boog, Elliot, McSquizzy,
Buddy a další lesní stvoření se proto pouští do velké záchranné
akce a brzy se ocitají uprostřed nepřátelského tábora  ve světě
domácích mazlíčků. A ti v čele s pudlem jménem Fifi nemají v
plánu vzdát se Buřtíka bez boje. Dokáže trpasličí pudl
OPRAVDU přemoci půltunového grizzlyho? Stane se Giselle
někdy Elliotovo ženou? To vše zjistíte v Lovecké sezóně 2.
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ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Ze zasedání Zastupitelstva
a schůze Rady
města Vratimova
Zastupitelstvo města Vratimova na svém
zasedání dne 27. 4. 2009 projednávalo:
 Stav hospodaření společnosti
Vratimovské služby, spol. s r. o.
 Stav hospodaření společnosti TEPLO
Vratimov, spol. s r. o.
 Komunální odpad  vyhodnocení plateb
za rok 2008, stav plateb v roce 2009
 Vyhodnocení zimní údržby místních
komunikací
 Plán oprav místních komunikací
 Investiční akce v roce 2009
 Užití výtěžku z provozování VHP
 Příprava koupaliště na sezónu,
stanovení cen vstupného
 Návrh přidělení účelových dotací na rok
2009
 Prodej pozemků ulice Datyňská, k. ú.
Vratimov
 Zánik svazku obcí „Sdružení obecních
televizí“ ke dni 31. 5. 2009 a ukončení
lokálního
televizního vysílání města Vratimova
 Rozpočtové opatření č. I/2009
 Změna účelu užívání speciální MŠ na
Domov seniorů podmínky dotace a
budoucího provozu
 Zadání pro akci Odkanalizování
Vratimova  Horních Datyň
Rada města Vratimova na své schůzi
dne 12. 5. 2009 projednávala:
 Ocenění občanů u příležitosti 735 výročí
města Vratimova
 Výběr dodavatele veřejné zakázky
„Centrum mediální výchovy  rozšíření
zázemí zájmového vzdělávání  stavební
práce“ realizované v Domě dětí a
mládeže, Frýdecká 377, Vratimov
 Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě č. 1 o
nájmu pozemků a na nich se
nacházejících lesních porostů ze dne
1. 4. 1999.
Ivo Kičmer, místostarosta

Nábřeží města Senj

Návštěva družebního města SENJ
Po několika letech výměnné
korespondence s družebním městem
SENJ v Chorvatsku navštívili zastupitelé
našeho města toto starobylé město na
pobřeží Jadranu. Pozvání k návštěvě jsme
obdrželi na oslavy města SENJ, při
příležitosti svátku patrona města Svatého
Jiří. Oslav se zúčastnili i zástupci dalších
družebních měst ze Slovenska, Maďarska
a Polska. Již při příjezdu jsme na první
pohled uviděli změny, které se podařily ve
městě uskutečnit.
Program oslav, který byl rozvržen do deseti
dnů, jsme viděli sice jen z části, ale i tak byl
velmi zajímavý a přiblížil nám život a zvyky
chorvatského lidu.
V rámci programu bylo i slavnostní
zasedání zastupitelstva, na kterém jsme se
seznámili s tím, co bylo ve městě za
uplynulé období vykonáno. A nebylo toho

Razítko k výročí města

Zlatá medaile za krev
V dnešní době není pomoc druhým zrovna
v kurzu, a proto nás těší, že i ve Vratimově
takové obyvatele máme.
Český červený kříž uděluje nejvyšší
zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského
panu Pavlu Kolářovi z Vratimova za 40
bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev je projevem
humánního vztahu a solidarity ke
spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch,
kterým pomohli navrátit zdraví, či
zachránit život, ale i celé naší společnosti,
která v době zběsilé honby za majetkem
takové činy nutně potřebuje.
(dag)

Občané města si mohou po celý rok
orazít kovat svou korespondenci
slavnostním razítkem k 735. výročí
založení města. Razítko je k dispozici na
poště, na podatelně Městského úřadu a v
provozní kanceláři Kulturního střediska ve
Vratimově.

málo. Z těch největších akcí to bylo
vybudování kanalizace a vodovodu,
k o mp l e tn í r e k o n s tr u k c e h o t e lu a
vybudování supermarketu.
Představitelé ze všech družebních měst
měli možnost na tomto zasedání vystoupit. I
já jsem přátele z města SENJ informoval o
dění v našem městě a zároveň předal
pozvání k účasti na oslavách 735 let města
Vratimova.

Věřím, že v měsíci červnu představitelé z
města SENJ na oslavách města uvítáme.
Ivo Kičmer, místostarosta

Nový územní plán
V souladu se stavebním zákonem a na
základě usnesení Zastupitelstva města
Vratimova bylo schváleno pořízení nového
územního plánu města Vratimova.
Upozorňujeme proto občany, kteří mají
zájem o začlenění svých pozemků do jiných
zón nebo o nějakou jinou změnu v území,
nechť své písemné požadavky spolu s
 údaji o vlastnických nebo jiných právech k
pozemku navrhovatele
 údaji o navrhované změně využití ploch
území obce
 údaji o současném využití ploch dotčených
návrhem navrhovatele
 důvody pro pořízení územního plánu nebo
jeho změny
zašlou na adresu Městský úřad Vratimov,
odbor výstavby a životního prostředí,
Frýdecká 853, 739 32 Vratimov do 31.
července 2009. Případné dotazy Vám
zodpovíme na tel. 595 705 941 nebo na
emailové adrese:
pavlovska.meu@vratimov.cz
Ing. Pavlovská odbor VaŽP
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CZECHPOINT
ROZŠIŘUJE SVÉ SLUŽBY
Za loňský rok služeb Czech POINT ve
Vratimově využilo celkem 206 žadatelů.
Bylo vydáno 71 výpisů z katastru
nemovitostí, 127 výpisů z Rejstříku trestů a
8 výpisů z obchodního rejstříku.
Služby Czech POINT se postupně rozšiřují
a v současné době pracoviště Czech
POINT na Městském úřadu Vratimov (1.
posch., kanc. č. 1, paní Večeřová a 3.
posch., kanc. č. 22, slečna Šulcová) vydává
v úředních hodinách ověřené výpisy z
informačních systémů veřejné správy,
přijímá podání dle živnostenského zákona a
umožňuje registraci v Modulu autovraky
ISOH:
•Výpis z obchodního rejstříku (Je třeba znát
IČ organizace.)
•Výpis ze živnostenského rejstříku (Je
třeba znát IČ organizace nebo fyzické
osoby.)
•Výpis z katastru nemovitostí (Je třeba znát
katastrální území a číslo listu vlastnictví.)
•Výpis z Rejstříku trestů (Je nutno předložit
platný doklad totožnosti žadatele, kterého
se výpis týká a na místě podepsat žádost. V
případě zmocněnce musí být předložena
úředně ověřená plná moc žadatele. Výpis
lze vydat cizincům, kteří mají povolení k
dlouhodobému nebo trvalému pobytu a
mají přiděleno rodné číslo.)
•Výpis bodového hodnocení osoby (Je
nutno předložit platný doklad totožnosti
žadatele, doporučuje se platný řidičský
průkaz. V případě zmocněnce musí být
předložena úředně ověřená plná moc
žadatele. Výpis lze vydat cizincům, kteří
mají přiděleno rodné číslo.)
• Výpis ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (Je třeba znát IČ organizace.)
•Registrace účastníků provozu Modulu
autovraky ISOH (Je nutno předložit platný
doklad totožnosti a IČ organizace.)
•Podání dle živnostenského zákona
a/ podání v listinné podobě (lze uskutečnit
předložením vyplněného formuláře
registru živnostenského podnikání, kontrola
totožnosti žadatele na základě platného
dokladu totožnosti, viz www.komora.cz)
b/ podání v elektronické podobě (nutno
předložit přidělené číslo identifikačního
tiketu  registrační  číslo
získané z
vyplněného formuláře na www.komora.cz)
•Výpis z insolvenčního rejstříku (Je třeba
znát IČ organizace nebo osobní údaje.)
Ing. Renáta Mičulková, vedoucí úřadu

Oznámení občanům
Oznamujeme všem občanům, že 12.
června bude zahájen provoz Penny
Marketu ve Vratimově.

Tradiční májový
volejbalový turnaj

Pravidelný odečet
vodoměrů

Už po dvanácté se na první májový den u
sokolovny pozvedla k nebi májka, která je
spojena s amatérským turnajem v odbíjené
s míš en ý ch d r už s te v. Po ča s í ja k o
každoročně účastníkům a pořadatelům
přálo a tak mohli využít nejen tělocvičny, ale
i všech venkovních kurtů, jak v areálu
sokolovny, tak vypůjčené hřiště u školy
TGM.
Tento turnaj, díky skvělé organizaci Vládi
Burse, má mezi profesionály a amatéry
velmi dobrou pověst a tak svou kapacitou
nemůže uspokojit všechny zájemce o
turnaj. 30 zúčastněných týmů předvedlo
velkou bojovnost a odhodlání zvítězit, takže
všem přihlížejícím připravili výbornou
podívanou a sportovní vzrušení. Do finále
se probojovaly i týmy z Vratimova a jde
poznat, že odbíjená zde má pořád dobré
zastoupení a zájem o tento sport je velmi
vysoký. Vítězové skupin jsou zveřejněni na
internetových stránkách www.sokol
vratimov.yc.cz. Celý turnaj ukončilo
přátelské posezení u ohně s kytarou.
V neděli 31.5. proběhlo od 15 hod. společné
zápolení rodičů a dětí při oslavě MDD.
Tělocvična se na pár hodin proměnila v ráj
míč ů a po slo u žila t roj bo ji d ě tem
předškolního věku a malým školákům.
Soutěžili vždy dítě a rodič. Tvořili společný
tým a každý kopal do brány, trefoval se do
basketbalového koše a házel do brány z
dílu švédské bedny. Všechny děti i rodiče se
moc snažili a odpoledne vyplněné sportem
rychle uteklo. Pro děti, které přišly bez
svých rodičů byl na zahradě sokolovny
připraven drobný zábavný program. Jména
vítězné dvojice budou zveřejněna na
sokolských stránkách.

V termínu od 15.6. do 25.6. 2009 bude ve
Vratimově prováděn pravidelný opis
vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava a.s.
V Horní Datyni proběhne tento odečet od
8.6. do 25.6. 2009

(dag)

Pytláctví v Beskydech,
vypsána odměna
Hnutí DUHA vypisuje odměnu 100 000 Kč
za informace o pytlácích velkých šelem .
Přispěl k tomu úterní nález pytle v podhůří
Beskyd, který obsahoval části těla kriticky
ohroženého medvěda hnědého.
V úterý 28.4. 2009 nalezl náhodný chodec
na břehu řeky Ostravice u mostu mezi
obcemi Frýdlant nad Ostravicí a Pržno pytel
se zbytky medvědího těla. Pytlák se tak
zřejmě chtěl zbavit čtyř tlap stažených z
kůže, z nichž vyrval i drápy, dále krčních
obratlů s okolní svalovinou a jazykem. Celý
případ začala šetřit Policie ČR.
Okolnosti nálezu nasvědčují tomu, že
medvěd byl upytlačen jinde, než byly
nalezeny zbytky jeho těla. Je zřejmé, že po
zastřelení byl vyvržen, byla z něj stažena
kůže s drápy pro preparaci a byla odebrána
lebka. Zločince tedy zajímaly trofejové části
těla. Většinu masa si zřejmě pytláci nechali
pro konzumaci a co se jim nehodilo, vyhodili
přes most do koryta Ostravice.
Medvědi jsou na území České republiky
velmi vzácní. Trvale se vyskytují pouze v
horách severovýchodní Moravy, na území
Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Podle
expertů Správy CHKO žije v Beskydech jen
3–5 těchto zvířat.
(dag)

VRATIMOV CUP 2009
soutěž v hasičském víceboji „ TFA“
Vratimovští hasiči si Vás dovolují pozvat na
V. ročník soutěže v hasičském víceboji
,,TFA“ VRATIMOV CUP, který se uskuteční
v sobotu 13. června 2009 od 10 hodin u
hasičské zbrojnice ve Vratimově. Tyto
závody jsme začali pořádat již v roce 2001 v
prostoru Radničního náměstí pod názvem
VRATIMOVSKÁ RADNICE, ale v roce 2005
jsme se přesunuli k hasičské zbrojnici a
upravili trať. Stejně jako v loňském roce je
naše soutěž součástí „Poháru ředitele HZS
Moravskoslezského kraje v TFA2009“.
Do soutěže se mohou přihlásit dobrovolní i
profesionální hasiči odborně a fyzicky
způsobilí používat dýchací přístroj.
Soutěžící startují na vlastní nebezpečí.
Počet startujících je omezen na 60
účastníků.
Více informací, včetně propozic k V. ročníku
VRATIMOV CUPu a fotek z minulého
ročníku získáte na internetových stránkách
SDH Vratimov: www.hasici.vratimov.net .
Bo h a té o b č e r s tv e n í p ro v š e c h n y
návštěvníky máme samozřejmě
připraveno.
Na Vaši účast se těší vratimovští hasiči.

Hasiči děkují
Členové jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Vratimov děkují obyvatelům
výškového domu na adrese U
Společenského domu č.1042 za vstřícnost
a trpělivost, kterou projevili v pátek
17.4.2009. V jejich domě probíhal praktický
výcvik členů zásahové jednotky se
zaměřením na zdolávání požárů ve
výškových objektech a také seznámení s
nouzovým ovládáním výtahu.
Dále členové jednotky děkují panu Patriku
Johnovi za poskytnutí prostor Hospůdky U
Patrika k provedení taktického cvičení,
které se konalo 26.4.2009 v 19 hodin.
Cvičení bylo zaměřeno na vyhledávání a
záchranu osob v požárem zasaženém
objektu, který byl po dobu cvičení celý
zadýmený pomocí vyvíječů umělého kouře,
aby vše vypadalo jako u skutečného
požáru.

Cvičení hasičů
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MAŽORETKOVÉ ÚSPĚCHY
Na první letošní soutěži, která se konala ve
Veselí na Moravě  soutěž sól a dvojic 
Zemské kolo Moravy a Slezska, jsme měli
dvě zastoupení, a to Katku Swierczynovou
s Klárkou Neuwirthovou a Kristýnu Evu
Čechovou s Annou Svobodovou.
Katka s Klárkou to měly složité, protože i
přes to, že v soutěži byly samy, musely
porotu přesvědčit, že na republiku mají.
Vystoupení bylo úžasné a porota se
rozhodla, že na Mistrovství republiky do
Ronova můžou jet.
Týna s Aničkou bojovaly s 6. soutěžními
dvojicemi a nominované mohly být pouze 3.
Děvčata se zúčastnila takové soutěže
poprvé, ale svůj výstup předvedla
perfektně. Porota je ohodnotila 3. místem a
tím získala i nominaci na Mistrovství
republiky do Ronova a také titul II. Vícemistr
zemského kola.
Oběma dvojicím blahopřejeme a držíme
pěsti na Mistrovství republiky.
(dag)

Vytrvalci mají
Vratimov rádi
V doslova pohádkově laděném lese se ve
středu 22. dubna v podvečer sešlo několik
desítek vytrvalců nejen z naší republiky, ale i
ze Slovenska a Polska, k již 26. ročníku
Jakubova lesního běhu Důlňákem. Přijeli
atleti všech věkových i výkonnostních
kategorií. Na startovní čáře tak stanuli
patnáctiletý i pětasedmdesátiletý a
výkonnostně od reprezentantů a ligových
atletů až po kondiční a rekreační běžce.
Vítěz Peter Mikulenka (25) z TJ Slezan
FrýdekMí stek ji ž má za sebou
reprezentační start v Evropském poháru
družstev, v letošním roce vybojoval již tři
tituly na mistrovstvích ČR a na červen má
pozvání ke start u v jednom z
nejprestižnějších světových mítinků Zlatá
t r e tr a Ev r o p y v Os t r a v ě . Po ls k ý
reprezentant Wróbel (33) na druhém místě
mu ovšem nedal ani metr na 8,5 km dlouhé
trati zadarmo. I o další místa běžci sváděli
urputný boj. O kvalitě startovního pole
svědčí, že např. v kategorii 4049 let skončil
ostravský Baláž, mistr Evropy v canisběhu,
to je vytrvalostní běh se psem, „až na
osmém místě“. Výborný boj předvedly i
ženy, když mladá Polka Natalia Psczólka
(22), obhájila loňské prvenství před stále se
lepšící Janou Matalovou z Ostravy a
tradičně nezklamavší nestárnoucí Lídou
Šokalovou (52!) ze Staříče.Nelze nezmínit
ani výborný výkon Tomáše Janoty (15) z 9.
třídy ZŠ Masarykovo náměstí ve Vratimově,
osmého v kategorii do 39 let. Před léty bylo
ve Vratimově takových talentů více, ale o
tom příště.
„Jakubák“, jak je závod mezi vytrvalci
důvěrně nazýván, měl jako vždy výbornou
atmosféru, k níž přispělo ideální jarní počasí
a zejména běh centrální cestou Důlňákem s
odpoledním sluncem v zádech někteří
účastníci hodnotili jako běžeckou lahůdku.
Je potěšitelné, že náš klub v těch
nejskromnějších podmínkách drží tolik roků
závod, který trvale patří k nejhezčím a
nejoblíbenějším běhům v kraji, jak o tom
svědčí stále vysoká účast i pochvalná
vyjádření účastníků.
BK Vratimov

Křížem krážem
Slezskou bránou
V minulých dnech se v Domě dětí a
mládeže uskutečnily v rámci projektu
Křížem krážem Slezskou bránou dvě
důležité akce a obě velmi příjemné. Na té
první se dětské účastnické týmy setkaly s
patrony projektu, který má za úkol propojit
místa regionu s herci Divadla loutek
Ostrava a televizními „Šikuly“ Janou
Zajacovou a Ivo Martákem. Setkání to bylo
radostné a pracovní, protože na něm
zazněly i první poznatky (někdy docela
humorné a vtipné) z průběhu hry Křížem
krážem Slezskou bránou, kterou vymysleli
dospěláci z DDM Vratimov ve snaze
propojit jednotlivé obce regionu.
Další, neméně důležitou, byla návštěva
př eds ed y Reg ion u Slez ská br ána
Rostislava Kožušníka a zapůjčení GPS
přístrojů Garmin devíti družstvům,
účastníkům našeho hravého projektu,
určeného dětem. Region Slezská brána,
stejně jako Nadace OKD a Dětská tisková
agentura totiž naši akci i finančně podporují.

Sbírají vítězství …..
Sváteční májové dny slaví každý po svém.
Také dvě skupiny vratimovských mažoretek
ZIKZAK a Bublinky tak učinily.
8. května odjely do Moravské Třebové, aby
se pak v sobotu 9. května zúčastnily
regionálního kola mažoretek Severní
Moravy v soutěži o postup na mistrovství
republiky v Poděbradech.
Na krásném historickém náměstí Moravské
Třebové, které bylo zalité jarním sluníčkem,
voňavou zelení, ale hlavně pestrými
kostýmy a především energií mládí
mažoretek dychtících po vítězství, soutěžilo
celkem 17 uskupení. Dívky i několik chlapců
předvedli promenádu, vystoupení s hůlkami
i p o m p o n y z a d o p r o v o d u ž iv é i
reprodukované hudby.
Na pódiu se střídali soutěžící v kostýmech
všech možných barev a zúročovala se
náročná práce kolektivů a jejich trenérek.
Vystoupení střídal potlesk početných
diváků a práce odborné poroty.
A pak? Po několika mimosoutěžních
vystoupeních, která překlenula čas pro
porotu a její hodnocení, začal slavnostní
nástup s vyhlášením výsledků. Jak
napovídá nejasný nápis tohoto příspěvku,
naše děvčata dělají městu Vratimov čest
nejen na Moravě, ale pojedou i na
Mistrovství republiky do Poděbrad!
Obsadily v nelehké konkurenci 1. místo ve
starší i mladší kategorii, t. j. ZIKZAK a
Bublinky s titulem Mistr oblastního kola
2009. Zároveň byly v soutěži pompom
juniorky druhé a mladší děti šesté, které se
umístily také první v pomponové show, kde
společně vystoupily obě skupiny. Jejich
nádherné kroje ve státních barvách se
závěrečným obrazem státní vlajky vyvolaly
u publika i poroty obrovský úspěch.
Děkujeme, že v dětech pěstujete národní
hrdost, blahopřejeme všem k úspěchům,
zvlášť obětavým trenérkám i rodičům dětí a
do ostatních soutěží přejeme úspěch a
štěstí. My budeme držet pěsti.
Ivo Kičmer, místostarosta

foto: Ivo Kičmer
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Den Země na ZŠ Datyňská
Všechno začalo tím, že jsme vyrobili
plakátky ke Dni Země a na nich vyzvali žáky,
aby přinesli 22.4. do školy papír, baterie,
víčka z PET lahví a vyřazené drobné
elektrospotřebiče.
Jako jediní zpravodajové jsme byli v daný
den v centru dění a přinášíme vám nyní
aktuální reportáž.
Do školy přicházejí s předměty k recyklaci
děti, jejich rodiče a učitelé. Přijíždí auto a
Jirkovi pomáhá s taškami, sáčky a pytli
plnými víček tatínek. Zeptali jsme se:
Jak dlouho ti trvalo nasbírání tolika víček?
Jirka: Zhruba rok, část mám i z minulého

roku.
Víš, kolik těch víček je?
J: Spočítání by trvalo dlouho, ale zvážil

jsem je, je to asi 34 kg, což je zhruba 14 000
ks.
Sbíral jsi sám?
J: Se sběrem mi pomáhala celá rodina.

Doma třídíme všechen odpad.
V nářaďovně váží přinesený papír paní
učitelka Urbancová. I jí klademe otázky:
Jak dlouho už probíhá sběr papíru na
škole?
Paní učitelka: Již třetím rokem se

zúčastňujeme soutěže s panem Popelou.
Víte, kolik papíru nasbírali žáci v tomto
školním roce?
P.U. : Vedu přesnou evidenci, výtěžek ze

sběru věnujeme na adopci holčičky z Afriky
a mám tedy přehled, kdo z žáků sběr
odevzdal. Do dnešního dne je to přes 22
tun. Je jenom škoda, že cena starého
papíru klesá a výtěžek je stále nižší.
Chtěla byste někoho zvlášť ocenit?
P.U. : Jsou to zejména žáci nižšího stupně.

3. třídy nasbíraly přes 18 tun, 5. třídy přes
15 tun. Nejlepším sběračem je Dominik
Sabák.
V okolí školy potkáváme 3. B s paní
učitelkou.
Co tady děláte?

„Uklízíme okolí školy. Děti si přinesly
rukavice a igelitové tašky, do nich sbíráme
odpadky kolem sadu, kudy vede veřejná
cesta a lidé tu odhazují papíry, PET lahve a
další nepořádek.“
A co učitelé? Na závěr jsme se zeptali
našeho třídního učitele:
Třídíte odpad?
Třídní učitel: Ano, třídím doma odpad 

papír, plasty, staré baterie, a to všechno do
kontejnerů blízko mého bytu. Občas zavezu
starý papír do sběrny.
Čím jste přispěl dnes?
T.U. Přinesl jsem baterie.
Den Země končí, ale určitě nekončí naše
snaha po recyklaci odpadů.
Žáci 8. A

Mezinárodní soutěž v Polsku

Je nám líto, že naše snaha o zlepšení okolí školy byla poškozena vandaly. Tak
to vypadalo před školou už 28.4.

Dechový orchestr ZUŠ
na festivalu v Polsku
O svátečním víkendu na začátku května
proběhl v pol ském městě Gorzów
W i e l k o p ol sk i M e z i n ár o dn í f e st i va l
dechových orchestrů. S velkým potěšením
jsme přijali zprávu od
pražského manažera pana
Petra Šefla, že deleguje do
této soutěže vedle
orchestru ZUŠ Vimperk
také náš soubor. Festivalu
se zúčastnilo celkem osm
kapel ze tří států, z nichž
právě dva české orchestry
tvořili mladí hudebníci.
Festivalové klání mělo dvě
části. V pátek ve slavnostně vyzdobeném
městě nejprve poměřily orchestry své síly a
um v pochodovém hraní za účasti
početných zástupů gorzowských občanů.
Největší ovace k naší radosti si vysloužila
obě česká mládežnická tělesa.
V sobotu odpoledne v městském amfiteátru
z as e dl a m ez i n ár od n í p o ro t a , a b y
zhodnotila nejlepší třicetiminutový program
jednotlivých orchestrů. Prvenství si odváží
profesionální vojenský ansábl z přístavního
města Štětín.
Své čerstvé dojmy nám sdělil po soutěži
člen již zmíněné mezinárodní poroty p. Petr
Šefl, který řekl: „Kluci, po muzikantské
stránce jste převyšovali většinu všech
orchestrů, děkuji vám za vzornou
reprezentaci české dechové hudby a české
republiky.“ S těmito slovy jsme se loučili i s
hlavním režisérem celého festivalu, panem
Czeslawem Gandou, po monsterkoncertu
všech zúčastněných kapel, když zazněly
tóny pochodu místního rodáka Carla
Teikeho „Alte Kameraden“, jehož název měl
i uvedený festival.
Nyní nás už čekala únavná, přes 500 km
dlouhá, osmihodinová cesta domů nočním
Polskem. Na tvářích všech zúčastněných
se však zračila radost a uspokojení s
výsledkem naší zatím nejdelší výpravy.

Poděkování patří všem členům orchestru,
učitelům, kteří se přímo či jinak podílejí na
c ho du n aš e ho ú sp ěš né h o těle s a.
Fotoreportáž je možno zhlédnout na
s t r á n k á c h w w w. z u s v r a t i m o v. c z v
aktualitách.
Josef Vráblík  dirigent DO ZUŠ

Úspěch v Národní
soutěži ZUŠ
Již v minulých číslech VN jsme Vás
informovali o průběhu Národní soutěže
ZUŠ, a o úspěších našich žáků v jejich
jednotlivých částech, školní kolo, okresní
kola, krajská kola, až po nominaci naší
žačky do ústředního kola této nejvyšší
soutěže základních uměleckých škol celé
republiky (asi 450 ZUŠ).

A jak jsme si vedli?
Opět výborně. V ústředním kole, které se
konalo koncem dubna ve Vysokém Mýtě
získala ve hře na trubku 2. místo Martina
HRMELOVÁ, žákyně 3. ročníku II. stupně.
Umístila se ve své kategorii jako druhá
nejlepší trumpetistka v celé naší republice.
Je to nejvyšší ocenění, jaké náš žák dostal v
celé padesátileté historii hudební školy.
Tento obrovský úspěch si zaslouží velké
gratulace naší žačce a poděkování našim
učitelům, MgA. Nikolaosi Grigoriadisovi,
vyučujícímu hlavního oboru a paní učitelce
Natálii Rauscherové za klavírní doprovod
ve všech kolech soutěží. Martině přejeme
hodně úspěchu ve studiu, hlavně proto, že
se připravuje ke zkouškám na konzervatoř v
příštím roce.
Petr Hemerle, ředitel ZUŠ

Pozor na krádeže Zásady pro cyklisty
Cyklistická sezóna už je v plném proudu a
věcí ze zahrad
na silnicích dochází k prvním dopravním
Na teplé počasí jsme se těšili asi všichni.
Majitelé zahrad se takřka předhánějí, kdo
bude mít rozkvetlejší skalku nebo
upravenější trávník. A také si sami chtějí v
upravené zahradě odpočinout v pohodlném
posezení. K tomu, abychom si užili
opravdovou pohodu na zahradě,
potřebujeme různou zahradní techniku a
samozřejmě zahradní nábytek. Většina z
nás si sekačku, křovinořez nebo dřevěný
zahradní nábytek koupí u zavedeného
prodejce, a to nejen proto, aby mohl uplatnit
případnou reklamaci výrobku. Bohužel
tento názor nesdílí všichni.
Tento rok jsme přijali několik oznámení o
krádežích věcí ze zahrad. Zatímco v
minulosti se ze zahrad ztrácelo převážně
železo, nebo nezajištěná jízdní kola, v
posledním měsíci několikrát obyvatelé
Vratimova a Šenova nahlásili ztrátu
zahradní techniky. Například na začátku
dubna v Horní Datyni majitel sekačky
Honda GCV 160 poté, co posekal trávu,
sekačku uložil do zahradního přístřešku.
Následující den byl přístřešek prázdný.
Hodnota sekačky byla vyčíslena na deset
tisíc korun.

POLICIE ČR
pátrá, radí, informuje
Nejedná se o ojedinělý případ. Teplé
slunečné počasí zahrádkáři využívají také k
odpočinku a na své zahrady vynesli
zahradní nábytek. Dne 20. 4. 2009 toho
využili neznámí pachatelé, kteří v době
mezi 12. a 15. hodinou z oplocené zahrady
ve Vratimově, Na Zadkách odcizili masivní
dřevěný stůl. Stůl vážil víc než 30
kilogramů, to ovšem pachatele neodradilo a
předali si jej přes oplocení zahrady a zřejmě
naložili do vozidla, s nímž následně odjeli. V
tomto případě se zatím nepodařilo zjistit
jediného svědka, který by viděl cokoli, co by
policistům pomohlo při pátrání po
neznámých pachatelích.
V této souvislosti doporučujeme všechnu
dražší zahradní techniku uschovávat v
uzamčených prostorech domů. V případě,
že se přece jen nepodaří Váš majetek
zajistit před zloději, zapište si výrobní čísla
přístrojů, popř ípadě si pořiďte
fotodokumentaci, kterou můžete předložit
policistům. Také zvažte, jestli si koupíte
levnou použitou sekačku od neznámého
prodejce, možná kupujete stroj Vašeho
souseda. Také Vám může být v rámci
trestního řízení takto výhodně zakoupená
v ě c o d e b rá n a a s o u č a s n ě tí mt o
podporujete zloděje k dalším krádežím.
Zahradní nábytek, zvláště z masivu, zřejmě
nebudete denně schovávat. Přesto zvažte,
jestli jej není možné před případným
zlodějem nějak zabezpečit. Záleží na Vás,
jestli dřevo přišroubujete, zabezpečíte
řetězem, zajistíte alespoň aktivním
osvětlením nebo budete spoléhat na svého
psa. V každém případě se zkuste zamyslet,
jestli tím, že necháváte odemknutou branku
plotu, zlodějům příliš neulehčujete jejich
úsilí.
prap. Mgr. Olga Bogdanová
Preventista OOP ČR Vratimov

nehodám, v nichž hlavní roli hráli cyklisté.
Je proto nesmírně důležité, aby si všichni
cyklisté uvědomili, že i oni jsou řidiči a při
pohybu a pobytu na pozemních
komunikacích, a to nejen tam, musejí stejně
jako ostatní řidiči dodržovat pravidla
silničního provozu. Je nezbytné, aby si
všichni milovníci cyklistických vyjížděk
uvědomili, že jízda na jízdním kole bez
dodržování základních zásad bezpečné
jízdy, může být velmi riziková. Následky
dopravních nehod, jejichž účastníkem je
cyklista, nebývají zpravidla nijak malé.
Připomeňme si a nikdy nezapomeňme:
Před jídou musíme vždy zkontrolovat
utažení matic a šroubů u kol, stav pneumatik
a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd,
funkčnost osvětlení, napnutý a namazaný
řetěz a čisté odrazky.
Vidět a být viděn je velice důležité, proto
vždy včas použijte osvětlení jízdního kola,
oblékejte si pestré oblečení a používejte
fluorescenční a reflexní prvky.
I cyklista je řidič proto striktně dodržujte
pravidla silničního provozu, respektujte
zákaz požívání alkoholu před a během jízdy.
Při jízdě nikdy nejezte, nepijte, nekuřte a
netelefonujte.
Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice
a pozorně sledujte provoz kolem sebe.
Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na
jednom kole. Nevozte ani předměty, které by
Vás či ostatní účastníky silničního provozu
mohly ohrozit.
Své úmysly dávejte najevo včas a takovým
způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci
správně pochopili.

Krádež motorových vozidel
V posledních měsících bylo ve služebním
obvodu policejního oddělení Vratimov
odcizeno pět osobních motorových vozidel.
S ohledem na poškozené nebudu popisovat
jednotlivé skutky. Pozitivní je, že byla
všechna vozidla vypátrána a vrácena
majitelům. Policisté mají konkrétní stopy
vedoucí k určitým osobám. V této době
probíhá vyšetřování a zveřejnění některých
informací by mohlo tento proces narušit.
Sdělením Vás chci upozornit a vyzvat k
tomu, abyste nenechávali klíče od svých
vozidel volně odložené na zahradě, v domě
nebo dokonce ve vozidle. I když je vozidlo
zaparkované na zahradě a vy ho můžete mít
na dohled, neznamená to, že je řádně
zabezpečené. Věřte, že pachateli stačí
opravdu pár vteřin k tomu, aby nastartoval a
vyjel ze zahrady. Většinou Vás jeho drzost
natolik ohromí, že mu v jeho konání
nedokážete zabránit. Ačkoli tedy všechny
případy skončily šťastně, i když ve dvou
případech pachatel vozidlo poškodil při
autonehodě, nemusí to tak být vždy.
Počítejte s tím, že pachatel si dá tu práci a
bude Vás pozorovat, kam klíče od vozu
ukládáte. Není těžké vysledovat, že po
zaparkování před domem položíte klíče od
vozidla na botník za vstupními dveřmi.
Obzvlášť lákavé je to, když vstupní dveře
necháte otevřené. Chraňte si svůj majetek a
nevzdávejte se ho tak lehce.
prap. Mgr. Olga Bogdanová
Preventista OOP ČR Vratimov
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Na přechodu pro chodce, zejména, když
odbočujete vpravo či vlevo, dávejte
přednost přecházejícím chodcům.
Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo
raději opatrně po chodníku.
Respektujte pokyny policistů, světelné
signály a dopravní značky.
Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům
silničního provozu. Nezdržujte provoz
zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte
ostatním řidičům.
Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby
se ostatní chovali k Vám.

Samostatnou kapitolou je používání
ochranných přileb.
Poranění hlavy je jednou ze základních
příčin zranění či úmrtí cyklistů. Cyklistická
přilba zabrání 85% ůrazů hlavy a 88% úrazů
mozku. Při střetu vozidla s cyklistou dochází
nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku,
kapotu vozidla či jinou překážku (strom,
patník). Koncentrovaný úder do hlavy
dokáže usmrtit dospělého člověka při pádu
již při 11 km/hod., dítě i při rychlosti nižší. V
závislosti na síle úderu může poranění
hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy
soustředění, bolesti hlavy a problémy s
rovnováhou, případně ve vážné poškození
mozku či úmrtí.
Jízdní kola v dnešní době nejsou zrovna
levnou záležitostí. Proto je důležité co
nejefektivněji chránit své jízdní kolo před
odcizením.
Při odstavení kola na ulici vždy použijte
bezpečnostní zámek a snažte se kolo
připoutat k pevnému bodu. Jsteli ve
společnosti dalších cyklistů, dávejte
přednost fyzické přítomnosti jednoho z Vás
u odstavených jízdních kol.
Jestliže ukládáte jízdní kola ve společných
prostorách domu, dbejte na uzavírání
vstupních dveří domu a stálé uzamčení
společných prostor i samotných kol. Pořiďte
si společný bezpečnostní stojan nebo
bezpečnostní systém pro zajištění jízdního
kola. Obdobné zásady dodržujte při
ukládání kol na balkonech, ve sklepích a
s k l e p n íc h k ó jí c h a n e p o d c e ň u j t e
zabezpečení všech stavebních otvorů,
zejména dveří a oken.
Zjistěte si, zda Policie ČR nebo obecní
policie v místě Vašeho bydliště neprovádí
evidenci jízdních kol. Pokud ano, neváhejte
a kolo si nechte zaevidovat. Neučiníteli tak,
minimálně si pro případ odcizení kola
poznamenejte jeho výrobní číslo, barevné
provedení, nápisy a vybavení, popř. i různá
zvláštní znamení.
Dojdeli přes veškerá bezpečnostní
opatření ke krádeži Vašeho kola,
neprodleně vše ohlaste na nejbližší
oddělení Policie ČR nebo na linku 158.
Snížíte tak náskok pachatele a jeho šanci,
že zůstane nevypátrán.
Všem milovníkům a příznivcům jízdy na
jízdním kole, a že jich není málo, přejí
ostravští policisté, aby se vždy ze svých
cyklistických výletů vrátili v naprostém
pořádku. Dodržujme proto všechna
základní pravidla, kterými se jízda na kole
řídí. Udělejme vše pro to, aby se nádherný
zážitek z jízdy v okamžiku nezměnil v noční
můru.
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Noví obyvatelé Beskyd
Správa CHKO Beskydy vydala velmi milou
zprávu, a sice že Beskydy mají zřejmě
nového stálého obyvatele  bobra
evropského. Se začínajícím jarem budeme
určitě častěji vyrážet do přírody a Beskydy
jsou naše nejbližší hory, proto je možné, že i
my narazíme na tohoto nového hosta.

přítomnosti bobrů. Na březích Rožnovské
Bečvy bylo nalezeno několik typickým
způsobem pokácených vrb různé síly a
dočista ohlodané větve. Stáří některých
ohryzů svědčí o tom, že bobr nebo bobři, se
zde zdržují pravděpodobně již od podzimu
minulého roku. Vzhledem k tomu, že na
daném místě mají téměř ideální podmínky
(klid, dostatek potravy, strmé břehy pro
hloubení nor), lze očekávat, že se zde usadí
natrvalo a obohatí tak beskydskou zvířenu.
Ta je v tomto úseku poměrně bohatá  z
ohrožených druhů zde můžeme vidět např.
ledňáčky, skorce či nalézt stopy vydry.“

Několik zajímavostí o bobru evropském
(latinským názvem Castor fiber):

Pro zajímavost otiskujeme celou informaci
Správy CHKO Beskydy:
„V úterý 27. 1. 2009 potvrdili pracovníci
Správy CHKO zprávy několika náhodných
návštěvníků, že u Zubří viděli známky

Příspěvky pro včelaře
Včel a včelařů ubývá. Proto Krajský úřad
vyhlásil obdobně jako loni Program
poskytování příspěvků na podporu
včelařství v Moravskoslezském kraji za
účelem stabilizace a zvýšení stavu včelstev
a povznesení chovu včel, jakožto
významného odvětví zemědělství.
Příspěvky jsou výhodné zejména pro
začínající včelaře, kterým se poskytují ve
výši 75% a stávajícím ve výši 50%
prokazatelně vynaložených nákladů v
období od 1. 1. 2009 do 15. 7. 2009.
Pro orienta ci uvád íme následující
informace:
•Předmětem poskytnutí příspěvku
a) musí být nejméně tři oddělky včel ze
šlechtitelského chovu, a to každý oddělek
na minimálně pěti rámkách či v jednom
nástavku úlu
b) mohou být nové nástavkové úly s
oddělitelným dnem, a to jeden úl na každý
oddělek včel
c) u začínajících včelařů to může být 1  3
k g v o s k o v ý c h me z i s tě n , j e d n o h o
včelařského kuřáku nebo ochranných
pomůcek pro jednoho včelaře
•Příspěvek se poskytuje ve výši nejméně
3 000, Kč a nejvýše 25 000, Kč
•Příjemce příspěvku se v rámci žádosti
písemně zavazuje vykonávat včelařství po
dobu nejméně pěti let ode dne poskytnutí
příspěvku
•Žádosti o příspěvek se na předepsaných
formulářích podávají na podacím místě
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství,
Mgr. Bezděková, Ph.D., tel.: 595 622 530
•Plné znění programu je uvedeno na
internet. adrese www.verejnasprava.kr
moravskoslezsky.cz nebo si lze pořídit
kopii u jednatele ZO ČSV Horní Datyně Ing.
Tobuli, mob.: 723 636 433
Upozornění: Naprosto nevhodné je
umístění včel v hustě zastavěné části
města, mohla by to být zmařená investice.
(dag)

 bobr evropský má hmotnost až 30 kg.
Nejvyšší věk, kterého se dožívá, je přibližně
35 let. Tělo má pokryté velmi hustou
černohnědou srstí. Její hustota je 300
chloupků na mm2. Bobr je dokonale
přizpůsoben životu ve vodě díky plovacím
blanám na zadních končetinách a
uzavíratelným nozdrám. Bobr dokáže
uzavřít tlamu ihned za řezáky, které tak
může ve vodě používat. Oči jsou před
vodou chráněny průhledným víčkem,
zvaným mžurka. Vedle toho má i žlázu
vyměšující látku, která impregnuje srst. Pod
vodou je schopen setrvat až 20minut.
Dovede uchopovat předměty, protože má
na předních končetinách pátý prst
protistojný, čehož využívá při stavbě svého
obydlí.
 bobr evropský se živí bylinami, ale také
lýkem a větvičkami topolu a vrby. Bobrovi
však nevadí ani kůra stromů, jiné dřeviny a
nepohrdne ani úrodou kukuřičného nebo
řepného pole. V létě dává přednost
bylinnému patru. Toto období také využívá k
hromadění potravy na zimu.
 mláďata se rodí v květnu nebo červnu po
107 denní březosti. Zůstávají pak dva roky v
mateřské kolonii, která je tvořena rodiči,
letošními a loňskými mláďaty. Po té pak
zakládají novou kolonii.
 bobři jsou aktivní po celý rok, nemají zimní
spánek. Kvůli noční aktivitě můžeme
přítomnost bobrů v dané lokalitě zjistit podle
typ ick y o hlo da ný ch str omů , sto p,
kupovitých staveb z větví (tzv. bobřích
hradů) a podle hrází. Rád si staví celé
soustavy kanálů a hrází. Pokud místní
podmínky umožní bobrovi udělat si obydlí v
podzemí, nestaví si hrad. Pokud se však do
stavby hradu pustí, je to monumentální
stavba 2,5 m vysoká a 3 m široká. Pro
stavbu používá kmeny s průměrem 5  8 cm,
dokáže ale pokácet i strom s kmenem o
průměru 70 cm. Pokácený strom pak
použije jako základ hradu, který tvoří hráz
na potoce nebo řece, kde se rozhodl usídlit.
Ze svého hradu vyráží hned po setmění a
vrací se až k ránu. Jejich práce na vodním
toku má kladný vliv na místní druhovou
rozmanitost. V důsledku pokácení
některých stromů dojde k prosvětlení
území, které se pak stává vhodnějším pro
mnohé další živočišné druhy. Bobrům
obecně vyhovují místa s mírně tekoucí
vodou a břehy porostlé měkkými dřevinami
jako je vrba, olše, osika, bříza nebo topol.

Co víc si závěrem přát? Aby se z nového
hosta stal stálý obyvatel našich Beskyd!
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Důležité informace
pro návštěvníky přírody
Milí návštěvníci přírody,
v průběhu právě probíhajících měsíců
nastává v přírodě intenzivní kladení mláďat.
Věříme, že většina z Vás se k přírodě chová
s respektem, ale i přesto bychom Vás chtěli
informovat a upozornit na některá
ustanovení zákonů a vyhlášek, které se na
Vás vztahují. Rádi bychom Vás touto cestou
seznámili s některými z nich a doplnili je o
praktické rady a pokyny.
CO JE V LESE DOVOLENO (podle § 19
zákona 289/95 Sb. o lesích) :
∙každý má právo vstupovat do lesa na
vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní
potřebu lesní plody a suchou, na zemi ležící
klest
CO SE V LESE NESMÍ (podle § 20 zákona
289/95 Sb. o lesích) :
∙rušit klid a ticho
∙provádět terénní úpravy
∙těžit a poškozovat stromy a keře
∙vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů
∙sbírat lesní plody způsobem poškozujícím
les
∙jezdit a stát na lesních cestách a v lesních
porostech s motorovými vozidly (pokud
nemáte svolení vlastníka lesa)!!!
∙vstupovat do míst oplocených nebo
označených zákazem vstupu (včetně
lesních oplocení)
∙vstupovat do porostů, kde se provádí těžba
nebo doprava dříví
∙jezdit mimo lesní cesty a vyznačené trasy
na kole, na koni, na lyžích nebo na saních
(lesní cesta je účelová pozemní
komunikace určená k užití silničními a
jinými vozidly)
∙kouřit, rozdělávat ohně, tábořit mimo
vyhrazená místa
∙znečišťovat les odpadky
DÁLE VÁS PROSÍME (podle § 10 zákona
449/01 Sb. o myslivosti):
Vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat
ze zájmových chovů, je zakázáno nechat je
volně pobíhat v honitbě, mimo vliv svého
majitele nebo vedoucího.
Pokud vašeho pejska dokonale neovládáte,
voďte jej raději na vodítku. Váš pes
neubližuje lesní zvěři pouze přímým
napadením , al e také neust álým
proháněním se z místa na místo. Zvěř tak
nenachází dostatek klidu ke svému životu,
narušují se její přirozené pastevní cykly a v
zimních měsících jí při nadměrném přehřátí
z pohybu hrozí zápal plic a následné
uhynutí. Zvláště ve večerních hodinách, kdy
vychází za potravou, je vhodné vést pejska
raději u nohy na vodítku. Návštěvnost
zdejších lesů turisty a sportovci se v
posledních letech výrazně zvýšila. Mějte na
paměti, že se v lese téměř nikdy
nepohybujete sami. Každý váš výkřik,
zlomenou větev nebo odhozenou krabičku
od cigaret si vynásobte desetkrát. Teprve
pak pochopíte, jak silný zásah Vaše
návštěva pro les představuje!
Přejeme Vám, abyste se při svých
procházkách v přírodě cítili stejně dobře,
jako všichni, kdo zde žijí, pracují nebo jen
relaxují společně s Vámi.
Petr Dunat
jednatel MS Hubert Vratimov, o. s.
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ČERVEN
ČERVEN

v Kulturním středisku ve Vratimově

Úmrtí
Dne 28.6.2009 uplyne 20 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, syn, tatínek, dědeček,
pan

Augustyn Kokeš
Zároveň vzpomeneme nedožitých 66 let.
S láskou vzpomínají manželka,
maminka a děti s rodinami.

Čím jsi pro nás byl, ví jen ten, kdo tě ztratil.
Dne 10. června 2009 uplyne rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, tchán a dědeček
pan

Miroslav Holešínský

Děkujeme všem, kteří spolu s námi
tichou vzpomínkou uctí jeho památku.
Manželka Ludmila, dcery Pavlína
a Kamila s rodinami

Čím více se vzdaluje doba odloučení,
tím smutnější je vzpomínání
na naši milovanou dceru

3.6.  24.6  od 9,00 do 17,00 hod.
Výstava  Papírna utvářela město
 kavárna KS Vratimov
14.6. v 10,00 hod.  PIRÁTSKÁ POHÁDKA

 nedělní pohádka pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50, Kč
20.6. ve 18,00 hod.  Oslava 735. výročí založení města
 před KS Vratimov
21.6. v 10,00  Vratimovská pouť

 před KS Vratimov

Akce v Horních Datyních
1.6. 18,00  Schůze výboru zahrádkářů
5.6. 14,00  22.00  Volby
6.6. 8,00  14.00  Volby
10.6. 17,00  Schůze výboru ZO KSČM
12.6. 20,00  23,30  Taneční zábava se skupinou
ARGUMENT
26.6. 18,30  Schůze výboru včelařů

Zuzanu Poláčkovou
z Vratimova.
Dne 10. června 2009 uplyne 16 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

Jediné, co je důležité,
jsou stopy lásky, které jsi tu zanechal.
Dne 19. června uplyne 5 let, kdy nás opustil
pan

Milan Genšerovský
S láskou vzpomínají manželka J ana,
synové a dcery s rodinami.

Jubileum

1., 8., 15., 22., 29. 6.  15,00  autoškola  klubovna č.17
1., 8., 15., 22., 29. 6.  16,00  zkouška ZUŠ  kinosál
9. 6.  16,00  Schůze KSČM, klubovna č. 11
9. 6.  18.00  Těšínské divadlo  Kytice, kinosál Hvězda
18.6.  9,30  11,00  Folklorní festival, kinosál Hvězda
1., 25. 6.  prodej, vestibul kavárny KS Vratimov

angličtina 1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
cvičení seniorů
jóga
relax cvičení
cvičení s vel.míči
kalanetika
fitko s Markem

Dne 11. června 2009 oslaví 70 let
paní

J ana Santusová
r. Magdoňová
Hodně zdraví, štěstí a lásky
přejí manžel s dcerou a rodinou.

12.6. ve 20,00 hod.
v KD Horní Datyne
oblíbený
taneční
večer

 pondělí
 úterý
 úterý
 pondělí
 pondělí
 středa
 pondělí
 úterý
 středa
 středa
 čtvrtek

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

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

nabízíme :
ž pronájem kluboven, salonků, kavárny
za velmi výhodné ceny
ž záznamy na videokazety
ze společenských a kulturních akcí
ž zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi

O konkrétních cenách se informujte
v kanceláři Kulturního střediska ve Vratimově
tel. 595 700 7504

13.6.  SDH Vratimov  soutěž TFA CUP 8. ročník
21.6.  FC Biocel Paskov  turnaj mladších žáků
27.6. 14.00  DDM  Vratimovské hry  sportovní odpoledne
28.6.  FC Biocel Paskov  turnaj mladších benjamínků
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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KUPÓN
14. ČERVNA 2009
PIRÁTSKÁ POHÁDKA
KS Vratimov, www.ksvratimov.cz, tel.: 595 700 750, 595 700 752

po předložení vybarveného obrázku
SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Vstupné 50, Kč, po předložení vybarveného obrázku z kupónu (uveřejněného
na této straně VN)  SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Předprodej v KS po  čt: 7  17, pá: 7  14
Před začátkem představení je k dispozici občerstvení

Vážení občané,
dovolujeme si Vás pozvat na výstavu vpravdě ojedinělou, kterou připravilo Kulturní středisko ve Vratimově u
příležitosti oslav 735. výročí založení města.

PAPÍRNA UTVÁŘELA MĚSTO
8.  19. června 2009
Vratimov byl v minulosti silně poznamenán průmyslovou výrobou, v centru stála od r. 1880 papírnacelulózka a
okolní výstavba se tomu musela přizpůsobit  největší budovy patřily továrně, vybudovalo se velké nákladní nádraží a
koleje vedly téměř středem města, silniční síť také směřovala do brány továrny a dělníci bydleli v nových fabrických
domcích. Když v roce 1983 ukončila továrna po více než 100 létech svou činnost ve městě a přestěhovala část své výroby
do nové lokality v Paskově (Biocel), lidem se nejen zlepšilo životní prostředí, ale celé rodiny si najednou musely najít i jiný
způsob obživy, což opět vedlo ke změnám v sociální oblasti i infrastruktuře.

Nápad na téma výstavy tak byl na světě: ukážeme všem, kteří již nemohou pamatovat provoz továrny, jak to tady
dříve bylo, jak továrna ovlivnila v minulosti život i rozvoj obce. Abychom však nemysleli jen na pamětníky, připravili
jsme ve spolupráci se současným provozem Biocelu Paskov, a.s. simulovanou procházku po provozu papírny, která
názorně vysvětlí cestu od stromku v lese po balíček ubrousků nebo papírový sáček.
Výstava je určena široké veřejnosti, ale také mládeži, která si mnohdy souvislost mezi papírem a zeleným
stromkem v lese neuvědomuje. V první části výstavy uvidí návštěvníci fotografie současných strojů, které přeměňují
dřevní hmotu na štěpku, buničinu, celulózu i třeba krmné kvasnice, až po hotový papírový výrobek .
Ve druhé části si mohou všichni popsané vzorky i osahat  budou připraveny hromádky štěpky, buničiny i
kvasnic . Ve třetí části výstavy budou vystaveny především písemné dokumenty, zapůjčené Okresním muzeem ve
FrýdkuMístku, které zachycují 100letý život továrny  výstavba, život dělníků,
velká stávka, propouštění, hlad a chudoba ve městě, rozvoj výstavby domů
i sídliště, tovární noviny, sportovní a firemní odznaky aj. Část materiálů bude
převzata i z městských kronik.

Všechny autentické exponáty na výstavu zapůjčil nebo věnoval současný
výrobce Biocel Paskov, a.s, který rovněž doplnil expozici řadou zajímavých
a poučných textů. Cílem je seznámení s historií, výrobními postupy
i materiály dospělým i dětem nejpřístupnější formou.
Srdečně zvou zaměstnanci Kulturního střediska Vratimov
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ZVEME ŠIROKOU VEREJNOST NA

Oslavy 735. výrocí
založení mesta

TRADICNÍ
VRATIMOVSKÁ POUT
21.6. pred KS Vratimov

SLAVNOSTNÍ VECER
20. 6. od 18,00 v kinosále Hvezda KS Vratimov

Od 10,00  12,00 hod.

Pouť ový cirkus s Hopsalínem

•koncert kapely Šajtar
•ocenění význačných občanů města
•vystoupení žáků ZŠ Masarykovo nám.  z akademie u příležitosti
100.výročí založení školy
•koncert BigBandu ZUŠ Vratimov
•ohňostroj od 21,30 hod.

 zábavné dopoledne pro děti s balónkovou show
a vystoupení kouzelníka " Magic Andreew"
 na děti čeká cirkusový klobouk plný odměn

Od 12,30  do 14,30 hod.

Když ta Boršičanka hrá

VÝSTAVA
„Papírna utvárela mesto“

 zábavný pořad plný humoru, písniček
známých, ale i novinek
 v pořadu účinkuje i lidový vypravěč

od 3. do 21. 6. v kavárne KS Vratimov
otevreno Po - Ct 9,00 - 17,00 hod.,
Pá - So pri provozu kina
a 21.6 9,00 - 19,00 hod.

Od 15,00 a 17,00 hod . v kinosále Hvězda

od stromku v lese až po papírový sáček, kapesník ....

Zapomenutý ostrov

Fotografie, dokumenty, kroniky Biocel Paskov,
Okresní muzeum a Okresní archiv FrýdekMístek

 promítáme pro Vás dobrodružný americký film
z exotického prostředí pro děti i pro dospělé.
 vůně dálek a fantazie naladí Vaše smysly
na blížící se prázdniny a dobu dovolených.

VŠECHNY AKCE ZDARMA
Kulturní středisko Vratimov
V září opět otevřeme všechny kurzy:

www.ksvratimov.cz

Přihlášky přijímáme už dnes!!!
Kurz Angličtiny 1. až 4. ročník
MIX S OVERBALY
AEROBIC MIX
RELAX CVIČENÍ
VELKÉ MÍČE
BODYFORM
ABY ZÁDA NEBOLELA
JÓGA
KALANETIKA
PILLATES
FITKO S MARKEM

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Črvrtek

17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
16.00
17.00
18.00 a 19.00
17.00
18.00

Pokud bude zájem, otevřeme i tyto kurzy:

V letních měsících
otevřeme tyto kurzy:
KALANETIKA S BÁROU
 každou středu v 19.00 hod.

VELKÉ MÍČE S LENKOU
 každé úterý v 19.00 hod.

PRÁCE NA PC
KONDIČNÍ TANEC
DESÁTÁ  dopolední cvičení
Zájemci hlaste se co nejdříve v Kulturním středisku dv. č. 15
nebo na tel: 595 700 752, email: romana.slivova@ksvratimov.cz
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DDM Vratimov
DEN DĚTÍ
ve stylu country
v pondělí 1. června 2009
v okolí Kulturního střediska Vratimov
zahájení programu v 15.00 hod.
PROGRAM:
hry, soutěže v country stylu,
vystoupení tanečních kroužků z DDM Vratimov,
mažoretky a roztleskávačky ZIK  ZAK
Black and Brown,
doprovodný program  nafukovací atrakce,
projížďka na koni za poplatek
v případě nepříznivého počasí se akce nekoná
email: r.hlousova@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz

DDM pořádá

VRATIMOVSKÉ HRY

Frýdecká 377/61, Vratimov
tel.: 596 732 333, email: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov,cz

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
LUKAVEC u Fulneku (pro děti 9  15 let)
4.7.  17.7. 2009, ubytování ve stanech
cena: 3.500 Kč
hlavní vedoucí: Zdeňka Procháčková
Rekreační stř. SETINA (pro děti 7  15 let)
19.7.  1.8. 2009, ubytování v chatkách
cena: 3.890 Kč
hlavní vedoucí: Jiří Shane Strouhal

CHORVATSKO  MAKARSKÁ RIVIÉRA
ŽIVOGOŠČE  kemp " DOLE"
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR pro děti 7  14 let
13.7. 25.7. 2009, ubytování v chatkách
cena: děti do 12 let 6.900,Kč
děti od 12 let 7.800,Kč
hlavní vedoucí: Radek Pinďa Volný
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR pro děti 7  14 let
23.7.  4.8. 2009, ubytování v chatkách
cena: děti do 12 let 6.900,Kč
děti od 12 let 7.800,Kč
hlavní vedoucí: Marcela Grácová
Cena zahrnuje: ubytování, dopravu, pojištění CK proti
úpadku, pojištění na léčebné výlohy, stravu 5x denně,
program …

telefon 596 732 333, 596 733 988
www.ddmvratimov.cz barak@ddmvratimov.cz

sportovní odpoledne pro děti a mládež

HLEDÁME NOVÉ VEDOUCÍ

v sobotu 27. června 2009 ve 14 hodin
na nábřeží řeky Ostravice u restaurace Heinich

Dům dětí a mládeže Vratimov získal rekonstrukcí
budovy nové prostory pro svou činnost. Rádi bychom je
co nejlépe využili pro práci s dětmi a mládeží. Proto
hledáme do svých řad nové spolupracovníky  vedoucí
kroužků v různých oblastech lidské činnosti (například
vedoucí tanečních kroužků, turistických, výtvarných,
rukodělných, jazykových, sportovních apod.) pro nový
školní rok 2009/2010. Oceníme nové nápady.
Prosíme případné zájemce, aby nás kontaktovali
osobně v kanceláři DDM na ulici Frýdecká 377/61 nebo
tel.: 596 732 333 nebo emailem: info@ddmvratimov.cz

Program:
sjíždění řeky Ostravice na kánoích
v doprovodu zkušených instruktorů
(jízda 20 Kč/osoba)
závody na inline bruslích
závody koloběžek
závody odrážedel
závody tříkolek
a další sportovní soutěže
Kontakt: Marcela Grácová, telefon: 739 201 077
m.gracova@ddmvratimov.cz

Akce se za deště nekoná
5 vylosovaných má šanci získat 20% slevu
při nákupu hraček, sportovního oblečení nebo
sportovních potřeb u manželů Roubíčkových
fa „ RO – ROUBÍČKOVI“
telefon: 596 732 328
Otevírací doba prodejny:
pondělí až pátek 9.00 až 12.00 hod., 12.30 až 17.00 hod.
sobota 8.00 až 11.30 hod.

Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov

NAJDOU SE NOVÍ CVIČITELÉ?
TJ SOKOL Vratimov hledá pro šk. r. 2009/2010 zájemce o
sportovní aktivy s dětmi  mladší žáci a žačky, starší žáci a
žačky, dorost. Podpoříme jakékoliv sportovní zaměření a
opatříme k tomu i potřebné náčiní či nářadí. Podmínkou věk
nad 18 let. Nabízíme samostatné vedení hodin s možností
dalšího proškolování v trenérské činnosti. Nápady vítány.
Základní proškolení lektorůtrenérů zajistíme. Za každou
lekci je finanční ohodnocení.
Na spolupráci s vámi se těší kolektiv cvičitelů a cvičitelek TJ
Sokol Vratimov.

kontakt: Ilona Spratková, mob. 777 056 707
email: IlonaSpratkova@seznam.cz
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Program kina Hvězda Vratimov
Pokladna je otevřena hodinu před představením

ČERVEN 2009

tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.eu, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem č.21, 81

3.  4.6. v 18,00 hod.
USA / 70,/ 103´/ animovaná komedie

BOLT  PES
PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
Příběh německého ovčáka, který celý život žije
pouze pro televizní show. Díky tomu má pocit, že
disponuje super vlastnostmi. Jednou se však
ztratí a potká křečka a kočku jménem Mittens.
Posléze zjistí, že jeho schopnosti nejsou vůbec
tak silné, jak se mylně domníval.
5.  6.6. v 18,00 hod.
USA/ 70,/ 123´/ drama/ přístupný od 15 let

PŘEDČÍTAČ
15 letý Michael ochoří spálou a zachrání ho
starší Hanna. Časem se tito dva lidé vášnivě
zapletou. Později Michael, mladý právník, který
sleduje nacistické poválečné procesy, potká svoji
lásku znovu, za úplně jiných okolností. Hanna je
obžalována za hrůzný zločin a odmítá obhajobu.
Hrají: Kate Winslet, David Kross, Ralph Fiennes
10.  11.6. v 18,00 ho d.
USA/ 70,/ 104´/ mysteriózní drama/
přístupný od 12 let

POCHYBY
Píše se rok 1964. Charismatický kněz, otec Flynn
se pokouší o jisté uvolnění přísných pravidel
církevní školy svatého Mikuláše v Bronxu, na
jejichž dodržování železnou rukou dohlíží sestra
Aloysius Beauvierová, tamní přísná a krutá
ředitelka.

POCHYBY
10.  11.6. v 18,00 hod.
USA/ 70,/ 104´/ mysteriózní drama/ přístupný od 12 let
Píše se rok 1964. Charismatický kněz, otec
Flynn se pokouší o jisté uvolnění přísných
pravidel církevní školy svatého Mikuláše v
Bronxu, na jejichž dodržování železnou
rukou dohlíží sestra Aloysius Beauvierová,
tamní přísná a krutá ředitelka.
Komunitou zmítají divoké politické změny a
na školu byl přijat první černošský student,
Donald Miller. Když se ale mladá a nevinná
sestra James podělí se sestrou Aloysius o
své obavy z toho, že otec Flynn věnuje
Donaldovi až příliš osobní péče, pustí se
sestra Aloysius do odhodlaného boje, jehož
výsledkem by mělo být odhalení pravdy a
vykázání Flynna ze školy.
Hrají: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Viola
Davis, Paulie Litt, Alice Drummond

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
24.  25.6. v 18,00 hod.
VB+USA/ 93´/ 70,/ animovaná komedie

12. 13.6. v 18,00 hod.
USA/ 65,/ 116´/ dramathrillerkrimi/
přístupný od 12 let

GRAN TORINO
Příběh neústupného válečného veterána, který
si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový
svět už nestačí. Všechny staré sousedy
postupně nahradili imigranti, kterými Walt ze
srdce pohrdá. Podzim svého života tak spíš
přežívá, až do oné noci, kdy se mu někdo pokusí
ukrást jeho chloubu, nablýskaný sporťák Gran
Torino. Hrají: Clint Eastwood, Christopher Carley
17.  18.6. v 18,00 hod.
USA/ 70,/ 123´/ drama/ přístupný od 12 let

SEDM ŽIVOTŮ
Poutavý a napínavý příběh muže s děsivým
tajemstvím, který se rozhodne napravit své
hříchy tím, že zásadním způsobem změní život
sedmi cizích osob. Jakmile se do toho pustí, nic
ho nemůže odradit. Hrají: Will Smith, Rosario
Dawson, Woody Harrelson
24.  25.6. v 18,00 hod.
VB+USA/ 93´/ 70,/ animovaná komedie

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Kouzelné království se chystá na každoroční
polévkovou slavnost. Řada nešťastných náhod
způsobí tragédii, která králi zlomí srdce,
princezně Hrášce přivodí těžké osamění a jejich
poddané připraví o polévku. Když už se zdá, že
krize nemůže být krizovatější, narodí se
Zoufálek. Malý myšák s velkýma ušima, který se
zcela vymyká myšímu společenství.
26.  27.6. v 18,00 hod.
ČR/ 98´/ 70,/ drama/ přístupný od 12 let

EL PASO
Film inspiroval skutečný příběh romské vdovy,
matky početné rodiny, která musí po smrti
manžela bojovat s úřady proti odebrání dětí a
jejich svěření do ústavní péče.
Ve vstupném je zahr nuta 1, Kč na fond české kinematografie. Filmové společnosti
(distributoři) si vyh razují právo změny vstupného. Pokud není u názvu filmu uvedeno
jinak, jsou zahraniční filmy opatř eny českými titulky.

Příběh o Zoufálkovi je tak trochu jiný animáč. Vizuálně se od svých
lehce umělohmotně působících kolegů liší stylizací, která připomíná
obrazy slavných vlámských malířů. Jinudy se vydává k divákovi i
příběh. Nespoléhá na popkulturní odkazy a samoúčelné vtípky, ale vší
silou se upíná k samotnému vyprávění a jeho postavám.
Malý myšák s velkýma ušima se zcela vymyká myšímu společenství,
protože se nebojí koček a pastí, knížky nežere, ale čte, sní o tom, že se
stane rytířem a navíc mluví s lidmi, tedy s princeznou. Za všechny tyto
hříchy proti myšímu soužití musí být po zásluze potrestán, a tak je
uvržen do temnoty, aby z ní vyjel jako rytíř v blyštivé zbroji a v nouzi
nejvyšší zachránil život princezny a osud celého království. Tedy
pokud mu na to bude jeho odvaha stačit.

EL PASO
26.  27.6. v 18,00 hod.
ČR/ 98´/ 70,/ drama/ přístupný od 12 let
Romská matka se po smrti
muže pouští do boje s
úřady o opatrovnictví svých
sedmi dětí. Věra
Horváthová se musí s
rodinou přestěhovat do
ubytovny na periferii, kde i
ve stísněných podmínkách
pečuje o děti jak nejlépe
umí. Nezvládá však složité
jednání s úřady, usilujícími o jejich odebrání do ústavní péče. Pomoc jí
nabídne ambiciózní právnička, která zprvu vnímá případ jako změnu.
Postupně však začíná chápat její situaci. Na stranu dezorientované,
ale také umíněné a nepřístupné Romky se staví i nadšenecký kurátor
Kochta. Získat a udržet si Věřinu důvěru je však pro oba gadži
komplikované. Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař
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ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Ze zasedání Zastupitelstva
a schůze Rady
města Vratimova

Slavnostní večer k 735. výročí
založení města Vratimova

Zastupitelstvo města Vratimova na svém
zasedání dne 22. 6. 2009 projednávalo:

V sobotu 20.6. proběhl slavnostní večer k
735. výročí založení města. Slavnost
začala v 18 hod. přivítáním všech
zúčastněných občanů starostkou Mgr.
Ivetou Zechovou. Po té následoval koncert
skupiny Šajtar, která zahrála, známe i méně
známé písničky, českých i zahraničních
autorů. Po koncertu nastala krátká
přestávka, na kterou navázalo předávání
uznání a poděkování občanům, kteří se
zasloužili o dobré jméno města. Čestné
uznání a věcný dar obraz, předávala
s t a r o s t k a M g r. Iv e ta Ze c h o v á a
místostarosta Ivo Kičmer.
Ocenění občané:
pan Oldřich Kaloč  za dlouholetou
propagaci ovocnářství a včelařství
pan Lubomír Majerník  za mnohonásobné
bezplatné dárcovství krve
pan Arnošt Najsar  za aktivní činnost v
Českém zahrádkářském svazu a propagaci
myšlenek ovocnářství
pan Radomír Parwa  za dlouholetou
aktivní činnost v zásahové jednotce Sboru
dobrovolných hasičů ve Vratimově
paní Anna Přívarová  za dlouholetou
činnost a výkon předsedkyně Klubu
důchodců ve Vratimově
pan Mgr. Jan Sládek  za aktivní činnost s
mládeží a propagaci turistiky

 Čerpání rozpočtu města Vratimova za
1. 4. měsíc roku 2009
 Informace o finančních kontrolách za
I. pololetí roku 2009
 Plán finančních kontrol na II. pololetí roku
2009
 Zprávy o činnosti Finančního a
Kontrolního výboru za I. pololetí roku 2009
 Plán práce Zastupitelstva města na
období 7/2009 12/2009
 Plán práce Finančního výboru na
II. pololetí roku 2009
 Závěrečný účet města Vratimova za rok
2008
 Rozpočtové opatření č. II/2009
 Vyhlášení záměrů
 Užití výtěžku VHP
 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro SDH
 Závěrečný účet svazku obcí Regionu
Slezská brána za rok 2008
 Schválení návrhů změn č. 9 a 10
Územního plánu města Vratimova
 Prodej pozemků
Ivo Kičmer, místostarosta

pan Miroslav Slíva  za dlouholetou aktivní
činnost ve Sboru dobrovolných hasičů v
Horních Datyních
paní Alena Sotorníková  za dlouholetou
činnost a výkon předsedkyně Svazu
tělesně postižených ve Vratimově
pan Mgr. Lubomír Stavinoha  za propagaci
města v reportážích lokální televize
pan Vladimír Studnička  za významnou
propagaci hudby a města Vratimova
pan Zdeněk Teichman  za mnohonásobné
bezplatné dárcovství krve
město SENJ  za vzájemnou spolupráci a
výměnu zkušeností, za propagaci města
Po slavnostním ocenění těchto občanů
vystoupili žáci a učitelé ze ZŠ Masarykovo
nám. s částí programu, který měli
nacvičený na akademii u příležitosti 100.
výročí založení školy. Závěr slavnostního
večera v Kulturním domě patřil BigBandu
ZUŠ Vratimov, který, jako předešlé
vystoupení žáků, sklidil velké ovace. Po
BigBandu promluvila k zúčastněným ještě
poslankyně PaeDr. Milada Halíková, která
oznámila, že Vratimov získal finanční
dotaci.
Pak už se všichni přesunuli před Kulturní
středisko, kde pozvaní pyrotechnici odpálili
ohňostroj doprovázený hudbou. Všem
přítomným se ohňostroj líbil.
(dag)
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Výstava
Papírna utvářela město

Tradiční
Vratimovská pouť

Dne 3. 6. 2009 v 16 hod. byla v budově
Společenského domu Kulturního střediska
ve Vratimově zahájena výstava „Papírna
utvářela město“, která byla připravena u
příležitosti 735. výročí založení města.
Vratimov připravuje větší výstavy každých 5
let a občané měli možnost vidět již řadu
zajímavých expozic. Letos padla volba na
historii a současnost papírenské továrny,
která téměř v centru města pracovala 100
le t ( 1 88 3 1 9 83 ) a ov liv n ila ž iv ot
Výstava
 Papírna
utvářelaprůřez
město i
obyvatelstva,
výstavbu,
sociální
migrační vlivy v celém okolí. Přímým
pokračovatelem zrušené továrny Vratpap je
současný moderní kombinát Biocel v
Paskově.
Na přípravě výstavy zapůjčením nebo
vyhledáním materiálů či odbornou pomocí
se podíl el i př edevší m současní
zaměstnanci Biocelu Paskov, a.s., kteří
zapůjčili vzorky vyráběných surovin
(bu ničinu, š tě pku , krmné d rožd í),
velkoplošné fotografie moderního provozu i
řadu dalších obrazových nebo grafických
materiálů. Za všechny, kteří pomáhali
připravit odbornou stránku výstavy, bychom
jmenovali paní Ivanu Březinovou, vedoucí
odboru personalistiky a komunikace, která
po celou dobu ochotně vypomáhala radou i
sháněním potřebných informací či
pomůcek. Dále při přípravě výstavy pomohli
odborní pracovníci Muzea Beskyd ve
Výstava  Papírna utvářela město FrýdkuMístku, kteří vyhledali ve svých
(dag)
sbírkách historické záznamy a další
archiválie, vztahující se k papírně ve
Vratimově.
Slavnostní ráz zahájení výstavy dodala
Sociální a finanční poradna Občanského
(krom krásné květinové výzdoby místní
sdružení sociálních a finančních poraden
pobočky Českého zahrádkářského svazu) i
ČR rozšiřuje své služby a informace o
přítomnost generálního ředitele Biocelu
pomoc při vyřizování žádostí na státní
Paskov, a.s. p. Ing. Ivo Klimši, z
dotace „ZELENÁ ÚSPORÁM“ zateplování
představitelů města byli přítomni starostka
domů, ekologického topení a dalších
Mgr. Iveta Zechová i místostarosta p. Ivo
ekologických zařízení.
Ki č me r, d á le č l e n o v é mě s t s k é h o
Poradnu můžou využívat:
Zastupitelstva,
předsedové spolků,
•Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
působích ve Vratimově i řada místních
•Senioři, sociálně slabší rodiny
občanů. Výstavu měli zájemci možnost
Pouťový cirkus s Hopsalínem
•Rodiny s dětmi
shlédnout každý pracovní den od 9 do 17
Poradna poskytuje pomoc a informace o
hodin a ve stejných hodinách i o víkendu 20.
slevách:
a 21. 6., kdy byla v den tradiční vratimovské
pouti výstava ukon če na.Odborným
•Slevy na pohonné hmoty v síti vybraných
výkladem výstavu provázeli bývalí
čerpacích stanic
zaměstanci Biocelu Paskov a pro děti byla
•Pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva
připravena soutěž o ceny, jak byly na
10  20%
výstavě všímavé.
•Zákonné a havarijní pojištění osobních
Výstavu navštívilo 1197 návštěvníků, z toho
automobilů, sleva 10  15%
bylo 548 dětí a školní mládeže. Největší
•Dodávka plynu a el. energie u vybraného
návštěvnost výstavy byla v její poslední
dodavatele, sleva až 7%
den, 21. 6., při tradiční pouti, kdy přišlo 319
•Služby vybraného mobilního operátora a
zájemců o výstavu. Věříme, že smysl
pevné linky, sleva 10  20%
výstavy  od stromku v lese až po papírový
Atrakce na pouti •Prevence před nebankovními úvěry,
ubrousek  tak byl naplněn.
předlužením a exekucí
Hana Bömerová,
•Zajištění financí na pohřebné program
vedoucí Kulturního střediska Vratimov
pieta
Církev československá husitská nabízí
možnost důstojného uložení zpopelněných Kontaktní místa pro Moravskoslezský kraj
jsou:
ostatků Vašich drahých zesnulých v
I v tomto vydání můžeme opět vyzdvihnout
•Ostrava, Ostrčilova 4 odpovědná osoba
kolumbáriu Husova sboru na ulici Školní
člověka, který ochotně a nezištně dělá něco
Vladimír Galbavý  tel. 518321861,
312/7 ve Vratimově.
pro druhé.
605082265, email:
Roční poplatek za jednu urnu je 300 Kč.
Panu Dušanu Sumíkovi byla udělena
financniporadna.MorSL@seznam.cz
Kolumbárium je přístupné každou středu od
nejvyšší zlatá medaile prof. MUDr. J.
•Poruba tel. 724094175
14 do 17 hod. a každou neděli od 8 do 11
Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů.
•FrýdekMístek tl. 777119609
hodin.
Patří mu dík nejen těch, kterým tato vzácná
Více informací získáte v Husově sboru na Informace lze získat na 
tekutina pomohla vrátit zdraví, ale celé naší
www.socfinporadnycr.cz
tel. číslech 606 574 250 nebo 604 990 572.
společnosti.
V neděli 21.6. se uskutečnila
se tradiční Vratimovská
pouť. Už od brzkých ranních
hodin se na určených
místech začali vybalovat
stánkaři. I když počasí příliš
nepřálo, dorazilo jich na
pouť 53. Se svou stovkou
stánků nabídli návštěvníkům
pouti rozmanité zboží,
pamlsky všeho druhu a
různé atrakce. U altánku
kulturního střediska
vystoupili postupně 
cimbálová muzika
VRZUŠKA, Pouťový cirkus s
Hopsalínem a kouzelníkem
a nakonec zahrála
Boršičanka.
Realizace celé akce i
sobotního slavnostního
večera k výročí 735. let
založení města proběhla za
finanční spoluúčasti
Moravskoslezského kraje, v
rámci dotačního programu
„Podpora obnovy a rozvoje
v e n k o v a
Moravskoslezského kraje
2009“ a jejím partnerem
Regionem Slezská brána,
jehož je Vratimov členem.

Sociální
a finanční poradna

Uložení ostatků

Oceněný dárce krve
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Senioři ke dni matek

Názor y č ten ář ů

Stalo se tradicí, že členové Klubu důchodců
důstojně oslavují staročeský svátek Den
matek, jako výraz úcty a uznání všem našim
maminkám. I letos byla těmto oslavám
věnována společenská zábava, jejíž úvod
představovalo velice milé, až dojemné
vystoupení dětí z mateřské školy, které
navštěvují taneční kroužek pod vedením p.
učitelky Ivany Durčákové a p. učitelky Jany
Morozové, doprovázené hudební produkcí
žáků ZUŠ z Cimbálové muziky pod
vedením p. učitelky Kamily Bodnárové.
Děkujeme.
Slavnostní ráz odpoledne byl zvýrazněn
účastí starostky p. Mgr. Ivety Zechové a
místostarosty p. Ivo Kičmera, který na výraz
úcty a uznání členkám klubu předal kytici
květů předsedkyni p. Anně Přívarové. Je již
tradicí, že naši důchodci se dovedou
příjemně pobavit, zatančit si a pohovořit si o
radostech a strastech seniorského věku a v
tomto duchu také proběhlo celé odpoledne
až do večerních hodin.

Kanalizace versus „ Polovolby“ do EP
životní prostředí
jsou za námi

Ing. Miroslav Ler,
Klub důchodců Vratimov

Klub důchodců upozorňuje, že má ještě
volná místa na zájezd do Beskyd. Zájemci
se mohou přihlásit!!!

Knihovna Řepiště
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ pořádá výstavu s
názvem "Příběh Mystické Mydlárny".
Výstava potrvá od pátku 26. června do úterý
18. srpna 2009.
Zhlédnout ji můžete v půjčovní době
knihovny, a to v úterý od 10  12 a od 13  17
hod. a v pátek od 9  12 a od 13  15,30 hod.
Jste srdečně zváni !
UZAVŘENÍ KNIHOVNY  Místní knihovna
ŘEPIŠTĚ informuje, že bude z důvodu
čerpání dovolené uzavřena od 3. do 14.
srpna 2009.

Běh nad ěje
V pátek 25.9.2009 v 9:30 hodin TJ Sokol
Vratimov pořádá, za podpory MěÚ a KS
Vratimov, II. ročník Běhu naděje, který
navazuje na známý Běh T. Foxe. Svou
účastí a příspěvkem podpoříte správnou
myšlenku, boj se zákeřnou chorobou
rakovinou. Veškeré finanční prostředky
putují do výzkumných a léčebných ústavů,
zabývajících se touto problematikou.
PODPOŘTE SPRÁVNOU VĚC !!!
Irena Heinichová,
TJ Sokol Vratimov

Životní prostředí se v dnešní době skloňuje
ve všech pádech. Někteří rádoby politici
populisticky vykřikují líbivá hesla, aby tím
alespoň částečně svým voličům naznačili,
že i politik je člověk, kterému záleží na stavu
prostředí, ve kterém žijeme. Velice rychle
po svém zvolení však zapomíná na svá
předvolební hesla a zabývá se velice
aktivně děním hlavně kolem sebe  kolem
věcí, které se ho bezprostředně týkají, však
ona ta příroda si nějak pomůže sama, i bez
nás. Bohužel, to tak vždy není a je skutečně
třeba alespoň základními kroky přírodě
pomoci.
Takovým základním a velice důležitým
krokem je odkanalizování měst. Mnohá
města či městečka stále bojují s přípravou a
realizací této zásadní a velice důležité
stavby. Mnohé z nich se dostanou tak
daleko, že existuje projekt, je zažádáno o
investiční dotace a v závěrečné cílové
rovince dojdou síly naražením na
nepřemožitelného soupeře, jako je lidská
arogance a lhostejnost.
Nemohu pochopit, že mohou existovat tak
plytké a povrchní názory některých našich
spoluobčanů, kteří pod zástěrkou jisté
důležitosti, nechtějí pochopit základní
smysl odkanalizování. Názory typu:
„.…nebudeme souhlasit s výstavbou
kanalizace, abychom nemuseli platit stočné
…“ jsou velice laciné, povrchní a hloupé.
Jak mnozí z Vás víte, každá novostavba v
současné době musí mít uzavřenou
bezodtokovou žumpu, v lepším případě
pokud má investor dostatečně pevné nervy,
čističku odpadních vod. V obou případech
jde o velice drahou realizační záležitost,
nemluvě o dalších investicích spojených s
provozními náklady.
V nejbližší době se budou muset zrušit
veškeré staré odtokové jímky a bude třeba
na vlastní náklady občanů řešit problém
modernizací s nakládáním odpadních vod 
žumpa, čistička.
Ptám se proto, kdo ušetří tím, že bude svým
negativním postojem bojkotovat výstavbu
odkanalizování našeho města?

Bylo to pr íma!
Tak zhodnotilo 89 dětí 2.,3. a 4.tříd a jejich pedagogický doprovod
týdenní pobyt ve škole v přírodě na Palkovických Hůrkách. Užili
jsme si her a soutěží na hřišti, koupání v bazénu, chodili jsme na
vycházky do lesa a soutěžili mezi třídami. Vydařila se i hra na
poklad s táborákem a celodenní turistický výlet na hrad Hukvaldy.
Děkujeme za pomoc naší zdravotnici paní Kučové, panu
Kubiczkovi, který sponzoroval občerstvení k táboráku, paní
Valdmannové, Žižkové, Šikové, Ocelkové a Pospíšilové za
odměny do soutěží i panu Gabzdylovi z CA Gama tours, který nám
celou akci pomáhal organizovat.
Mgr.Věra Jonášová, vedoucí ŠVP ZŠ Vratimov, Datyňská ul.

Ludvík Kraus

Historicky druhé volby do Evropského
parlamentu jsou za námi. Výsledky sčítání
hlasů ze všech okrskových komisí ukázaly,
jaký je zájem o sledování práce našich
poslanců v Bruselu. Účast 28,6 % ze všech
možných voličů v České republice je velice
slabá a vystihuje náladu občanů směrem k
politickým uskupením, potažmo k politikům
konkrétně.
Atmosféra v předvolební kampani byla
různorodá. Dvě nejsilnější strany se
navzájem napadaly ne zrovna férovými
způsoby, pan prezident nazval volby do EP
za tzv. polovolby, extrémistické strany
využívaly rasisticky podbarvenou kampaň
a bohužel se to některým ve výsledku
vyplatilo.
Jako občan této země se nemohu ztotožnit
ani s jedním výstupem. Nejsem zastánce
Lisabonské smlouvy, nesouhlasím s
byrokratickými postupy v Bruselu, s
rozšiřováním zastupitelů v tomto uskupení,
nemohu se smířit s tím, že nám někdo bude
diktovat, co máme vyrábět a v jakém
množství (např. výroba cukru, pěstování
určitého druhu vinné révy na úkor jiné,
zákaz klasických žárovek aj.), nesouhlasím
s populistickými ekologickými postupy a
opatřeními, které zavádí Evropský
parlament v členských zemích.
Jsem občan, který chce být součástí
evropské ho usk upení, evropské ho
hospodářského společenství, ale zároveň
se chci svobodně rozhodovat o své
bu dou cno sti s v áho u sv é v la stní
zodpovědnosti a následně být spravedlivě
odměněn.
Nerozumím tomu, že si neuvědomujeme,
že volby do EP nejsou žádné „polovolby“,
ale plnohodnotné volby, jejíž výsledek nás v
budoucnu může velice ovlivnit. My jsme
součástí této „hry“, a proto bychom se měli
této problematice věnovat s plnou váhou,
jako se věnujeme politice na úrovni
poslanecké sněmovny, popř. komunální
politiky.
Budu doufat, že podzimní předčasné volby
do našeho parlamentu budeme brát o něco
vážněji a zodpovědněji.
Ludvík Kraus
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Úspěch v soutěži
SPACE CUP
Žáci naší školy se zapojili do vědomostní
soutěže pro 2. stupeň základních škol a
odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Space Cup 2009.
Soutěž měla celkem 7 soutěžních kol.
Každé kolo se skládalo ze dvou částí 
vědomostního testu a tipovací otázky.
Každý měsíc se uskutečnilo jedno kolo a po
vyhodnocení byl každému soutěžnímu
kolektivu připsán odpovídající počet bodů.
Jednotlivá kola byla zaměřena vždy na
jeden školní předmět. Tak jsme odpovídali
na otázky „Dějespace“, Zeměspace“,
„Biospace“, „Literspace“ a další. Každý
zaregistrovaný žák odpovídal v jednom kole
na 20 soutěžních otázek. Za každou
nesprávnou, nebo nevyplněnou odpověď
byly odečítány body. Občas se stalo, že
někdo z žáků chyběl, nebo dokonce
zapomněl přístupové heslo a třída přišla o
jeho body. Přesto naši žáci dosáhli pěkných
úspěchů.

V konkurenci 1176 tříd z celé republiky
obsadili „OHAVNÍCI“ ze 7. B celkové 8.
místo a „PLUŤÁCI“ z 8. A celkové 13. místo
a vyhráli trička a MP3 přehrávače. Ani
ostatní třídy se neztratily. „Komposti“ z 8.B
byli 33., „Horníci“ ze 7.A 41. a „Devils“ z 9.
třídy 144.
Nejúspěšnějším soutěžícím gratulujeme a
všem, kteří se zapojili, děkujeme za
reprezentaci naší školy. Příští rok se bude
soutěž SPACE CUP opakovat a my už si
společně brousíme zuby na ještě vyšší
příčky. Vždyť ke stupňům vítězů moc
nechybělo a proč bychom nemohli za rok
balit na cestu do Londýna zrovna my.
Zdeněk Oršulík,
ZŠ Vratimov, Datyňská

Už jsem čtenář
Knížka pro prvňáčka
Projekt „Už jsem čtenář“, vznikl na základě
dlouholetých zkušeností pracovníků
Národní pedagogické knihovny
Komenského, organizátorů ankety Čteme
všichni. Do této ankety už 17 let zasílají
dětští čtenáři své hlasy o nejoblíbenější
dětskou knihu roku. Vylosovaní, z
hlasujících čtenářů, bývají odměněni
knihou. Mezi nimi byli už i tři vratimovští
čtenáři.
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. Velkou
roli v tomto úsilí sehrávají knihovny. Proto
se i knihovny spolu se školami do tohoto
projektu zapojily. V Městské knihovně
Vratimov jsme připravily speciální besedy

Zájezd Svazu t ěl. postižených
Ve čtvrtek 28. 5. 2009 se uskutečnil zájezd
členů MO STP a jejich rodinných
příslušníků. V 8 hod. ráno nastoupila 23
členná skupina do autobusu řízeného p. J.
Margecínem, aby se vydala na prohlídku
Olomouce a okolí.
Naší první zastávkou bylo arboretum u
Olomouce, kde jsme si prohlédli rozsáhlý
areál plný vzácných keřů, stromů a pestré
květeny, které vévodily hlavně různé druhy
růží. Bylo se opravdu na co dívat!
Po prohlídce a nákupech v obchůdcích s
dárkovými předměty, květinami a potřebami
pro domácnost jsme se osvěžili v krásné
zahradní restauraci a pokračovali dále
autobusem na Sv. Kopeček. Zde byl naším
cílem barokní Chrám Navštívení Panny
Marie, který zažil největší slávu v r. 1995,
kdy toto poutní místo navštívil papež Jan
Pavel II., který tento chrám povýšil na

Baziliku Minor. Po prohlídce chrámu a
nákupech v krámcích podél cesty na nás
čekal dobrý oběd.
Potom jsme zamířili do Olomouce, kde si
někteří prohlédli památky města a někteří
„zakotvili“ v cukrárně U Orloje.
Cílem našeho putování se nakonec stal
Brodek u Přerova, kde nás čekala prohlídka
zvonařské dílny. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavostí z historie výroby zvonů a o
současné výrobě zvonů pro naši republiku a
export. Někteří z nás si zde koupili miniatury
zvonečků pro štěstí.
Celý den nám přálo počasí, a tak jsme se s
dobrou náladou a plni krásných dojmů vrátili
po 18 hodině domů.
Všem se zájezd líbil, škoda, že se nenašlo
více lidí, kteří by s námi tuto zdařilou akci
absolvovali.
Snad příště!
Členky výboru MO STP ve Vratimově

Bylo to krásné ….
Dne 20. září 2009 tomu bude již 100 let, co
bylo zahájeno vyučování na ZŠ Masarykovo
nám. ve Vratimově.
V rámci oslav tohoto významného výročí
připravilo vedení školy spolu s učiteli a žáky
na pátek 29. května 2009 slavnostní
akademii, na kterou byli pozváni i bývalí
pedagogové, kteří na škole působili v
minulých letech.
V odpoledních hodinách se v prostorách šk.
budovy sešli bývalí i současní učitelé, a
poněvadž se někteří z nich setkali po
několika letech, bylo si o čem povídat.
Všechny pak přivítala paní ředitelka Alice
Čavojská ve sborovně, kde bylo připraveno
pohoštění. Po prohlídce školy se pak všichni
odebrali do kinosálu Společ. domu, aby
zaměřen é n a po dporu
čte nářs tv í, na příklad
„Kočkám vstup zakázán“,
„Já, Baryk“ nebo
„ Po h ád k o v ý ma r a tó n “ .
Pro ty děti, které byly
prostř ednict vím naší
knihovny do projektu
přihlášené a zvládly
úspěšně čtení, je odměnou,
že získaly zdarma původní
českou novinku, která není
běžně v prodeji. Jedná se o
knihu Ivony Březinové 
Okno do komína, kterou
ilustrovala Vlasta
Baránková.
Ve středu 3. června jsme na
slavnostním setkání s žáky
v r a t im o v s k ý c h 1 . t ří d
společně s místostarostou
města Vratimova panem Ivo
Kičmerem, předali 65.
dětem knížky.
Budou mít celé prázdniny na
to, aby si knihu přečetly a v
říjnu, kdy se sejdeme při
pasování druháků na
čtenáře, budou muset v
různých soutěžích dokázat,
že úkol zvládly.
Mgr. Hana Pščolková,
ředitelka Městské knihovny
Vratimov

zhlédli slavnostní akademii žáků a učitelů.
Všechna vystoupení byla velice pěkná,
perfektně nacvičená, jedno bylo hezčí než
druhé. Nejvíc však přítomné diváky nadchlo
vystoupení členek učit. sboru a vedení
školy, které bylo „zlatým hřebem“ celé
akademie.
Toto krásné odpoledne pak pokračovalo pro
zvané hosty v kavárně společenským
večerem s občerstvením a hudbou.
Jménem všech bývalých pedagogů bych
chtěla touto cestou poděkovat vedení školy
i učitelskému sboru za pozvání, za
nezapomenutelné zážitky a hlavně za to, že
na nás, bývalé kolegy, nezapomínají.
Všichni jim přejeme hodně zdaru a úspěchů
při výchově dětí a dalším zvelebování školy.
Za bývalé pedagogy ZŠ Masarykovo nám.
Vlasta Kupková
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Poučení na prázdniny
Konečně jsou tady prázdniny  doba
dovolených a školního volna. Kdo by se na
ně netěšil. Jenže já musím veřejně přiznat,
že prázdniny pro mě znamenají jednu
starost navíc a tou je péče o dítě. Doba naší
dovolené je omezená a babička s dědou si
taky chtějí užít léta podle svého.
Koneckonců dcera už není úplně nejmenší,
aby nezvládla pár hodin počkat, než se
vrátíme ze zaměstnání. Ale přece jen je
dobré každé dítě připravit na chvíli, kdy se o
sebe bude muset postarat samo, proto se s
Vámi teď podělím o pár rad, které jsem dala
vlastnímu dítěti a doufám, že se jimi bude v
životě řídit.. Snad se nemýlím .
1. Popovídejte si se svými dětmi o
bezpečném domově
Pokud nutně musíte odejít z bytu a
necháváte své školou povinné dítě doma
samotné, (předškoláky doma samotné
nenechávejte, mohlo by se Vám to
nevyplatit, jako jedné mamince z Ostravy 
Dubiny, která se z nákupu vrátila do
vyhořelého bytu. Naštěstí ji její syn přivítal
jen ušpiněný, ale zdravý. S bytem v
paneláku to ovšem vypadalo úplně jinak a
sousedé jí také její lehkomyslnost důrazně
vyčetli), vysvětlete mu, že nesmí
manipulovat s ohněm, schovejte všechny
zdroje ohně, schovejte nebo jinak
zabezpečte další nebezpečné předměty. V
případě, že doma máte zbraně, rozložte je
na víc dílů a uschovejte odděleně. Jasně
vysvětlete, že nesmí otevřít dveře, aniž by
vědělo, kdo za nimi je. Sdělte komu může
otevřít, ale zakažte, aby otevíralo komukoli
jinému, jako např. elektrikář, plynař apod.
Tyto řemeslníky, pokud chtějí provádět ve
vašem bytě opravy, byste měli mít vždy pod
dozorem. A pokud oni sami tvrdí, že
nepotřebují nikoho dospělého za svými
zády, zřejmě nechtějí jen opravit kapající
kohoutek, ale mohou chtít využít naivity
dětí. Dejte možnost dítěti, které zůstane
samo doma, aby vám mohlo kdykoli
zatelefonovat a poradit se s Vámi. Také je
samozřejmostí zabezpečit okna proti
nechtěnému pádu dítěte nebo zajistit
nebezpečné živočichy chované doma,
např. hady a pavouky. V případě, že
ponecháte nezletilé dítě bez náležitého
dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové
vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu a
stane se vážná nehoda, vystavujete se
nebezpečí trestního stíhání, např. za
trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti.
2. Vysvětlete svému dítěti, kde jsou
bezpečná místa
Pokud si vaše dítě chodí hrát ven samo,
promluvte si s ním, kterým místům se má
vyhýbat. Např . fr ekventovaným
komunikacím, rozestavěným domům, ale
také těsnému okolí problematických
restaurací apod. Ukažte mu místa, kde si
může se svými kamarády hrát. Využijete
toho, až se vaše dítě zabere do hry a
zapomene se vrátit ve smluvenou dobu
domů. Budete vědět, kde ho můžete hledat.
3. Naučte jej používat bezpečnou cestu
Někdy vaše dítě musí do míst, kde si může
hrát, projít nebezpečným úsekem. Tím
může být rušná silnice, nepřehledný lesík
nebo zkratka přes potok. Projděte si tuto
cestu společně a vysvětlete, proč je
bezpečnější ujít navíc sto metrů ke
světelnému přechodu nebo proč je lepší

obejít lesík, či dojít k mostku přes potok.
Neb ojte se svému dítěti říci o
nejzávažnějších následcích, kterým se
může tímto vyhnout. Otevřeně si s ním
popovídejte, že má malou šanci přežít, když
vběhne pod kola jedoucímu automobilu.
Vaše dítě by mělo vědět, že mu může ublížit
dospělý člověk a že ten, který se na začátku
hovoru chová příjemně, usměvavě a mile,
nemusí být hodný člověk. Nestyďte se mu
říci, že není normální, když mu sahá mezi
nohy, na prsa a na zadek. A hlavně si s ním
každý den povídejte. Dozvíte se, co v době,
kdy jste jej neměli pod dohledem, dělalo a
můžete ho také usměrnit, popřípadě
informovat policii, že ve vašem okolí je
člověk, který osahává menší děti. V
neposlední řadě se tím také utužuje
rodičovské pouto a možná vám vaše dítě
umožní se alespoň tímto způsobem vrátit do
dětských let.

Bezpečný dům

4. Vysvětlete dětem, kdo jsou bezpečné
osoby
Toto doporučení se vám může hodit hlavně
na dovolené v neznámém městě. Může se
stát, že budete příliš nadšeni ze starobylých
památek nebo roztomilých krámků a ztratíte
svou ratolest z dohledu. Víte, jak vaše dítě
zareaguje, když se ocitne v neznámém
prostředí bez bezpečné náruče rodičů?
Pravděpodobně začne plakat a volat vás.
Snad nebude mít smůlu a neobjeví se v jeho
p ř ít o m n o s ti č l o v ě k , k te r ý v y u ž i je
bezbrannosti vašeho dítěte a pod záminkou
pomoci ho odvede neznámo kam. Domluvte
si tedy předem, kde se potkáte v případě, že
se ztratíte. Pokud to není možné, vysvětlete
dětem, na koho se můžou obrátit s žádostí o
pomoc. Ztratíli se v obchodě, ať zajde za
paní prodavačkou u pokladny, ta má
většinou po ruce telefon a je velmi malý
předpoklad, že by mu chtěla ublížit. Ztratíli
se vám dítě v tramvaji nebo autobusu,
doporučte mu, aby nevystupovalo, ale aby
šlo k řidiči. Nejenže řidič si dítě nemůže
nikam odvézt, ale má možnost informovat
dispečink, který zalarmuje policii. Policie už
potom zprostředkuje vaše setkání. No, a
pokud se dítě ztratí např. v parku, ať se
obrátí na policistu, strážníka nebo maminku
s kočárkem. Věřím, že maminka s kočárkem
pro dítě najde pochopení a pomůže mu.
Řešením je rovněž mobilní telefon. Pokud
jej dítěti svěříte, rozhodně ho poučte, aby si
telefon schovalo do kapsy. Vytrhnout mobil z
ruky dítěti zvládne i desetiletý zloděj.
Bezpečných pravidel je mnohem víc, ale k
těm se vrátím někdy jindy. Ještě vás chci
upozornit na tzv. sousedskou výpomoc.
Nezapomínejte na dobré vztahy se
sousedy, vzájemně si můžete vypomáhat
při hlídání vašeho majetku i vašich dětí. V
neposlední řadě korigujte a plánujte dětem
zajímavý program na volné chvíle. Nuda se
sebou často přináší dětské rošťárny, které
nemusí končit jen chápavým úsměvem.
Pokud vaše dítě bude z nudy házet kameny
do oken, náhrada škody půjde z vaší kapsy.
Přesto Vám za všechny policisty přeji
příjemné léto a hlavně hodně veselých
zážitků, na které budete rádi vzpomínat.

Policisté městského ředitelství Policie ČR v
Ostravě opět apelují na všechny občany
města Ostravy a okolních měst, aby
nepodceňovali zabezpečení svých domů a
bytů. Jelikož preventivních rad není nikdy
dost, určitě se vyplatí připomenout si nejen
základní a speciální bezpečnostní opatření,
ale i ta jež je třeba bezpodmínečně
dodržovat při delší absenci ve vlastním
obydlí. Blíží se doba prázdnin, dovolených
a jiných letních radovánek, za kterými
mnozí občané vyjíždějí mimo naše město.
Aby se po návratu z příjemně strávené
dovolené libé pocity nezměnily v noční
můru, dbejte prosím následujících rad.
Bezpečného domu je možno docílit jedině
tam, kde občané (majitelé bytů, nájemníci)
věnují dostatečnou pozornost otázkám
bezpečnosti a zabezpečení a mají mezi
sebou dobré vztahy. Občané musí v prvé
řadě dodržovat základní bezpečnostní a
organizační opatření:
 Dům se musí celodenně zamykat. To je
základ úspěchu. Je to filtr, který oddělí
příležitostné pachatele.
 Klíče od domu musí mít pouze omezený
okruh lidí (majitelé, nájemníci, poštovní
doručovatelka atd.).
 Za vpuštění cizí osoby do domu musí
odpovídat dospělá osoba. V konfliktních
situacích je třeba neprodleně informovat
policii.
 Míru bezpečnosti v domě ovlivňuje i
dodržování pořádku (prázdné chodby,
čistota) a dostatečné a fungující osvětlení
společných prostor (chodby, sklepy) i
venkovní osvětlení.
Mimo tyto základní opatření si bezpečný
dům žádá i nezbytná stavební a technická
opatření:
 Stavební úpravy vstupních částí domu.
 Instalace vstupních domovních dveří a
instalace kvalitního bezpečnostního
uzamykacího systému.
 Zabezpečení přízemních okenních otvorů
domu pomocí mříží, bezpečnostních fólií,
skel, uzamykatelných uzávěrů a kování.
 Instalace bytových ovladačů zámku
domovních dveří.
 Instalace druhých dveří až za prostor
poštovních schránek.
 Uzamykání společných prostor (sklepy,
kočárkárny, komory) a jejich zabezpečení
mechanickými zábrannými prostředky.
 Zasklení lodžií a balkónů.
 Možná instalace kamerového systému
atd.
Výše zmíněné rady a doporučení platí
celoročně. Před plánovaným odcestováním
na dovolenou je dále třeba:
 O svém záměru informovat své blízké.
 Nechlubte se o svém záměru před
neznámými lidmi.
 Požádat příbuzné, přátele či sousedy o
pravidelné vybírání poštovních schránek a
pravidelnou kontrolu obydlí.
 V době své nepřítomnosti nezatahujte
rolety či žaluzie.
Ostravští policisté apelují na všechny
občany, nedávejte sami příležitost zlodějům
k tomu, aby se vloupali do Vašeho obydlí.
Udělejte vše pro to, aby se Váš byt stal
nedobytným hradem.

prap. Mgr. Olga Bogdanová
Preventista OOP ČR Vratimov

nprap. Mgr. Petr Svoboda
vrchní inspektor PIS Ostrava

POLICIE ČR
pátrá, radí, informuje
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Myslivecká stráž Výroční schůze včelařů
Vážení spoluobčané, přináším opět pár
řádků, tentokrát k Myslivecké stráži.
Činnost myslivecké stráže upravuje zákon
č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném
znění.
Uživatel honitby je povinen pro každých
započatých 500 ha honitby navrhnout
orgánu státní správy myslivosti ustanovení
jedné myslivecké stráže. Podmínka pro
ustanovení myslivecké stráže se řídí
Hlavou II § 12, zrušení § 13.
Oprávnění myslivecké stráže § 14, odst.1:
a) požádat od osob, které jsou v honitbě se
střelnou zbraní nebo s jinou loveckou
výzbrojí, předložení zbrojního průkazu,
průkazu zbraně, loveckého lístku,
povolenky k lovu a potvrzení o povinném
pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž
lze prokázat jméno, příjmení, datum
n a r o z e n í a mí s t o tr v a lé h o n e b o
přechodného pobytu,
b) zastavit a prohlížet v honitbě a na
účelových komunikacích v honitbě dopravní
prostředky, včetně přepravovaných
zavazadel, jeli důvodné podezření, že
přepravují nebo obsahují neoprávněně
nabytou zvěř, a za tím účelem požádat
doklad o nabytí zvěře,
c) zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě
při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti
tímto zákonem zakázané, nebo osobu,
kterou přistihne v honitbě se zakázanou
loveckou výzbrojí anebo se střelnou zbraní,
pokud nejde o osobu oprávněnou podle
zvláštních právních předpisů držet střelnou
zbraň i na honebních pozemcích a
neprodleně přivolat orgán Policie České
republiky (dále jen policie),
d) odejmout osobám uvedeným v
písmenech b) a c) střelnou zbraň nebo
zakázanou loveckou výzbroj, chycenou,
ulovenou nebo přepravovanou zvěř,
popřípadě i loveckého psa a fretku a
vykázat je z honitby, o odnětí věci sepsat
úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata,
vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou
střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou
výzbroj odevzdat neprodleně orgánu
policie. Osoby uvedené v písmenech a) až
d) jsou povinny výzvám či úkonům v nich
uvedených vyhovět, popřípadě jich
uposlechnout,
e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří
mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti
větší než 200 m od nejbližší nemovitosti
sloužící k bydlení pronásleduje zvěř, pokud
je tato nemovitost umístěna na oploceném
pozemku, počítá se vzdálenost od oplocení.
Toto oprávnění se nevztahuje na psy
ovčáckých a loveckých plemen, na psy
slepecké, zdravotnické, záchranářské a
služební, usmrcovat kočky potulující se v
honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od
nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení,
pokud je tato nemovitost umístěna na
oploceném pozemku, počítá se vzdálenost
od jeho oplocení,
f) usmrcovat mývala severního, psíka
mývalovitého, norka amerického nebo nutrii
říční a další vyhláškou stanovené
zavlečené druhy živočichů v přírodě
nežádoucí,
g) usmrcovat po předchozím oznámení
místně příslušnému obecnímu úřadu
zdivočelá hospodářská zvířata a dále volně

Včelaři ZO Českého svazu včelařů Horní
Datyně hodnotili na výroční členské schůzi
konané koncem dubna svou činnost za
uplynulý rok.
Ve zprávě o činnosti ZO přednesenou jejím
předsedou Ing. Grohmannem zaznělo:
Organizace měla k 31. 12. 2008 25 včelařů,
převážně důchodců, obhospodařujících
268 včelstev. Stavy včelstev se daří
udržovat a ztráty z let 2006 a 2007 byly
eliminovány.
Odborná úroveň je zajišťována povinným
odběrem svazového časopisu Včelařství,
účastí na různých tematických zájezdech a
včelařských akcích, většinou spojených s
přednáškou včelařského odborníka. Loni to
byla přednáška učitele včelařství př.
Martina Carbola „Ošetřování včelstev
během roku“. Zúčastnili jsme se i kurzu
chovu včelích matek u př. Lupy, Carbola a
Kopečka, včelařské výstavy na Černé
louce, zájezdu do Brna na výstavu Techagro
i zájezdu do Bratislavy na XVI. Konferenci
zlepšovatelů a vynálezů ve včelařství.
Navštívili jsme také Včelařský den v
Chlebovicích a Včelařský Jarmark v
Šenově. O naší činnosti je př. Slonkou
vedena kronika včetně fotodokumentace.
Pro zkvalitnění chovného materiálu byly
zakoupeny 2 chovné matky a jejich
se pohybující označená zvířata z
farmových chovů zvěře ve vzdálenosti větší
než 200 m od nehonebního pozemku, na
němž je farmový chov provozován,
h) požádat pomoc nebo součinnost orgánu
policie, popřípadě obecní policie, pokud
nemůže splnění svých povinností zajistit
vlastními silami a prostředky,
i) ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení
za přestupky podle zvláštních právních
předpisů,
j) vstupovat na pozemky v rozsahu
nezbytně nutném k výkonu funkce.
§ 14, odst. 2:
Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo
kočku, zdivočelé hospodářské zvíře nebo
označené zvíře z farmového chovu, je
povinna o tom neprodleně informovat jeho
vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu
místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na
toto místo doprovodit.
§ 14, odst. 3:
Prohlídka dopravních prostředků a
zavazadel podle odstavce 1) nesmí
sledovat jiný zájem než zjištění, zda v
těchto prostředcích a zavazadlech není
neoprávněně nabytá zvěř. Myslivecká stráž
při výkonu své funkce užívá status
Veřejného činitele. Zároveň při výkonu je
povinná se prokázat služebním průkazem a
odznakem.
Petr Dunat,
jednatel MS Hubert Vratimov, o. s.

Moravskoslezs ký
pohár ohařů
Pozvání na 16. ročník Moravskoslezského
poháru ohařů, který pořádá
Severomoravská pobočka KCHNKO a
OMS ČMMJ Ostrava v našem městě a
okolí, ve dnech 15.  16. srpna 2009.
Začátek v 8.00 hod. na myslivecké chatě
Hubertka. Jedná se o všestranné zkoušky.
Srdečně zveme všechny příznivce
myslivosti a kynologie.

rozchování pro potřeby členů zajišťují př.
Kaloč a Ing. Grohmann. Tři naši členové Ing.
Grohmann, př. Kaloč a Ing. Tobola provedli
na vyžádání Krajské veterinární správy
klinickou prohlídku všech včelstev v
sousední ZO ČSV Paskov na přítomnost
moru včelího plodu.
V léčení varroázy jsme byli úspěšní. Jarní
přeléčení se provádělo jen u dvou členů.
Přes úspěchy v léčení byly zjištěny v zimním
vzorku u jednoho člena spóry moru včelího
plodu. Následně byly odebrány vzorky
plástve s plodem, a i když dosud nejsou
známy výsledky laboratorního rozboru,
bude se s největší pravděpodobností na
stanovišti včelaře pálit a dezinfikovat.
Zprávu o činnosti zakončil předseda
poděkováním MěÚ Vratimov a také OÚ
Řepiště za pochopení pro naši činnost a
stálou finanční podporu, i ZO ČSV Šenov za
zajištění zájezdů a akcí i pro naše členy.
Informaci o letním léčení podal Ing. Tobola.
Zkonstatoval, že příznivé výsledky v léčení
varroázy a zejména snižující se účinnost
přípravku Gabon (z původních 97% na 85%)
v důsledku zvyšující se rezistence roztoče
na použití tohoto přípravku vedly k
rozhodnutí veterinární správy neprovádět
letos léčení tímto přípravkem celoplošně,
ale jen cíleně. V organizacích se bude v
průběhu května a června provádět
monitoring na nákazu. Veterinární správa
pak rozhodne, kde se bude léčení provádět.
Novým členům Ing. Eduardu Durgarianovi,
Ing. Bohumíru Vašíčkovi a Veronice
Čikesové byly předány členské legitimace.
Radujeme se nejenom z nových členů, ale i
z toho, že se u dvou posledně jmenovaných
jedná o potomky členů stávajících a chov
včel bude v rodině pokračovat.
Předáním věcného daru a poděkováním za
celoživotní práci pro rozvoj včelařství se
organizace rozloučila s bývalým předsedou
Vladimírem Slívou. Ten stál v čele ZO v
období 1977  2000. Posledních 9 let byl
členem výboru jako čestný předseda a ze
zdravotních důvodů ukončil k 31. 12. 2008
členství v naší ZO.
Oceněni byli i jubilanti. Př. Miloš Černý (65
let) obdržel věcný dar a Ing. Tobola (70 let)
čestné uznání ZO. Čestné uznání OV ČSV
Frýdek  Místek obdrželi př. Jiří Basista (50
let), př. Václav Supík (70 let) a čestný
odznak Vzorný včelařský pracovník od ÚV
ČSV Ing. Grohmann (70 let). Poslední
letošní jubilant př. Oldřich Kaloč (80 let),
nositel různých včelařských vyznamenání,
bude oceněn na říjnové výborové schůzi
věcným darem. Ocenění předal př. Lupa a
pozval všechny naše včelaře na akce
pořádané šenovskou organizací. Upozornil,
že letošní včelařská výstava nebude na
Černé louce, ale v Petřkovicích, v areálu
Hornického muzea.
Oficiální část schůze zakončil předseda
upozorněním, že příští rok bude pro
organizaci rokem jubilejním a také
volebním. Organizace oslaví 80. výročí
svého vzniku a současně budou
uskutečněny volby do všech orgánů ČSV,
tedy i do výboru naší ZO.
Po přestávce s občerstvením byla schůze
zakončena přednáškou učitele včelařství př.
Ladislava Procházky, známého chovatele
včelích matek, na téma „ Chov matek a
ošetřování včelstev během roku“.
Ing. Zdeněk Tobola
jednatel ZO ČSV Horní Datyně
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RECYKLAČNÍ SYMBOLY

Vyhodnocení ankety
o likvidaci bioodpadu

Na přání jednoho zvídavého občana
uveřejňujeme recyklační symboly, které
slouží k označování výrobků, a z kterých je
evidentně patrno, z jakého materiálu je
produkt vyroben a do jaké separační
nádoby jej můžeme odložit, pokud
doslouží.

Odbor výstavby a životního prostředí
děkuje všem, kteří věnovali svůj čas anketě
a napsali svůj názor i důležité rady či
připomínky k dané problematice. Vše bude
použito jako podklad pro zpracování
strategie sběru a likvidace bioodpadu.
Ankety se zúčastnilo 52 domácností. Z toho
jeden hlas byl proti zavedení sběru
bioodpadu, 24 hlasů bylo pro, pokud by tato
služba byla zdarma. 27 hlasů bylo pro i v
případě, že by služba byla zpoplatněna.

Nejčastější dotazy jsou vznášeny na
skupinu plastů, proto stručně uvádíme
alespoň nejznámější z nich:
Polyethylentereftalát (značka PETP) se
uplatňuje při výrobě nemačkavých vláken,
lahví a dalších obalů a folií. Patří mezi
plasty, které se velmi dobře recyklují.
Polyethylen (značka PE) může být s nízkou
hustotou (značka PELD) nebo s vysokou
hustotou (značka PEHD). Vyrábí se z něj
nejrůznější hračky, mikrotenové sáčky a
elektrotechnická izolace.
Polypropylen (značka PP) je známý pod
obchodním názvem Triplen, Tatren. Patří
mezi často používané plasty hlavně v
mnoha odvětvích potravinářského a
textilního průmyslu. Kvůli své nízké hustotě
je vhodný na výrobu lan a provazů a pro
izolaci elektrických kabelů v málo větraných
prostředích, především v tunelech.
Polystyren (značka PS) je oblíbený pro své
tepelněizolační vlastnosti ve stavebnictví, v
obalovém průmyslu, elektrotechnice.
Polyvinylchlorid (značka PVC) je druhou
nejčastěji používanou umělou hmotou na
Zemi. Důvodem je levný způsob výroby,
snadná zpracovatelnost a značná chemická
i tepelná odolnost. Využívá se hlavně ve
stavebnictví, na výrobu podlahových krytin,
hraček, zdravotnického materiálu. Výrobky
z tvrdého PVC jsou známy pod obchodním
názvem n o v o d u r , z polotuhého až
elastického PVC jsou označovány
o bc h od n ě n o v o p l a s t . Ač ko liv má
polyvinylchlorid prakticky ideální vlastnosti,
obavy vzbuzují jeho negativní vlivy na
životní prostředí. Většina výrobků z PVC je
považována za neškodné při správném
zacházení. Nicméně některé přísady a
změkčovadla se mohou z PVC výrobků
uvolňovat a negativně ovlivňovat nejen
životní prostředí, ale i lidské zdraví. Výrobky
z PVC v žádném případě nedáváme do
separačních kontejnerů!
Separační kontejnery slouží k roztřídění
odpadu podle druhu, aby mohlo dojít k
následné recyklaci. Recyklace je výraz pro
takové nakládání s odpadem, které vede k
jeho dalšímu využití. Recyklace umožňuje
šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a
omezuje zátěž životního prostředí.
V České republice se třídí hlavně plasty,
sklo, papír, kovy a v poslední době byl
zprovozněn systém zpětného odběru
elektrických a elektronických zařízení. Míra
recyklace se v České republice každoročně
pomalu zvyšuje, přesto je ve srovnání s
ostatními státy EU zatím nižší. Výjimku tvoří
recyklace PETlahví, kde je Česká republika
dle průzkumu agentury CENIA, vycházející
z údajů firmy EKOKOM, na špičce mezi
evropskými zeměmi.
Na závěr si připomeňme co je možno do
separačních kontejnerů odkládat a co ne:
Do MODRÉHO kontejner na PAPÍR:
je možno vhazovat noviny, časopisy,

kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenku, karton, papírové
obaly, a obaly s recyklačním symbolem
PAP. Do kontejneru na papír nepatří mokrý,
mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový
a voskovaný papír, použité pleny,
hygienické potřeby a vícevrstvé obaly.
Do ZELENÉHO kontejneru na SKLO:
je možné vhazovat nevratné láhve od
nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy 
tabulové sklo a obaly s recyklačním
symbolem GL nebo GLS. Do kontejneru na
sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo,
drátěné sklo, zrcadla, lahvičky od léčiv,
žárovky, zářivky a výbojky.
Do ŽLUTÉHO kontejneru na PLAST:
je možno vhazovat stlačené PETláhve od
nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové),
folie, polystyren, výrobky a obaly z plastů
označené recyklačním symbolem PET,
PEHD, PELD, PP, PS, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do
kontejnerů na plast nepa tří PVC,
novodurové trubky, guma, molitan, textil z
umělých vláken, nádobky od léčiv,
vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly
od nebezpečných látek (motorový olej,
chemikálie, barvy).
Do EBOXU
na drobné elektrospotřebiče:
je možno vhazovat vysloužilé kalkulačky,
mobilní telefony, drobné elektrospotřebiče,
drobné počítačové vybavení. Do EBOXU
nepatří zářivky a výbojky, baterie,
akumulátory
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Skupina

Kód

RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP

Svozový kalendář  7. a 8. měsíc
HORNÍ DATYNĚ
Datum 1 x týdně 1 x 2 1 x 4
týdny týdny
1.7. červená
8.7. červená modrá zelená
15.7. červená
22.7. červená modrá
29.7. červená
5.8. červená modrá zelená
12.8. červená
19.8. červená modrá
26.8. červená
VRATIMOV
3.7. červená modrá
10.7. červená
17.7. červená modrá zelená
24.7. červená
31.7. červená modrá
7.8. červená
14.8. červená modrá zelená
21.8. červená
28.8. červená modrá

kombi
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá

Popis

Polyethylentereftalát
Polyethylen s vysokou hustotou
Polyvinylchlorid
Polyethylen s nízkou hustotou
Polypropylen
Polystyren
Ostatní plasty
Akrylonitrilbutadienstyren:
Většina komponent počítače,mobily,...
Olověný akumulátor
Baterie
#8 Olovo
#9 nebo #19 Alkaline Alkalický článek
Niklkadmiová baterie
#10 NiCD
NiMH baterie
#11 NiMH
Lithiová baterie
#12 Li
SO baterie
#13 SO(Z)
CZ baterie
#14 CZ
Lepenka
Papír
#20 C PAP (PCB)
Jiný papír (časopisy, dopisy)
#21 PAP
Papír
#22 PAP
Karton
#23 PBD (PPB)
Železo
Kovy
#40 FE
Hliník
#41 ALU
Dřevo
Dřevěné materiály #50 FOR
Korek
#51 FOR
Bavlna
#60 COT
Juta
Textilie
#61 TEX
Ostatní textil
#62#69 TEX
Bezbarvé sklo
Sklo
#71 GLS
Zelené sklo
#72 GLS
Hnědé sklo
#73 GLS
Plasty

#1 PET(E)
#2 PEHD
#3 PVC
#4 PELD
#5 PP
#6 PS
#7 O
#9 ABS
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ČERVENEC AA SRPEN
SRPEN
ČERVENEC
v Kulturním středisku ve Vratimově

Vzpomínáme
Dne 2.7. 2009 uplyne 15 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček,
pan

Josef Duží
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Kdo měl rád ten vzpomene,
kdo miloval, nezapomene.
Dne 4. července a 26. července 2009
vzpomeneme smutné 10. výročí úmrtí
našich rodičů

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

Kdo znal vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.
Dne 17.7. 2009 vzpomínáme 10. výročí,
kdy nás opustila
paní

Danuše Benková
S láskou vzpomíná maminka s manželem
a sestra s rodinou.
Dne 20.7. 2009 by se dožila 80 let
naše drahá maminka, sestra, babička,
prababička, tchýně, teta a švagrová,
paní

Drahomíra Veldamonová
Vzpomínají děti a celá rodina.

Akce v Horních Datyních
24.7. 18,30  Schůze výboru včelařů
28.8. 18,30  Schůze výboru včelařů

13., 14., 15. 7.  prodej, vestibul kavárny KS Vratimov
16. 7. 15 hod.  předváděcí akce, sálónek KS
20.8.  prodej, vestibul kavárny KS

Letní kurz:
kalanetika

 středa

19,00

cvičební sál

Kulturní akce na 2. pololetí
KS Vratimov
22. 9. v 18 hod .  MORAVANKA Jana Slabáka
6.10. v 18 hod.  POUTNÍCI
30.11. v 18 hod.  Vánoční koncert s " BONI PUERI"

Pr o děti:
20.9. v 10 hod.  VESELÁ ŠKOLIČKA divadélka
Sm íš ek

2.10. v 8,30 a v 10 hod.  MICHALOVA BRNKAČKA
představení Michala Nesvadby pro děti z MŠ, 1. a 2.
tříd ZŠ a pro veřejnost
18.10. v 10 hod.  JAK ČERVENÁ KARKULKA
ZACHRÁNILA VLKA  Duo Šamšula
10.11. v 8,30 a v 10 hod.  JAK TRAUTENBERK
DĚLAL KRAKONOŠOVI DUCHA  představení
divadla Kompanyje pro děti MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ a pro
veřejnost
15.11. v 10 hod.  O RUSALCE  divadlo Oblázek
29.11. v 15 hod.  Tradiční MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
13.12. v 10 hod.  JAK PEJSEK S KOČIČKOU
SLAVILI  Duo Šamšula

KD Horní Datyně
Omlouváme se celé rodině za chybně
u v ed en é p ř íj m en í v m i n u l ém
v y d án í Vr at i m o v s k ý c h n o v i n .
Čím jsi pro nás byl, ví jen ten, kdo tě ztratil.
Dne 10. června 2009 uplyne rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, tchán a dědeček
pan

Miroslav Holešínský

Děkujeme všem, kteří spolu s námi
tichou vzpomínkou uctí jeho památku.
Manželka Ludmila, dcery Pavlína
a Kamila s rodinami.

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

11.9., 16.10. a 13.11. ve 20 hod.  Taneční večery
se skupinou ARGUMENT
30.10. v 19,30 hod.  PITBUL A JINÉ CELEBRITY,
ANEB ZE ŽIVOTA SLAVNÝCH  divadlo Propadlo
18.11. v 18 hod.  EVA A VAŠEK  koncert populární
d vo j i ce

29.8.  SDH Horní Datyně  loučení s létem
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.

Očkování psů proti vzteklině v Horních Datyních

Datum: středa 8.7.2009
Místo: Hasičárna 10,00  10,30 18,15  18,45
Na Roli
10,30  11,00
Cena: 150 Kč, očkování platí 2 roky
MVDr. Jaromír Miklík, tel.: 602 534 678

9

Kulturní středisko Vratimov

V září otevřeme tyto kurzy:
Přihlášky přijímáme už dnes!!! Hlaste se co nejdříve, počet míst je omezen.

Poslední termín zápisů do všech kurzů: 31.8.  1.9. 2009 8  17 hod.
KALANETIKA S OVERBALY  každé pondělí v 17,00
Jedná se o cvičení v klidném a pomalém tempu se zapojením prvků jógy, pillates a chitonningu, čímž se docílí
zpevnění celého těla.

AEROBIC MIX  každé pondělí v 18,00
RELAX CVIČENÍ  každé pondělí v 19,00
VELKÉ MÍČE  každé úterý v 17,00
Cvičení na velkých míčích napomáhá předcházet vadnému držení těla a bolestem v zádech, rozvíjí rovnovážné a
koordinační schopnosti, posiluje a protahuje svalstvo, přispívá k celkovému psychickému uvolnění.

BODYFORM  každé úterý v 18,00
Posilování boků, zadečku, stehen,břicha,zád, paží … s využitím činek, gumiček, poté následuje strečink, protažení
a relaxace.

JÓGA  každou středu v 17,00
S cviky ovlivňujícími hormonální hladinu v těle. Vhodné pro muže i ženy všech věkových kategorií.
Cvičení jógy a hathajógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také především prevenci. Prevenci ve smyslu upevnění
imunity, předcházení nemocí a stáří. Cviky obohacené dechovými technikami působí na hormonální soustavu, ať už v období
přechodu, či kolísavosti v mladším věku. Upravuje cyklus a působí
celkově na vyrovnanost všech systémů v těle.
Po pravidelném cvičení dochází k vyrovnání v oblasti páteře a svalových disbalancí. Jednotlivá dechová cvičení oživují dráhy
(nádí) v těle a probouzí energii v celém organismu. Pomocí vědomého dechu působíme rovněž na krevní oběh a posilujeme
nervový systém.
Cvičení jógových prvků s následnou relaxací přináší vědomou cestu ke zdraví.

ABY ZÁDA NEBOLELA  každou středu v 17,00
Cvičení pod vedením rehabilitační pracovnice zaměřené k obnovení a udržení svalové rovnováhy tzn.posílení
oslabených a protažení zkrácených svalových skupin, nácvik správného držení těla. Vhodné pro lidi se sedavým
zaměstnáním, bolestmi zad, vadným držením těla nebo pro udržení dobré fyzické i psychické kondice.

KALANETIKA  každou středu v 18,00 a 19,00
Cvičení zaměřené na tvarování postavy a posílení problémových partií. Při cvičení využíváme činky, posilovací tyče
a gumičky.

PILLATES  každý čtvrtek v 17,00
Při cvičení pillates se protahuje a posiluje celé tělo se zaměřením na „střed“, všechny cviky vycházejí z posílení
jádra těla (břišních svalů a svalů spodní části zad).

FITKO S MARKEM  každý čtvrtek v 18,00
ANGLIČTINA I.  IV. ročník
každé pondělí a úterý v 15,30 a v 17,00hod.
Jazykové kurzy probíhají ve skupinách. Jsou zaměřeny konverzačně se systematickým probíráním gramatiky. Kurzy
pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé, probíhají 1x týdně v rozsahu 90 minut.!

Připravujeme zahájení těchto nových kurzů :
KONDIČNÍ TANEC
Jedná se o intenzívní hodinový trénink s tanečními prvky na taneční hudbu. Lektor dbá na zásady správného držení
těla, zařazuje cviky posilovací a protahovací.

Termín i cena bude zveřejněna po naplnění kurzu!
DESÁTÁ
Dopolední cvičení pro všechny ženy, které mají chuť si zacvičit. Pro maminky s malými dětmi bude zajištěno hlídání
v herničce.

Termín i cena bude zveřejněna po naplnění kurzu!
PRÁCE na PC pro začátečníky i pokročilé
Termín i cena bude zveřejněna po naplnění kurzu!

Informace: Kancelář KS Vratimov, tel.: 595 700 752

www.ksvratimov.cz
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www.ksvratimov.cz, tel.: 595 700 750, 751, 752, 753, 754

Předprodej v kanceláři KS Vratimov
po  pá: 7  14 hod., cena: 250,

22. září v 18.00 hod.
kinosál Hvězda KS Vratimov

11

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

NEDĚLE 20. ZÁŘÍ 2009 V 10.00 hod.
v podání divadla Smíšek

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

Předprodej v KS po  pá: 7  14

KUPÓN
20. ZÁŘÍ 2009
VESELÁ ŠKOLIČKA

NAJDOU SE NOVÍ CVIČITELÉ?
TJ SOKOL Vratimov hledá pro šk. r. 2009/2010 zájemce o
sportovní aktivy s dětmi  mladší žáci a žačky, starší žáci a
žačky, dorost. Podpoříme jakékoliv sportovní zaměření a
opatříme k tomu i potřebné náčiní či nářadí. Podmínkou věk
nad 18 let. Nabízíme samostatné vedení hodin s možností
dalšího proškolování v trenérské činnosti. Nápady vítány.
Základní proškolení lektorůtrenérů zajistíme. Za každou
lekci je finanční ohodnocení.
Na spolupráci s vámi se těší kolektiv cvičitelů a cvičitelek TJ
Sokol Vratimov.

po předložení vybarveného obrázku
SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

kontakt: Ilona Spratková, mob. 777 056 707
email: IlonaSpratkova@seznam.cz

Mi l é d ět i , Vážen í r o d i če,
připravujeme pro Vás novou nabídku
kroužků, kurzů a spoustu novinek.

Přejeme všem dětem krásné prázdniny.
Těšíme se na Vás v novém školním roce 2009/2010.
kolektiv pracovníků DDM Vratimov

Více informací o nabídce zájmového
vzdělávání pro školní rok 2009 / 2010
najdete od září na www.ddmvratimov.cz
nebo osobně v kanceláři DDM Vratimov.
Budeme se těšit 1.10.2009, kdy opět
začne nový školní rok na Domě dětí a
mládeže ve Vratimově.
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Program kina Hvězda Vratimov

ČERVENEC 2009
1.  2.7. v 18,00 hod.
USA/ 102´/ 65,/ komedie/ přístupný od 12 let

ZNOVU 17

Pokladna je otevřena hodinu před představením

tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.cz
spojení z centra Ostravy autobusem č.21, 81
3.  4. 7. v 18,00 hod.
Česko  Polsko/ 110´/ 40,/ drama

KARAMAZOVI

Těsně před maturitou je Mike O´Donnell hvězdou
basketbalového týmu a čeká ho skvělá budoucnost. Když se
dozví, že se svou přítelkyní čeká dítě, rozhodne se vše zahodit a
zvolí rodinný život. O téměř dvacet let později má svá nejlepší
léta za sebou. Manželství se rozpadá, nevychází mu kariéra a
jeho dospívající děti si o něm myslí, že je naprosto mimo. Mike
však dostane druhou šanci, když se zázrakem znovu ocitne v
kůži sedmnáctiletého kluka. Hrají: Zac Efron, Leslie Mann,
Thomas Lennon

Do Krakowa přijíždí skupina pražských herců v čele s režisérem
hry, aby na festivalu uvedla adaptaci Dostojevského hry Bratři
Karamazovi, jejímž základem je vyšetřování otcovraždy.
Na pozadí divadelní zkoušky sledujeme osudy hereckého
souboru, komické příběhy herců a režiséra.
Hrají: Ivan Trojan, Radek Holub, Igor Chmela, Roman Luknár,
David Novotný, Martin Myšička, Andrzej Mastalerz

8.  9. 7. v 18,00 hod.
USA/ 140´/ 70,/ dramathrillerkrimi/ přístupný od 12 let

10.  11.7. v 18,00 hod.
ČR /97´/ 65,/ komediedrama

ANDĚLÉ A DÉMONI

VÁCLAV

Tom Hanks ztvárňuje roli harvardského odborníka na
religionistiku, který zjišťuje, že síly se starobylými kořeny se
nezastaví před ničím, dokonce ani před vraždou, aby dosáhly
svých cílů. Když objeví důkazy o znovuobnovení starověkého
tajného bratrstva, známého jako Ilumináti, čelí smrtelnému
nebezpečí, které ohrožuje nejnenáviděnějšího nepřítele této
tajné organizace: katolickou církev. Hrají: Tom Hanks, Ayelet
Zurer, Ewan McGregor

Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s
maminkou. Přestože je Václav vnímán jako místní šašek a
hlupák, my v něm (spolu s maminkou) uvidíme citlivého,
vnímavého dobráka s klukovskou duší. Ostatní v něm vidí jen
problém. Dokonce i bratr František, který celý život soupeří s
Václavem o lásku matky. Drama vrcholí soubojem bratrů o lásku
Frantovy milenky, který končí trestným činem.
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Lábus, Emilia Vašáryová,Jan Budař

15.  16.7. v 18,00 hod.
USA/ 109´/ 65,/ komedie/ přístupný od 12 let

17.  18.7. v 18,00 hod.
Velká Británie/ USA/ 108´/ 70,/ muzikál komedie

SEX DRIVE
18letý Ian má konečně šanci přijít o své panictví. Žena, se kterou
se seznámí přes net mu nabídne, že se s ním vyspí, když za ní
přijede do Knoxville. Společně s kamarády Lancem a Felicií, pro
kterou má Ian slabost, ale které se líbí Lance, se vydává na cestu
skrz Státy v bráchově milovaném GTO z r. 1969, samozřejmě
bez řidičáku. Hrají: James Marsden, Michael Cudlitz, Seth
Green, Clark Duke, Amanda Crew, Dave Sheridan

22.  23.7. v 18,00 hod.
Belgie/ Francie/ 96´/ 65,/ komediální krimi

JCVD  Jsem zpět!
Pro stárnoucí hvězdu devadesátých let zbývají už jen role v
laciných béčkových filmech. Když se k tomu přidá ještě soud o
opatrovnictví dcery, je na čase se vrátit domů. Sotva však Jean
Claude Van Damme vystoupí na bruselském letišti, zaplétá se
shodou tragikomických náhod do řetězce událostí. Hrají: Jean
Claude Van Damme, François Damiens, Zinedine Soualem

MAMMA MIA
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři
potenciální otcové a nesmrtelná ABBA.
Mladičká Sophie žije s mírně šílenou matkou Donnou na řeckém
ostrůvku, kde vedou uvadající hotýlek. Ani s jednou není k
vydržení, protože se Sophie bude záhy vdávat. Sophie nalezne
matčin deník, který odhalil, že v době jejího početí se matka
spustila se třemi chlapci. Dívka pozve všechny tři na svatbu.
Hrají: Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfried, Pierce
Brosnan, Julie Walters

24.  25.7. v 18,00 hod.
SR/ ČR/ Maďarsko/ Velká Británie/ 140´/ 70,/
historické drama

BATHORY
Kdo by neznal pověst o Čachtické paní, která se koupala v krvi
nevinných panen? Režisér Juraj Jakubisko se rozhodl přenést
tuto pověst na stříbrné plátno. Hrají: Anna Friel, Karel Roden
nejml., Hans Matheson, Vincent Regan, Franco Nero, Deana
Horváthová, Michaela Drotárová, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková

29.  30.7. v 18,00 hod.
USA/ 101´/ 70,/ romantická komedie/ přístupný od 15 let

ZACK A MIRI TOČÍ PORNO
Zack a Miri jsou dlouholetí kamarádi a jednoho krásného
dne si řekli, že zkusí nedostatek peněz vyřešit natáčením
porna. Jakmile však začnou natáčet, zjistí, že k sobě mají
mnohem blíž, než mívají normální kamarádi. Hrají:
Elizabeth Banks, Seth Rogen, Jason Mewes

Upozornění:

V srpnu kino nehraje!

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.

v tomto čísle najdete
Odkanalizování částí města.............str.2
Předčasné volby.............................str.3
Jak předcházet okradení..................str.5
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ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Ze schůzí Rady
města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi
dne 30. 6. 2009 projednávala:
 Plnění investičních akcí za I. pololetí
roku 2009
 Zprávu o činnosti Regionu Slezská brána
 Sběr velkoobjemového odpadu 
II.  pololetí  stanoviště  termíny
 Přidělení nebytových prostor
 Smlouvy o dílo
 Smlouvy o smlouvách budoucích
 Výběr zhotovitele veřejné zakázky
 Pomoc zatopeným oblastem
Rada města Vratimova na své schůzi
dne 14. 8. 2009 projednávala:
 Rozbory hospodaření za 1.  6. měsíc
roku 2009
 Rozpočtové opatření č. III/2009
 Smlouvy o dílo
 Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za
I. pololetí roku 2009  Kulturní středisko
Vratimov
 Přidělení nebytových prostor v Domě
služeb ve Vratimově
 Prodej pozemku
 Smlouva o bezúplatném převodu
ochranných pomůcek pro SDH Horní
Datyně
 Příprava na 20. zasedání Zastupitelstva
města dne 14. 9. 2009
Ivo Kičmer, místostarosta

Město Vratimov nabízí
k prodeji bytové jednotky:
• 1 bytová jednotka 603/1 v domě č. p.
603 na ul. Na Hermaně ve Vratimově je
obsazena nájemcem s platnou nájemní
smlouvou na dobu neurčitou
• 1 bytová jednotka 610/6 v domě č. p. 610
na ul. Frýdecké ve Vratimově je volná
(neobsazená nájemcem)
•1 bytová jednotka 612/7 v domě č. p. 612
na ul. Na Hermaně ve Vratimově je
obsazena uživateli bytu
Informace o prodeji jsou zveřejněny na
úředních deskách města Vratimova (vedle
vchodu do budovy MěÚ), internetových
str ánkách měs ta Vrat imova
(www.vratimov.cz).
Ústní informace podá odbor investic a
údržby obecního majetku MěÚ Vratimov
pan Blažek, tel. 595705930.
Odbor investic a údržby obecního majetku

Léto ma městském koupališti  foto Dalibor Gavelčík

Oh léd nutí za v ý roč ím
V letošním roce 2009 jsme si připomenuli
735. výročí založení města Vratimova.
Přípravy k tomuto výročí probíhaly již od
konce minulého roku. Nejvíce času bylo
potřeba k přípravě výstavy „Papírna
utvářela město“. Takřka 100 let působení
celulózky ve městě zanechalo v něm
viditelné stopy. Celulózka ovlivnila život
nejen ve městě, ale i v širokém okolí.
Výstava byla organizována ve spolupráci s
Biocelem Paskov, a. s. a Muzeem Beskyd
ve FrýdkuMístku. Bývalí pracovníci
Biocelu Paskov, a. s. pan Málek a Ing.
Adámková se velmi dobře zhostili role
průvodců po celou dobu výstavy. O výstavu
byl velký zájem a zvláště školní mládež se
měla možnost seznámit s postupem výroby
celulózy.
Výstava byla vhodně doplněna květinovou
výzdobou. O tuto výzdobu se postaraly
členky Českého zahrádkářského svazu
Mgr. Fírková a paní Zelená.
Mohli jsme rovněž zhlédnout krásné ruční
práce vyšívaček z Klubu důchodců
Vratimov pod vedením vedoucí paní
Kolářové. Výročí připomíná i květinový kruh
před Kulturním domem Vratimov, který
osadili studenti Střední zahradnické školy z
Mariánských Hor pod vedením Ing. Šenka.
K výročí bylo rovněž zhotoveno pamětní
razítko, které mohou využívat jak občané,
tak i další návštěvníci našeho města.

V letošním roce si své výročí připomenula i
Tělovýchovná jednota Horní Datyně, a to 90
let od svého založení.
Krásné 100. výročí od vzniku oslavila i
Základní škola na Masarykově náměstí.
Oslavy založení města vyvrcholily dne 20.
6. 2009 slavnostním večerem. Na tomto
večeru byly koncerty skupiny Šajtar a Big
Bandu Základní umělecké školy ve
Vratimově. Vystoupili žáci a učitelé ze
Základní školy Masarykovo náměstí s
programem ze své akademie. Bylo předáno
ocenění občanům, kteří jsou aktivní ve
svých spolcích a organizacích, jsou
mnohonásobnými dárci krve. Ocenění
nepřevzali pozvaní zástupci chorvatského
města Senj, kteří se z účasti na oslavách
omluvili.
Škoda jen, že z mnoha dalších pozvaných
se večera zúčastnila jen nepatrná část.
Přítomna byla poslankyně PČR PaeDr.
Milada Halíková se svou asistentkou. Celý
večer byl zakončen ohňostrojem, který byl
velmi hezký.
V neděli 21. 6. 2009 proběhla Vratimovská
pouť s kulturními pořady, atrakcemi a
množstvím prodejních stánků.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
se na přípravě oslav podíleli, zvláště pak
pracovníkům Kulturního střediska Vratimov
pod vedením paní Hany Bömerové.
Ivo Kičmer, místostarosta
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Pozemkové úpravy Odkanalizování částí
Pozemkový úřad FrýdekMístek na základě
požadavků na řešení problémů vlastníků
zemědělské půdy a v souladu s novou
celostátní koncepcí pozemkových úprav
informuje, že do roku 2015 počítá i v naší
obci se zahájením řízení o pozemkových
úpravách formou komplexních
pozemkových úprav. Zaslaný informativní
materiál je k nahlédnutí na MěÚ, II.
poschodí, dveře č. 9.
Z této informace vybíráme:
Podle zákona č. 139/2002 Sb. o
pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č. 229/91 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, pozemkový
úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách
shledáli důvody, naléhavost a účelnost
provedení takových úprav za
opodstatněné.
Prioritní d ůvody
pro zahájení
pozemkových úprav jsou požadavky
vlastníků, pokud se pro ně vysloví vlastníci
nadpoloviční výměry zemědělské půdy v
dotčeném katastrálním území, dále
stavební činnost, a to zejména stavba
dálnic a rychlostních komunikací a
protipovodňová ochrana obcí, případně
další požadavky obcí.
Pozemkovými úpravami se jako jediným
legislativním nástrojem ve veřejném zájmu
prostorově a funkčně uspořádají pozemky,
(scelují se nebo se dělí) a zabezpečuje se
jimi přístupnost a využití pozemků a
vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily
podmínky pro racionální hospodaření
vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k
nim uspořádávají také vlastnická práva a s
nimi související věcná břemena. Současně
se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení
životního prostředí, ochranu a zúrodnění
půdního fondu, vodní hospodářství a
zvýšení ekologické stability krajiny
Výsledky pozemkových úprav slouží pro
obnovu katastrálního operátu a jako
nezbytný doklad pro územní plánování
(přispívají ke vzniku přesné a hodnověrné
mapy). Tolik definice zákona č. 139/2002
Sb. o pozemkových
úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č.
229/1991 Sb.
a skutečná realizace
pozemkových úprav bude předmětem
jednání s Pozemkovým úřadem ve Frýdku
Místku dle již uplatněných nebo nových
požadavků vlastníků půdy, splnění
podmínek pro zahrnutí do plánu a přísunu
finančních prostředků.
Další informace k pozemkovým úpravám je
možno také získat na portále Ministerstva
zemědělství Ústředního pozemkového
úřadu www.upu.cz.
Pavla Kubalová, odbor vnitřní správy MěÚ

Povodně 2009  ilustrační záběry

m ě s t a Vr a t i m o v a
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, Vratimovské Zadky a Horní Datyně
tak, že na zákl adě zpr acované
dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí bylo zdejším stavebním úřadem
na konci loňského roku vydáno územní
rozhodnutí pro stavbu „Odkanalizování
části Vratimov“ ul. Na Podlesí, U Březinek,
část ulice K.Velčovského“, na základě
souhlasných stanovisek majitelů pozemků,
dotčených předmětnou stavbou. Pro
připomenutí uvádíme, že nebylo možno
podat žádost o vydání územního rozhodnutí
pro stavbu kanalizace v ulicích Na Zadkách,
Okrajová, neboť se městu Vratimov
nepodařilo získat přes veškerou snahu
souhlas některých vlastníků pozemků
d otč en ýc h p ře dmě tno u s ta vbo u s
umístěním a realizací této stavby, a tudíž k
realizaci odkanalizování uvedené části
města v dohledné době nedojde.
Na konci roku 2008 byla také zpracována
dokumentace pro stavební povolení pro
výše uvedenou stavbu včetně ulic Na
Zadkách a Okrajová. Na konci měsíce
července letošního roku byla městem
Vratimov podána žádost o vydání
s t a v e b n íh o p o v o l e n í p ro s t a v b u ,
„Odkanalizování části Vratimov“ lokalita
Podlesí (ul. Na Podlesí, U Březinek a část
ul. Karla Velčovského). Žádost byla přijata
na Magistrát města Ostravy odbor ochrany
životního prostředí.
V měsíci únoru letošního roku byla na
základě 7. výzvy u Státního fondu životního
prostředí podána do Operačního programu

Nabídnutá pomoc
Voda je k životu bezpodmínečně nutná,
dovede však člověku způsobit velké
nepříjemnosti, škody a dokonce vzít i život.
Přívalové deště v měsíci červnu způsobily v
naší vlasti velké škody. Nenahraditelné
ztráty jsou na lidských životech.
V tuto chvíli se projevila velká solidarita s
postiženými městy, obcemi a občany. Výše
škod je počítána v miliardách korun. Na
odstraňování škod vypomáhala armáda,
profesionální hasiči, ale také členové
dobrovolných hasičských sborů. Z našeho
města se těchto prací zúčastnili členové
obou dobrovolných hasičských sborů. Za
tuto pomoc poskytnutou ve svém volném
ča se pa tří vš em o bě tavý m ve lké
poděkování.
Rada města Vratimova na své schůzi dne
30. 6. 2009 rovněž schválila pomoc pro
postižené oblasti. Rozhodla o zakoupení
dvou vysoušečů zdiva. Tyto vysoušeče
jsem dne 8. 7. 2009 předal na MěÚ Nový
Jičín k zapůjčení po dobu odstraňování
vlhkosti zdiva. Pomoc byla vítána, protože
od měst takové zařízení běžně nebývá
poskytováno. Po vrácení budou tyto
vysoušeče zdiva uloženy u hasičů ve
Vratimově pro potřeby města.
Ivo Kičmer, místostarosta

životní prostředí žádost o dotaci na realizaci
výše uvedené stavby. Pokud bude dotace
městu Vratimov na realizaci stavby
poskytnuta, měla by být stavba zahájena v
první polovině roku 2010, kde budou
odkanalizovány ulice Na Podlesí, U
Březinek a část ul. Karla Velčovského.
Dále byla zahájena příprava pro zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí (dále
jen DUR) pro stavbu „Odkanalizování
města Vratimova lokalita Horní Datyně“ s
tím, že město Vratimov v dubnu letošního
roku požádalo o dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na podporu
Výstava  Papírna utvářela město
přípravy projektové dokumentace pro
uvedenou stavbu. Tato dotace však městu
Vratimov zatím poskytnuta nebyla.
Zpracovatelem dokumentace pro územní
rozhodnutí byla na základě výběrového
řízení k této veřejné zakázce vybrána firma
Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.. Dle
smlouvy o dílo bude DUR pro lokalitu Horní
Datyně zpracována do konce března 2010.
V průběhu podzimních měsíců budou
osloveni všichni vlastníci pozemků
dotčených uvedenou stavbou a také budou
pozváni na schůzku občanů, společnosti
Dopravoprojekt Ostrava, pracovníků
odboru investic a údržby obecního majetku
MěÚ a některých zastupitelů města, na
které bude probíhat diskuze o navržené
trase kanalizačního řádu v Horních
Datyních, včetně případných technických
připomínek k vyznačené trase.
Přehledná situace navržené trasy stavby
„Odkanalizování města Vratimova lokalita
Horní Datyně“ je k nahlédnutí na Městském
Úřadu Vratimov, odboru investic a údržby
obecního majetku, v úředních dnech.
Odbor investic a údržby obecního majetku

Oslavy 100. výročí ještě jednou
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí
pořádá dne 18.9.2009 u příležitosti
100. výročí založení školy:
• Den otevřených dveří od 8.00 do
15.00 hodin s možností návštěvy
výuky od 8.00 do 12.30 hodin
• Zábavné odpoledne v prostoru
školního hřiště od 15.00 hodin
PROGRAM:
• vystoupení souboru mažoretek
DDM Vratimov
• vystoupení orchestru Big Band
ZUŠ Vratimov
• skákací hrad
• soutěže, hry a diskotéka s
klaunem Hopsalínem
• možnost občerstvení
Srdečně zveme děti, rodiče a přátele
školy.
Na setkání se těší kolektiv
zaměstnanců školy a KRPŠ.
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S dechovým orchestrem
ve Starém Hrozenkově
Městský dechový orchestr při Základní
umělecké škole se zúčastnil dne 21. 6. 2009
přehlídky dechových hudeb ve Starém
Hrozenkově.
Mladí hudebníci s doprovodem se vydali v
neděli dopoledne na cestu do malebné
obce, v údolí Bílých Karpat.
Do přírodního amfiteátru se sešlo osm
dechových hudeb z Moravy a Slovenska.
Dechový orchestr z Vratimova celou
př ehlí dku zahajoval a t akř ka v
dvouhodinovém programu předvedl
skladby ze svého repertoáru. Do programu
dechového orchestru bylo zařazeno i
vystoupení sólistů a potleskem byl oceněn
pěvecký výkon Adama Grygara. O
dirigentskou taktovku se dělili pan
Schreiber a pan Vráblík. Celé hudební
odpoledne provázela redaktorka rozhlasu z
Brna. Z rozhovorů s našimi dirigenty se
přítomní diváci dozvěděli další zajímavosti
o vzniku i činnosti a dosavadních úspěších
celého dechového tělesa.
A náš dechový orchestr měl veliký úspěch.
Dlouhotrvající potlesk za hudební výkony
byl pozvánkou na příští přehlídku.
Ivo Kičmer, místostarosta

Př íp r av a k al en d ář e
našeho města na rok 2010
Děkujeme všem spolkům a organizacím,
které se zapojily do přípravy textů pro náš
druhý „městský“ kalendář a předaly nám
termíny a názvy svých akcí, plánovaných
na příští rok.
Velký dík patří také všem amatérským
fotografům. Sešla se nám spousta
nádherných fotografií, z nichž jsme však
některé nemohli použít pro nízké rozlišení. I
přesto věříme, že se Vám kalendář bude
opět líbit tak, jako v minulém roce, kdy byl
celý náklad rozebrán za pár týdnů. Letos
počítáme se zahájením prodeje 2.
listopadu, cena bude do 60 Kč.
Děkujeme tedy ještě jednou všem, kteří
vážili svou cest u do kultur ního
střediska
a předali nám své texty,
fotografie nebo připomínky.
Příprava
kalendáře znamenala pěknou a příjemnou
práci a těšíme se, že tuto pohodu pocítíte
při listování kalendářem. Pro nás se již za
chvíli otevře práce nad kalendářem dalšího
roku a Vás prosíme  již nyní pořizujte
pěkné záběry, které nám nezapomenete v
květnu příštího roku přinést.
Hana Bömerová, vedoucí KS

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
pořádá výstavu s názvem Křížková výšivka
Marcely Cabákové.
Možno zhlédnout od 28. srpna do 25. září
2009 v půjčovní době v úterý od 1012 a od
1317 hod. a v pátek od 1012 a od 1315,30
hod.
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ připravila pro
děti od 6 do 10 let (v rámci řepišťského
KRMÁŠE) na sobotu 12. září od 15,00 do
18,00 hodin zábavné soutěžní odpoledne
nazvané HRAJEME SI S BARYKEM (na
námět knih Františka NEPILA).

Vratimovský orchestr ve Starém Hrozenkově  foto Ivo Kičmer

Trochu místní statistiky ..... Př ed č as n é v o l b y
Počet obyvatel: k 30. 6. 2009 měl Vratimov
Upozornění občanů
celkem 6 905 obyvatel, z toho 5 586 v
městské části Vratimov (= 80,9 %) a 1 319 v
městské části Horní Datyně (= 19,1 %).
Věkové rozložení: děti do 6 let  403, tj. 5,9
%. Mladých lidí mezi 7 až 30 léty je 1 853, tj.
26,8 %, občanů mezi 30 až 60 léty je 3 037,
tj. 44 % a obyvatel nad 60 let zde žije 1 612,
tj. 23,3 %.
Nejstarší občané: ve městě žijí 4 muži a 13
žen nad 90 let, z toho jedna žena již má více
než 101 let.
Nejčastější jména: nejčastěji se můžete
setkat s Petrem, mužů i chlapců s tímto
jménem zde žije 192, na 2. místě je Jiří s
počtem 175 a na 3. místě se umístila Jana 
toto jméno má 171 ženských obyvatel
města. Naopak „hitparádu“ uzavírají jména,
která se ve Vratimově vyskytují nejméně
často: Vlastimil, René, Ján a Jozef, mezi
ženskými jmény pak Iva, Naděžda a
Renata.
Nejčastější příjmení: celkem najdeme ve
Vratimově 50 žen s příjmením „Slívová“,
což je zároveň s 38 příjmeními mužů „Slíva“
nejčastějším místním příjmením vůbec.
Následuje pak 35 x „Vašíčková“ a
„Tomisová“ s „Vašíčkem“  oba shodně 21 x.
Přírůstky, úbytky: zajímavě se jeví
přistěhování do města. Zatímco v roce 2006
se přistěhovalo 162 osob (a odstěhovalo
131, tj. + 31), v roce 2007 se přistěhovalo
152 osob (a odstěhovalo 133, tj. +19), tak v
roce 2008 byl přírůstek z důvodu
přistěhování nejvýraznější. Přistěhovalo se
totiž 162 obyvatel a odstěhovalo jen 97,
takže zvýšení počtu z této příčiny činilo 65
obyvatel!
Od roku 2006 zde zemřelo celkem 224
obyvatel a narodilo se 182 dětí.
Zatím v každém z těchto roků byl počet
zemřelých vyšší, než počet narozených.
Z údajů matriky MěÚ, zpracovala redakce

Městská knihovna VRATIMOV informuje:
Z důvodu revize knihovního fondu bude
knihovna ve dnech 29. září  2. října
UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.
Pščolková, MěK VRATIMOV

Dne 9. a 10. října 2009 se uskuteční
předčasné volby do Poslanecké sněmovny
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
ča so vý m p řed stih em po číta čo vý m
programem, aby Městský úřad Vratimov
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 nás omluvili ve výše
uvedeném př í padě a př ípadné
nesrovnalosti nahlásili příležitostně na
ohlašovnu Městského úřadu Vratimov.
Zároveň bychom chtěli požádat občany
Vratimova a Horních Datyň, aby si své
domy řádně označili čísly popisnými,
popř. orientačními, čímž by velmi
usnadnili doručování hlasovacích lístků
i ostatní pošty.
Děkujeme za pochopení
Drahomíra Večeřová, odbor vnitřní správy

Volební okrsky a volební místnosti:
VO 1 Dům dětí a mládeže Vratimov
VO 2 Základní umělecká škola Vratimov
VO 3 Kulturní dům Vratimov
VO 4 Základní škola Datyňská ul.
VO 5 Kulturní dům Horní Datyně
Up ozor ňu jeme ob č an y, že vo lebn í
místnost pro volební okrsek č. 3 bude
opět v Kulturním domě Vratimov.

Pravidelné opisy vodoměrů
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, a. s. oznamují, že v termínu od 9.
9. 2009 do 16. 9. 2009 v Horních Datyních a
od 15. 9. 2009 do 25. 9. 2009 ve Vratimově,
bude prováděn pravidelný opis vodoměrů
pracovníky SmVak Ostrava, a. s.
Drahomíra Nejtková, sekretariát
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Ochrana myslivosti 
zlepšování životních podmínek zvěře
Pro čtenáře VN připravil jednatel MS Petr
Dunat několik bodů, které by měly
obeznámit obyvatele s povinnostmi a
zákonnými opatřeními na ochranu
myslivosti a zlepšování životních podmínek
zvěře
Ochrana myslivosti se řídí zákonem 449 o
myslivosti a změnou 320/2002 Sb., 59/2003
Sb.
Hlava I  Ochrana myslivosti
§ 8 Základní povinnosti:
1) Ochrana myslivosti se rozumí ochrana
zvěře před nepříznivými vlivy prostředí,
před nakažlivými nemocemi, před
škodlivými zásahy lidí a před volně
pobíhajícími domácími zvířaty, ochrana
životních podmínek zvěře, zajištění klidu v
honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.
2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do
přírody, si musí počínat tak, aby
nedocházelo ke zbytečnému ohrožování
nebo zraňování zvěře a k poškozování
jejích životních podmínek.
§ 9 Omezení a zákony dané v zájmu
ochrany:
1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv
způsobem, s výjimkou opatření k zabránění
škodám působených zvěří a dovolených
způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř
při jejich hnízdění a kladení mláďat a
provádět další činnosti záporně působící na
život zvěře jako volně žijících živočichů.
Pokud nejde o činnosti při
obhospodařování pozemků nebo o činnosti
při návštěvách honiteb jako součásti
krajiny.
2) Rovněž je zakázáno poškozovat nebo
ničit slaniska, napajedla, zařízení pro
přikrmování, pozorování a lov zvěře a další
myslivecká zařízení. K jejich vybudování a
umístění je nutný předchozí souhlas
vlastníka honebního pozemku. Nedáli
žádný z vlastníků honebních pozemků v
honitbě tento souhlas, rozhodne o umístění
slaniska, napajedla nebo zařízení pro
přikrmování zvěře orgán státní správy
myslivosti. Ustanovení zvláštních právních
předpisů tím nejsou dotčena.
3) Na žádost uživatele honitby může orgán
státní správy myslivosti, zejména v době
hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo
provádění lovů, nařídit přiměřené omezení
nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích
částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a
ome ze ní jin ých sp orto vn ích neb o
zájmových činností. Uvedené opatření se
nevztahují na hospodářskou činnost
vlastníků, popřípadě nájemců honebních
pozemků.
4) Orgán státní správy myslivosti
spolupracuje s dalšími orgány státní správy,
jimž jsou právnické i fyzické osoby povinny
oznamovat konání hromadných akcí v
přírodě, a sděluje těmto orgánům
požadavky potřebné k ochraně zvěře a
jejich životních podmínek.
§ 10 Povinnosti vlastníků domácích a
h o s po d ář s ký c h zv íř at a v l as t n ík ů
pozemků:
1) Je zakázáno vlastníkům domácích
zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a
zvířat z farmových chovů zvířat, nechat je
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého
majitele nebo vedoucího.

2) Při obhospodařování pozemků, jejich
ohrazování při pastvě a podobně jsou
vlastníci, popřípadě nájemci pozemků
povinni dbát, aby nebyla zvěř zraňována
nebo usmrcována, ustanovení předpisů na
ochranu zvířat proti týrání tím nejsou
dotčena.
3) Por zabránění škodám působených na
zvěři při obhospodařování honebních
pozemků jsou povinni a) vlastníci
popřípadě nájemci honebních pozemků
oznámit s předstihem uživateli honitby dobu
a místo provádění zemědělských prací v
noční době, kosení pícnin a použití
chemických přípravků na ochranu rostlin, b)
provozovatelé mechanizačních prostředků
na kosení pícnin používat účinných plašičů
zvěře, a pokud je to možné, provádět
sklizňové práce tak, aby zvěř byla
vytlačována od středu sklízeného pozemku
k jeho okraji, c) provozovatelé silážních jam
a krechtů provádět opatření proti
nežádoucímu přístupu zvěře.
§ 11 Povinnosti uživatelů honiteb:
1) V zájmu ochrany zvěře jsou uživatelé
polních honiteb povinni pečovat o zakládání
remízků a jiných vhodných úkrytů pro zvěř a
uživatelé lesních honiteb o zakládání
políček pro zvěř na pozemcích, na kterých
jim to vlastník, popřípadě uživatel
honebních pozemků na jejich žádost
písemně povolí, vlastník, popřípadě
nájemce lesních pozemků může tuto
činnost povolit, jen při dodržení předpisů o
lesích.
2) Uživatelé honiteb jsou povinni provést po
oznámení vlastníků, popř. nájemců
honebních pozemků dle § 10, odst. 3, písm.
a) potřebná opatření k ochraně zvěře.
3) Uživatelé honiteb jsou povinni provádět v
době nouze dostupná a přiměřená opatření
k záchraně zvěře, zejména ve spojitosti se
záplavami, povodněmi, lesními požáry a
extrémně vysokou sněhovou pokrývkou.
4) Uživatel honitby je povinen provozovat
krmelce, zásypy, slaniska, napajedla a v
době nouze zvěř řádně přikrmovat. Počty a
objemy těchto zařízení se uvádějí v plánu
mysliveckého hospodaření a v ročním
statistickém výkazu o honitbě.
5) Zjistíli orgán státní správy myslivosti, že
zvěř trpí hladem a nezjednáli uživatel
honitby po výzvě orgánu státní správy
myslivosti okamžitou nápravu, rozhodne
tento orgán o krmení zvěře na náklad
uživatele. Odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá odkladný účinek.
6) Uživatelé honiteb jsou povinni s vlastníky
pozemků, popř. nájemci honebních
pozemků, kteří na těchto pozemcích
hospodaří a nejsou členy honebního
společenstva, projednat alespoň 7 dnů před
konáním činnosti, které mohou omezit
obhospodařování těchto pozemků.
Petr Dunat,
jednatel MS HUBERT Vratimov, o.s.

Dětské brouzdaliště  foto Dalibor Gavelčík

Vr a t i m o v m á
netradiční bazén
Bazén ve Vratimově na první pohled
zaujme netradičním tvarem. Svou členitostí
se vymyká tradičním představám o
obdélníkovém koupališti. Zároveň nabízí
spoustu atrakcí, jako jsou vodní houpačka,
bublinková masáž nebo vodní hříbek.
Koupaliště je oblíbené nejen mezi místními.
Lidé sem jezdí i z okolních měst. „Když byla
největší vedra, přišlo za den přes tisíc pět
set lidí,“ potvrzuje plavčík Adam Kabata.
Areál prošel kompletní proměnou před
sedmi lety. Mělčí část bazénu odděluje od
plavecké poloostrov. Za ním jsou čtyři dráhy
se skokanskými můstky pro kondiční
plavání.
Nejteplejší voda
Třicetimetrový bazén je uměle vyhřívaný.
Při návštěvě Sedmičky měla voda
sedmadvacet stupňů. „Chodím sem proto,
že je tu nejteplejší voda. Oproti koupání v
Ostravě je tady klídek a není tu hlava na
hlavě,“ říká místní rodačka Monika
Urbancová, zatímco dcera Lucka řádí na
houpačce.
Areál je k dětským radovánkám bohatě
vybavený. Dvě brouzdaliště odděluje malá
skluzavka a děti sleduje nosorožec,
kterému z tlamy nepřetržitě tryská voda. V
dětském koutku jsou průlezky a houpačka.
Na rozdíl od většiny letních areálů není ve
Vratimově tobogan. Největší atrakcí je
houpačka uprostřed bazénu, která byla v
době návštěvy Sedmičky nepřetržitě
obsazena mládeží. Dospělí si nejraději
nechávají masírovat záda na bublinkové
lavici na okraji. V každém rohu koupaliště je
sprcha.
Slunit se lidé mohou na rozlehlém trávníku
okolo bazénu. Když slunce praží příliš,
mohou si lehnout do stínu vysokých stromů.
Půjčení slunečníku stojí u plavčíka dvacet
korun.
Palačinky se šlehačkou
Občerstvení nabízí bufet v budově, kde je
zároveň veškeré sociální zázemí. Točená
desítka stojí dvaadvacet, půllitr kofoly
pětadvacet, smažený sýr s hranolky
devětapadesát, párek v rohlíku patnáct,
langoš pětatřicet a hamburger třicet korun.
V areálu jsou kromě bufetu dva stánky, kde
se prodávají palačinky ochucené na několik
způsobů, popcorn, cukrová vata nebo
ledová tříšť.
Záchody v budově, kde jsou zároveň
převlékárny, byly čisté a modernizované.
„Nenabízíme jenom lenošení u vody. Každý
čtvrtek si lidé mohou protáhnout tělo při
aquaaerobicu s profesionální
instruktorkou,“ říká Kabata.
Marek Síbrt

Článek vyšel
v čas op i se
S e d m i č k a .
www.sedmicka.cz

5

Názory čtenářů
Odzvonilo klasickým žárovkám
Mladší generace se pravděpodobně
přestane učit o vynálezci klasické žárovky
Thomasu Alvu Edisonovi. Jeho 140 let starý
vynález, který ovlivnil způsob života
mnohých generací, se bude pomalinku
vytrácet z pultů obchodů a nadcházející
generace již nebude znát tento druh zdroje
světla.
Z nařízení Evropské komise vyplývá, že
obchodníci začnou od podzimu tohoto roku
stahovat nejprve stowattové a matné
žárovky a postupně budou odstraněny
žárovky nižších výkonů, včetně žárovek
halogenových.
Evropská komise postavila tento krok na
argumentu ochrany životního prostředí. Je
tento důvod skutečně pravdou? Není v celé
této věci něco jiného, nečistého, něco
populisticky sestaveno tak, aby profitovali
jedinci, nikoliv společnost jako celek?
Ano, souhlasím s tím, že životní prostředí je
třeba chránit, je třeba sledovat procesy,
které je nejvíce zatěžují, je třeba nahrazovat
zastaralé technologie novými, abychom tak
do ovzduší vypouštěli méně škodlivých
látek. Nicméně argument zlepšení
životního prostředí, který je opřen o
náhradu klasických žárovek úspornými, a
tím ušetření několika megawatt elektrické
energie, je sice pravdivý, ale ….
Je třeba se na tento problém podívat z obou
stran. Úsporná žárovka má dvakrát až
třikrát nižší energetickou zatížitelnost při
větší svítivosti. To je fakt, který není třeba
vyvracet. Snížíme tím spotřebu elektrické
energie, ale snížíme tím i její výrobu? Bude
se vyrábět méně elektrické energie? Pokud
ano, budou náklady na její výrobu nižší?
Podle mého názoru tímto krokem dojde k
menšímu odběru elektřiny, náklady
zůstanou stejné a elektrická energie se tím
bude muset zdražit.
Pokud dojde ke snížení výroby elektrické
energie tzn., dojde ke snížení spalování
fosilních paliv a tím ke snížení vypouštění
skleníkových plynů do ovzduší, dojde
skutečně ke zlepšení životního prostředí?
Musíme si uvědomit několik faktů úsporná
žárovka není postavena pro krátkodobé
zapínání a vypínání. Její plný výkon se
projeví až po 2 až 5 minutách. Pokud s ní
budeme častěji blikat, její životnost klesá na
úroveň klasických žárovek. S rostoucím
počtem odsvícených hodin klesá její
účinnost. Bude sice svítit déle, ale při
klesající svítivosti, což má za následek její
výměnu dříve, než úplně přestane svítit.
Využije se tedy plně její delší životnost?
Úsporné žárovky jsou plněny toxickým
plynem rtuti. Proč bylo zakázáno používání
klasickýc h teploměrů, p rá vě kv ůli
nebezpečí jedovaté rtuti, a teď je nám
vnucováno používat žárovky s tímto
plynem?
Je vyřešen sběr těchto již nefunkčních
žárovek, nebo se budou, tak jak jsme zvyklí,
házet do komunálního odpadu a při jejich
rozbití vypouštět jedovatý plyn do ovzduší?
Pokud má úsporná žárovka poškozenou
vnitřní ochrannou vrstvu, prochází ven
ultrafialové záření. Při osvětlování většího
prostoru by to až tak nevadilo, ale při použití
takové žárovky u noční lampičky může dojít
k poškození zraku.

Jak předcházet okradení!
V každé roční době se může každému z nás
stát, že se na nás zaměří nejrůznější
nenechavci, kapsáři a zloději. Ti mají jeden
jediný cíl a tím je jejich obohacení na náš
účet. Je bezpodmínečně nutné si uvědomit,
že tito lidé svou „profesi“ dokonale ovládají.
Všichni občané by tedy měli mít na paměti,
že jedinou možností, jak těmto lidem
splnění jejich cíle nedopřát, je každodenní
dodržování preventivních zásad. Jinými
slovy, nesmíme nikomu dát příležitost k
tomu, aby se neoprávněně našich osobních
věcí byť jen dotknul.
Opět tedy apelujeme na všechny občany,
dávejte si pozor na své osobní věci a
neusnadňujte svou lehkomyslností a
neopatrností kapsářům jejich práci.

POLICIE ČR
pátrá, radí, informuje
Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje
větší množství lidí, např. nákupní centra,
hromadné dopravní prostředky, sportovní a
kulturní akce, hrady, zámky nebo muzea.
Využívají nepozornosti lidí a nedbalého
zacházení s majetkem a osobními doklady.
Samotná krádež bývá blesková, předem
pečlivě připravená a nacvičená akce.
Kapsáři kradou t ak dokonale a
nep ozorovan ě, že okradený se o
chybějících dokladech či peněžence dozví
často až mnohem později a na zcela jiném
místě, než kde ke krádeži došlo. O pachateli
a jeho popisu nemá obvykle ani potuchy.

Zbraňová amnestie
na Ostravsku
V období tzv. zbraňové amnestie (tedy od
1.2.2009 do 31.7.2009) bylo policistům v
Ostravě odevzdáno celkem 133 zbraní,
které přineslo 102 osob. Mezi odevzdanými
zbraněmi jsou v Ostravě také raritní či
vzácné zbraně. Mezi ně patří těžký kulomet
vzor 3 7, výrobce Če skoslovensk á
zbrojovka Brno, brokovnice dvojka tzv.
Lankasterka, výrobce K. Mayera Brno, ráže
zbraně 12/12x65 a sběratelsky oblíbeným
„kouskem“ je také samonabíjecí pistole
Walther, vzor P38.
V průběhu poslední amnestie, v roce 2003,
bylo v rámci Městského ředitelství Ostrava
odevzdáno 70 kusů zbraní.
Z důvodu zvýšení poptávky po úsporných
žárovkách dochází v Číně, a nejen tam, k
otevírání nových nebo již zavřených
povrchových dolů pro těžbu rtuti.
Rtuť je velice nebezpečná a jedovatá látka,
proto nerozumím tomu, že dostáváme
příkazem hromadně používat tyto žárovky
bez možnosti se svobodně rozhodnout,
jakou cestou jít.
Ptám se proto: Je nařízení Evropské komise
o postupném stahování klasických žárovek
z prodeje skutečně rozhodnutí, které má
zlepšovat životní prostředí a tudíž naše
zdraví?
Mgr. Ludvík Kraus

Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí
těchto lidí?
•Muži, vše důležité noste v náprsních,
popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v
zadních kapsách u kalhot.
•Ženy, nenechávejte peněženku a jiné
cennosti navrchu tašek či kabelek.
•Nenoste své osobní doklady v peněžence.
•Nemějte při sobě větší finanční hotovost,
využívejte možnosti bezhotovostního
platebního styku.
•Čtyřmístné identifikační číslo platební
karty (PIN) mějte zásadně odděleně od
samotné karty.
•V případě krádeže platební karty okamžitě
volejte pobočku banky, krádež oznamte a
kartu zablokujte.
•Svá zavazadla nikdy nespouštějte z
dohledu.
•Tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné
cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte.
•Ženy, noste kabelku pokud možno u těla a
využívejte různá zapínání a zdrhovadla.
• Uložíteli zavazadlo v obchodě do
nákupního koše, mějte je stále na očích.
• Nenechávejte v restauracích svá
zavazadla a oblečení bez kontroly, ani
jdeteli jen k baru či na toaletu.
•Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku
bundou, kterou přes ní mají přehozenou.
•Peníze, doklady i klíče noste v příruční
uzavřené tašce nebo kabelce vždy
odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik
skutečně potřebujete.
•Peněženku uložte na dno nebo do spodní
části kabelky či nákupní tašky.
• Ka b e l k u č i t a š k u p ř e s r a me n o
nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji
stále na očích a chraňte ji rukama na boku
nebo na břiše.
• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí,
tlačenice nahrává zlodějům a okradení
může proběhnout bez povšimnutí.
•Kabelku nebo tašku nepokládejte v
obchodech na police a nenechávejte v
nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s
oděvem v šatně kina, divadla, restaurace,
ani v čekárně u lékaře či na úřadech.
•Když v tramvaji nebo autobusu čtete,
mějte své příruční zavazadlo pořád pod
kontrolou.
•Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí
další cestující a nenechávejte svá
zavazadla bez dozoru.
•Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte
soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo
nesleduje příliš zblízka. Vybírání z
bankomatů uvnitř bank je spolehlivější.
•Při nakládání zboží do zavazadlového
prostoru automobilu si osobní věci
neodkládejte na přední sedadlo vozu a ani
je nenechávejte v nákupním vozíku, či v
zavazadlovém prostoru.
Nezapomeňme, že je povinností nás všech
hlídat a opatrovat své osobní věci.
Udělejme vše pro to, aby nám místo
osobních věcí a zavazadel nezůstaly jen oči
pro pláč. Uvědomme si, že pokud kapsářům
nedáme šanci nás okrást, tak nikdy
okradeni nebudeme.
nprap. Mgr. Petr Svoboda
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ZÁŘÍ
ZÁŘÍ
v Kulturním středisku ve Vratimově

Vzpomínáme

Program:

J iž uplynulo 7 let od 11.7.2002,
kdy nás navždy opustil syn a bratr

14.  25.9  Výstava VRATIMOV V KVĚTU

 Po  pá: 9  17, stř  so: 18  20 hod.
 vestibul kina Hvězda

Jindřich Drmola mladší

20.9. 10,00 hod.  VESELÁ ŠKOLIČKA

a 10.9.2007, 2 roky,
kdy nás opustil otec a manžel

 nedělní pohádka pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50,

J indřich Drmola starší.

22.9. 18,00 hod.  MORAVANKA

kinosál Hvězda, vstupné 250,

Na oba vzpomíná zarmoucená rodina,
a kdo je znal, vzpomínejte s námi.

Akce v Horních Datyních

Připomínáme si první výročí úmrtí
pana

7.9. 16,00  Členská schůze ČSZ
11.9. 20,00  Taneční večer se skupinou ARGUMENT
18.  20.9. 9,00  17,00  Výstava ovoce a zeleniny
25.9. 18,30  schůze výboru včelařů

Jiřího Poláška
a zároveň čtvrté výročí úmrtí
paní

Oldřišky Poláškové
1., 17. 9.  prodej, vestibul kavárny KS Vratimov
15. 9. 18 hod.  Těšínské divadlo  Zločin a trest, kinosál Hvězda

Vzpomínají synové s rodinami.

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

Kurzy:
Angličtina 1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
cvičení seniorů
aerobic mix
relax cvičení
velké míče
jóga
aby záda nebolela
kalanetika
pilates
fitko s Markem

14.9. ve 13 00 hod.
otevřeme již 4. ročník výstavy fotografií

ˇ

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

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

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

Výstava potrvá do 25.9. do 12,00 hod.
O vítězi rozhodne nejvyšší počet hlasů návštěvníků.
Přijďte se i vy podívat na krásné místní zahrádky
a podpořte hlasem svého favorita !!!
Vystavené snímky můžete zhlédnout v pracovních dnech
od 9 do 17 hodin a v době promítání kina od 17 do 20 hodin.

9.  10.9.  DDM  Dny otevřených dveří
14.  25.9.  DDM  Interaktivní výstava + propagace nabídky ZÚ
17.9.  DDM  Děti, mládež, volný čas  náměstí Vratimov
18.9.  ZŠ Masarykovo náměstí  Den otevřených dveří

3.10.2009 proběhne ve Vratimově
15.ročník silničního běhu

Změna termínu
Český zahrádkářský svaz Vratimov pořádá

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN
sobota 3. a neděle 4. října 9  18 hod.
pondělí 5. října 9  13 hod.
Výbor ČSZ

ZLATÝ PODZIM
start mládeže 9,00 hod.
hlavní závod 10,30 hod.
email: zdefe@seznam.cz
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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Zveme všechny na tradiční podzimní večery se skupinou

ARGUMENT
na 11. září od 20.00 hod.
do KD v Horních Datyních
další termíny Tanečních večerů: 16. října a 13. listopadu

POUTNÍCI

6. října v 18.00 v kinosále Hvězda

Předprodej v kanceláři KS Vratimov
po  čt: 7  17 hod., pá: 7  14 hod.
Kapela již účinkuje 38 let na naší hudební scéně. Za
toto období vydala celkem 12 nosičů, vyhrála
několikrát soutěž Porta a získala i Zlatou Portu,
ocenění za dlouholetou činnost ve folku. Dokonce v
kolébce country hudby, v USA, získala ocenění za
nejlepší neamerické bluegrassové CD od organizace
SPGMA, a to v letech 1989 a 1990. Poutníci mají za
sebou spoustu vystoupení v televizi a také 8.9.2007 v
Oslavanech třítisící koncert odehraný na českých,
moravských a evropských jevištích.

www.ksvratimov.cz
tel.: 595 700 750  4

vstupné 150,
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MK Vratimov, www.ksvratimov.cz, tel.: 595 700 750, 595 700 752

Nedělní pohádka pro nejmenší

NEDĚLE 20. ZÁŘÍ 2009 V 10.00 hod.
v podání divadla Smíšek

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

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

KUPÓN

MICHALOVA BRNKAČKA

20. ZÁŘÍ 2009
VESELÁ ŠKOLIČKA

vstupné 70,

po předložení vybarveného obrázku
SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Aby si mohl Michal zabrnkat na nový hudební nástroj,
potřebuje struny. Když mu je nepůjčí bendžo, harfa ani
basa, rozhodne se, že si poradí sám. Přeci vymýšlet
„ světové“ vynálezy je pro Michala „ brnkačka“ . Stejně tak i
složit z not písničku, bude pro něj nakonec hračka!
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Kulturní středisko Vratimov, tel.: 595 700 752, www.ksvratimov.cz

Nabídka kurzů od září 2009 do ledna 2010
pro Vaši kondici, uvolnění a radost

AEROBIC MIX

JÓGA

pondělí 18 hod.
od 14.9., 16 lekcí/ 740,

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.

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

RELAX CVICENÍ

pondělí 19 hod.
od 14.9., 16 lekcí/ 790,

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

VELKÉ MÍCE

středa 17  18,30 hod.
od 16.9., 16 lekcí/ 780,

úterý 17 hod.
od 8.9., 16 lekcí/ 730,

PILATES

čtvrtek 17 hod.
od 10.9., 17 lekcí/ 650,

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

!!! Poslední volná místa !!!

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

ABY ZÁDA NEBOLELA

čtvrtek 18 hod.
Zd ra v o t n í c v i č e n í p o d středa 17 hod.
od 9.9., 16 lekcí/ 770,
10.9., 17 lekcí/ 740, vedením rehabilitační

FITKO S MARKEM
KALANETIKA I. a II.

pracovnice, zaměřené na problémy zádového svalstva
a vadné držení těla.

Posilovací lekce se základním zahřátím a intenzivním posilovaním
svalových skupin celého těla

Cvičení zaměřené na tvarování postavy
a posílení problémových partií.

ANGLICTINA I. - IV. rocník

od 7.9., 32 lekcí/ 2500,
I. středa 18 hod.
II. středa 19 hod.
pondělí 15,30  17,00  I. roč. 17,00  18,30  IV. roč.
od 9.9., 16 lekcí/ 550, úterý 15,30  17,00  II. roč. 17,00  18,30  III. roč.

PÁLENICE FRÝDEK  MÍSTEK
se sídlem v bývalém SELIKU (Pionýrů 839) v MÍSTKU
zahájí letošní sezónu 17. srpna 2009

Ovoce k výrobě destilátu vykupujeme
od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Za dovezených 10 kg jablek, 12kg švestek nebo 14 kg hrušek si za 30 dnů
odvezete 1 litr 50% kalvadosu, slivovice, hruškovice a zaplatíte jen 125, Kč.
Samozřejmě také nabízíme vypálení destilátu z vlastního kvasu (po předchozím objednání).

CENÍK:
Koncentrace ALC/VOL
Cena za vypálení z vlastního kvasu
Cena za vypálení z dodaného ovoce

1 litr/ 50%
105, Kč
125, Kč

Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně a DPH.
Upozorňujeme pěstitele na zákon č. 61/1997 Sb. §4, kde je výroba destilátu omezena na 30 litrů 100%
ALC/VOL destilátu za 1 rok pro 1 domácnost!!! Tento destilát se nesmí prodávat!

Také nabízíme:
Možnost odběru destilátů stočený v lahvích
Výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek)  aktuální cena bude vždy oznámena
Prodej destilátů (meruňkovice, slivovice, hruškovice, třešňovice a kalvádos)
Zestaření destilátu ultrazvukem, uložení destilátů v dubových sudech
Prodej demižonů a lahví

Další informace najdete na www.palenicefm.cz
nebo na telefonech: 602 960 052, 723 312 298, 558 431 700
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Program kina Hvězda Vratimov

ZÁŘÍ 2009
2.  3.9. v 18,00 hod.
USA/ 96´/ 70,/ animovaná komedie

DOBA LEDOVÁ 3

Pokladna je otevřena hodinu před představením

tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.cz
spojení z centra Ostravy autobusem č.21, 81
4.  5.9. v 18,00 hod.
ČeskoMakedonie/ 100´/ 70,/ thrillerdrama/
přístupný od 15 let

NORMAL

Nový díl Doby ledové vrátí do hry všechny hrdiny známé z
minulých filmů. Diváky bude bavit lenochod Sid, mamut Manny s
partnerkou Ellie a šavlozubý tygr Diego.
Všichni fanoušci Doby ledové však vědí, že pravým hrdinou
filmové série je veverák Scrat. A právě on dostane spoustu
prostoru navíc. Přibude mu totiž v novém dílu další výzva, kromě
vysněného ořechu bude usilovat i o srdce krásné veveřice
Scratte. Zápletka nejnovější Doby ledové bude založená na
zachraňování lenochoda před krvežíznivými dinosaury.

Thriller Normal je film podle skutečného případu masových
vražd, které ve 30. letech minulého století otřásly Evropou.
Výpravný dobový film zachycuje vražedné řádění i dramatický
střet uvězněného vraha a jeho obhájce. Šílený a geniální vrah
totiž i po uvěznění rozehrává svůj další smrtící scénář a příběh
spěje ke strhujícímu finále. Hrají: Milan Kňažko, Pavel Gajdoš,
Dagmar Veškrnová  Havlová, Zuzana Kajnarová, Miroslav
Táborský, Jan Vlasák, Meto Jovanovski, Pavel Kikinčuk

9.  10.9. v 18,00 hod.
VBUSA/ 140´/ 70,/ dobrodružný

11.  12.9. v 18,00 hod.
VBITFR/ 110´/ 70,/ historickédrama

HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE

VÉVODKYNĚ

Harryho šestý školní rok ve Škole čar a kouzel v Bradavicích je
pokažen válkou mezi Voldemortovými přívrženci a stoupenci
dobra, v níž náš hrdina s jizvou ve tvaru blesku na čele buď
vyhraje, nebo zemře. Profesor Brumbál ho zasvětí do temné
minulosti Toma Riddlea a přitom poodhalí příčinu Voldemortovy
nesmrtelnosti.

Georgiana Cavendish z rodu Spencerů byla na svou dobu velmi
pokrokovou ženou, která se angažovala v politice, byla jednou z
nejvlivnějších hostitelek své doby a často podléhala hazardu a
milostným aférám. Vedla velmi extravagantní, rozmarný a
promiskuitní život plný intrik. Hrají: Keira Knightley, Ralph
Fiennes, Charlotte Rampling, Hayley Atwell, Dominic Cooper

16.  17.9. v 18,00 hod.
Austrálie/ 121´/ 70,/ thrillerscifi/ přístupný od 12 let

18.  19.9. v 18,00 hod.
USA/ 100´/ 65,/ komedie/ přístupný od 12 let

PROROCTVÍ

PAŘBA VE VEGAS

V roce 1959 byla při otevření základní školy uložena v budově
časová kapsle. Obsahovala výkresy studentů a list papíru se
zdánlivě náhodnými čísly. O padesát let později je vykopána a list
s čísly vyluštěn prof. Koestlerem. Předpovídá všechny strašné
události a katastrofy, ke kterým v uplynulých letech došlo.
Koestler zjišťuje, že mu přebývají tři. Poslední z nich zničí svět.
Profesor se pouští do závodu s časem, ve snaze událostem
zabránit. Hrají: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury

Dva dny před svou svatbou odjíždí Doug a tři kamarádi do Las
Vegas na párty. Když se ráno probudí s třeštící hlavou a
kocovinou, zjistí, že si nic nepamatují. Hotelový pokoj vypadá jak
po výbuchu a ženicha nemůže nikdo najít. Bez zdání co se
vlastně stalo, a navíc v časové tísni, se musí pokusit zjistit co v
noci prováděli, najít Douga a včas ho dopravit do Los Angeles na
vlastní svatbu. Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach
Galifianakis, Heather Graham, Jeffrey Tambor, Mike Tyson

23.  24.9. v 18,00 hod.
USANěmecko/ 100´/ 70,/ rodinná komedie

25.  26.9. v 18,00 hod.
Čína/ 147´/ 70,/ historickýválečný/ přístupný od 12 let

HOTEL PRO PSY
Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho ne, což si
sourozenci Andi a Bruce moc dobře uvědomují. Problém je o to
aktuálnější, že se tihle sirotci dostali k pěstounům, kteří zvířata
přímo nenávidí. Každodenní tajné návštěvy u jejich psa Pátka
vystřídá šílený plán  ve zpustošeném hotelu poskytnout azyl
všem opuštěným psům z blízkého i vzdálenějšího okolí.

KRVAVÉ POBŘEŽÍ
Příběh začíná v roce 208 n. l., během vlády dynastie Han, země
je rozdělena do mnoha proti sobě bojujících států. Na západě
vládne pevnou rukou ambiciózní premiér Cao Cao, který
používá císaře jen jako pouhou loutku. Jeho cílem je zničit
všechna království a prohlásit sebe za jediného vládce
sjednocené Číny.

30.9.  1.10. v 18,00 hod.
USA/ 120´/ 70,/ rodinná komedie

MARLEY A JÁ
Groganovi se přestěhovali na Floridu. Oba získali práci, koupí si
dům. John se se svou nejistotou stát se otcem svěří kolegovi,
který přijde s výborným řešením: „Pořiďte si štěně. Není s tím
žádná starost." Groganovi si pořídí roztomilého, šestikilového
labradora, který se během pár týdnů změní v padesátikilový parní
stroj. Hrají: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Alan Arkin
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 zasedání Zastupitelstva
a schůze Rady
města Vratimova
Zastupitelstvo města Vratimova na svém
zasedání dne 14. 9. 2009 projednávalo:
 Rozbory hospodaření za 1.  6. měsíc
2009
 Plnění investičních akcí za I. pololetí
roku 2009
 Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za
I. pololetí roku 2009 u KS
 Rozpočtové opatření č. III/2009
 Schválení kupní smlouvy
 Revokace usnesení č. 18/10.10.2 s
náhradou
 Vyhlášení záměru prodeje pozemků
 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
MSK pro SDH
Rada města Vratimova na své schůzi dne
14. 9. 2009 projednávala:
 Navýšení povolené kapacity dětí
Mateřská škola Vratimov
 Výběr zhotovitele pro akci „Rekonstrukce
ul. Okružní, Vratimov“
 Výběr zpracovatele tendrové
dokumentace pro akci „Odkanalizování
částí Vratimov“
Ivo Kičmer, místostarosta

1. září před školou  foto Dalibor Gavelčík

Prvňáčci v lavicích  foto Alice Čavojská

Začal nám nový školní rok
Je po prázdninách a děti jsou zpět ve škole.
Vrátily se po dvou měsících nicnedělání ke
svým školním povinnostem. Zatímco děti
se oddávaly příjemnému lenošení, ve škole
Masarykovo náměstí se střídala o
prázdninách jedna firma za druhou, aby
vylepšily pracovní prostředí žáků i učitelů a
zvelebily stav budovy.
Už koncem měsíce června nastoupila
firma, která opravila broušením pískovcové
schodiště v celé budově, což se uskutečnilo
vůbec poprvé po 100 letech trvání školy. Po
této práci, kterou provázelo značné
z ne č išt ěn í in te rié ru b u do v y, b yly
vymalovány všechny chodby včetně
vestibulu. Ve vestibulu je nutné vždy pro
značnou výšku stropu postavit lešení. Jeho
kompletní malování se proto provádí
zřídka, obvykle jednou za 10 let, a to bylo
právě letos.
Lešení „zdobilo“ školu o prázdninách také
při opravě průčelí budovy a při opravě
nefunkčního komína, který byl ve stavu
ohrožujícím bezpečnost žáků při jejich
pobytu na školním dvoře. Současně

Slavnostní kladení věnců Prvňáci v ZŠ Datyňská
Dne 27. října v 15,30 hod. proběhne u
pomníku před Základní školou na
Masarykovém náměstí slavnostní kladení
věnců u příležitosti Dne vzniku
samostatného československého státu.
(dag)

Také ZŠ na Datyňské ulici přivítala 1. září
své prvňáčky. Sešlo se jich 16 a byli zvědaví
a napjatí, co je za dveřmi čeká. Během
prvního dne se seznámili se svým
pedagogem, spolužáky, zahráli si hry, při
kterých dokázali, že už jsou opravdovými
školáky, kteří poznají číslice, písmena,

probíhala oprava poškozených částí soklu.
V samotném závěru prázdnin došlo na
dlouho očekávanou výměnu oken ze
severní strany budovy. Byla vyměněna
okna v tělocvičně, ve školní knihovně a ve
třech učebnách. Těsně před zahájením
školního roku byly usazeny nové dveře
rovněž ze severní strany budovy.
Důkladný úklid budovy a úprava okolí školy
d o d a ly ve š k e r é mu s n a ž e n í fi re m
závěrečnou tečku. Výsledek je patrný na
první pohled. Škola prohlédla a určitě si to
vzhledem k jubileu, které si v těchto dnech
připomínáme, zaslouží. Děkuji zřizovateli,
že je stejného názoru a uvolnil finanční
prostředky na zrealizování podstatné části
oprav.
V novém školním roce má naše škola
celkem 259 žáků. Učí se ve 13 třídách. Na
prvním stupni je 8 tříd, na druhém stupni 5
tříd. První třídy máme letos 2 a učí se v nich
celkem 32 žáků. Za celý pedagogický sbor
si přeji, aby se našim žákům líbilo v
opravené budově tak, jako nám vyučujícím.
Mgr. Alice Čavojská, ředitelka ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí

znají pohádky a umí básničky. Nakonec si
prohlédli nové pracovní sešity, potřeby do
výtvarné výchovy, dárky od Lesů České
republiky a Hitrádia Orion a s novými
zážitky odcházeli domů. Doufejme, že
nadšení, s kterým přicházeli do školy, jim
vydrží po celý rok a ve škole zažijí mnoho
úspěchů.
(dag)
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Uložení ostatků Upozornění  výzva Představujeme se.
Církev československá husitská nabízí
možnost důstojného uložení zpopelněných
ostatků Vašich drahých zesnulých v
kolumbáriu Husova sboru na ulici Školní
312/7 ve Vratimově.
Roční poplatek za jednu urnu je 300, Kč.
Kolumbárium je přístupné každou středu od
16:00 hodin do 17:30 hodin a každou neděli
od 8:00 hodin do 11:00 hodin.
Více informací získáte v Husově sboru na
tel. číslech 606 574 250 nebo 604 990 572.

Provozovatel a správce pohřebiště vyzývají
plátce pronajatých hrobových míst na
pohřebišti ve Vratimově a Horních
Datyních, aby si zkontrolovali, zda už
neuplynula doba, na kterou mají zaplacen
jejich nájem.
Nájemné se platí:
U pí. Komárkové, v Pohřební službě
Vratimov, Dům služeb, ul. Strmá 900/7, tel.:
596732164.

Akce v Husově sboru

pondělí a středa
od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 16.00 hodin
ostatní pracovní dny
od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 15.00 hodin

K 85. výročí založení kostela Církve
československé husitské Vás srdečně
zveme v neděli 11. října 2009 na
bohoslužbu s paní farářkou Čmerdovou v
Husitském sboru.
 neděle 4. října v 16 hod. Varhaní koncert,
varhany: Mgr. Pavel Rybka, zpěv: p. Marta
Jirásková
 sobota 24. října v 16 hod. koncert
zpěvačky Evy Henychové
Srdečně zveme všechny spoluobčany.

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
pořádá v rámci Týdne knihoven výstavu
obrazů Bedřicha Pěknici s názvem
KRAJINA V OBRAZECH.
Výstava potrvá od 2. října do 3. listopadu
2009. Možno zhlédnout v půjčovní době v
úterý od 10  12 a od 13  17 hod. a v pátek
od 10  12 a od 13  15,30 hod.

Vratimovský kalendář
Díky přispění obyvatel Vratimova a Horních
Datyň bude opět k dispozici kalendář s
fotkami města a blízkého okolí, s událostmi
a akcemi spolků ve městě a termíny svozu
odpadů.
Kalendář se začne prodávat 2. listopadu,
proto neváhejte, vloni se na některé
nedostalo! Cena by se měla pohybovat
kolem 60 Kč.

Podzimní posezení
Svaz tělesně postižených ve Vratimově
pořádá podzimní "Posezení u kávy", které
se bude konat 24.10. v Domě dětí a
ml á d e ž e v e 1 4 h o d i n . P ro g r a m,
občerstvení a tombola zajištěna.
Srdečně zve výbor STP

Záměr prodat objekt
Zastupitelstvo města Vratimova vyhlašuje
záměr prodat budovu (objekt k bydleni) č.p.
60 a přilehlých pozemků na ul. U Staré školy
ve Vratimově. Objekt je ve vlastnictví
města. Bližší informace: odbor investic a
majetku p. Blažek, tel.: 595 705 930 a odbor
vnitřní správy p. Kubalová, tel.: 595 705
922, www.vratimov.cz

Prodej orné půdy
Zastupitelstvo města Vratimova vyhlásilo
záměr prodat pozemky parc. č. 896/2, 896/3
2
kultura orná půda o celkové výměře 2065 m
a parc. č. 897/4, 897/5 kultura orná půda o
2
celkové výměře 1881 m v k. ú. Vratimov v
prostoru u ulice Obvodové.
Bližší informace obdrží zájemci u p.
Kubalové na odboru vnitřní správy MěÚ
Vratimov, tel.: 595705922

Na stejné adrese lze nájem zrušit.
S nájemci zaplacených míst jsou
sepisovány nájemní smlouvy (dle zák. o
pohřebnictví č. 256/2001 Sb.). Tyto nájemní
smlouvy se sepisují na MěÚ ve Vratimově,
II. poschodí dveře č. 9, tel. č. 595705922.
Nezaplacené, neudržované hrobové místo,
ke kterému se nikdo nepřihlásí, bude podle
§ 25 zákona 256/2001 Sb. zrušeno a
hrobové příslušenství odstraněno.
Pavla Kubalová,
odbor vnitřní správy MěÚ

Silniční běh Zlatý podzim
Běžecký klub Vratimov spolu s Kulturním
střediskem pořádají v sobotu 3. října již 15.
ročník populárního běžeckého závodu Zlatý
podzim. Běží se na desetikilometrovém
okruhu ulicemi města a okolím. Centrem
závodu bude Společenský dům, kde
závodníci najdou zázemí a kde bude i start a
cíl.
Závod má každoročně vysokou účast a
patří k nejpopulárnějším v našem kraji. O
tom svědčí nejen účast vytrvalců zvučných
jmen nejen z naší republiky, ale i ze
Slovenska a Polska a také množství
kondičních a rekreačních sportovců všech
věkových kategorií, mužů i žen. V minulosti
u nás startovali např. mistři republiky v
maratonu Neuwirth i náš nejlepší vytrvalec
přelomu století olympionik David, běžecká
le g e n da r e g io nu Tsa me ti s, p o lš tí
reprezentanti Satan, Orlicki, Kuchcinski,
vítěz prvních dvou ročníků Czembrzinski,
skvělá Ewa Kepa, Irena Šádková, stříbrná
medailistka ze soutěže družstev na
mistrovství Evropy v běhu do vrchu.
Pravidelnými účastníky jsou
několikanásobný vítěz a le tos již
trojn áso bný mis tr rep ubliky Pe ter
Mikulenka, několikanásobný veteránský
mistr Evropy v maratonu Ing. Zikeš, dnes již
82letý a stále aktivní, i Ludmila Šokalová,
d vo jn ás ob n á vít ěz ka Os tra vs ké h o
maratonu a loňská vítězka Moravsko
slezského poháru silničních běhů. Na start
však může přijít každý, kdo si troufne 10 km
běh alespoň odklusat.
Závod startuje v sobotu 3. října v 10.30
hodin u Společenského domu a běží se
ulicemi Popinecká, Husova, Zahradní, U
Stadionu, Na Podlesí, dále Rakoveckou až
na Zadky, odkud se po Okrajové a Frýdecké
vrací zpět do města a ulicemi Pod Kovárnou
a Výletní přiběhnou ti nejrychlejší kolem 11
hodiny do cíle nad parkovištěm u
Společenského domu.
Zdeněk Fejgl

Znáte občanské sdružení "Pro Victus"?
V roce 2008 bylo založeno nové občanské
sdružení "Pro Victus" a již se má čile k
světu.
Svou činnost zaměřilo o.s. "Pro Victus"
prostřednictvím svých aktivit na zlepšování
kvality života celé společnosti tím, že bude
usilovat o odstraňování bariér mezi
majoritní společností, etnickými menšinami
a specificky znevýhodněnými občany na
území Moravskoslezského kraje, což je v
souladu komunitním plánem města
Ostravy.
Komunitní plán sociálních služeb a
souvisejících aktivit je strategickým
dokumentem, udávajícím směr rozvoje
sociálních služeb a souvisejících aktivit ve
městě Ostrava do roku 2010. Jedním z jeho
cílů je realizace programu zdravotně
sociálního pracovníka a zahájení činnosti
nové organizace v oblasti romského etnika.
A toto je také filozofie občanského sdružení
Pro Victus, jeho členů a pracovníků. Bude
svou humanitární činností hledat řešení
problémů zmíněných skupin formou
vzájemného poznávání se, odbourávání
oboustranných bariér plynoucích z
neznalosti, ze stereotypů, předsudků, např.
letní tábory aj.
Hlavním cílem občanského sdružení "Pro
Victus" je podílet se na získání pracovního
uplatnění etnických menšin, snížení
nezaměstnanosti, snížení závislosti na
sociálním systému, snížení handicapu na
běžném trhu práce, získání pracovních
návyků. Ve spolupráci s Úřadem práce v
Ostravě chce vytvářet pracovní místa pro
r e k v a l i f ik o v a n é ž e n y d l o u h o d o b ě
nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné.
Vytváří tak pracovní příležitosti i pro romské
ženy, které jako pomocnice v domácnosti
pomáhají zvládat těžkosti stáří seniorům v
Radvanicích a Bartovicích, ale i v celé
Ostravě. Vykonávají drobné domácí práce
jako např. žehlení, mytí oken, vytírání
podlahy, nákupy aj.
A jaká je reakce seniorů? Např. jedna
obyvatelka Domu s pečovatelskou službou
v Bartovicích nám sdělila:
"Nejdřív jsem se bála, to víte, jsem stará a
obtížně měním své názory, ale dnes s mojí
romskou pomocnicí bez námahy uklidím
byt a ještě si s ní popovídám u kávy. Je
pracovitá a moc milá". A to vše za 60 Kč za
hodinu. Občanské sdružení sídlí v
Radvanicích na ul. Těšínské a úzce
spolupracuje se sociálním odborem
zdejšího ÚMOb, kde případným zájemcům
rádi poskytnou bližší informace.
Ing. Vladimír Majer

Jakubův běh Důlňákem  foto Zdeněk Fejgl
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Výzva k povinné výměně Nový školní rok v MŠ
Ve školním roce 2009/10 dosáhla Mateřská
řidičských průkazů
škola ve Vratimově a v Horních Datyních
Upozorňujeme všechny občany na
povinnou výměnu řidičských průkazů. Týká
se to občanů, jejichž řidičské průkazy byly
vydány od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000. Držitelé těchto průkazů jsou povinni
je vyměnit do 31. prosince 2010.
Podle § 134 zákona č. 361/2000Sb je
rozhodující pro výměnu řidičského průkazu
datum jeho vydání, nikoliv typ řidičského
průkazu.
Co musíte mít sebou?
Platný doklad totožnosti (občanský průkaz,
pas), jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm a řidičský
průkaz, kterému končí platnost.
Kolik to bude stát?
Nic. Povinná výměna řidičského průkazu je
osvobozena od správního poplatku.
Kde si mohu ŘP vyměnit?
Na příslušném pracovišti obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (podle místa
trvalého pobytu držitele ŘP)
Kdy dostanu nový ŘP?
Nejpozději do 20 dnů ode dne podání
žádosti (popř. do 5 dnů po úhradě správního
poplatku 500 Kč)
Další informace získáte na
www.vymentesiridicak.cz a www.mdcr.cz
Nenechávejte to na poslední chvíli,
předejdete tak frontám a zbytečnému
čekání!!!
(dag)

plné kapacity 230 dětí, kterým se věnuje 19
pedagogů a jeden asistent. V Mateřské
škole ve Vratimově byl rozšířen počet tříd na
osm. Nově zřízená třída "U sněženky" byla
vybavena novým nábytkem, šatnovými
bloky a díky finančním prostředkům Města
Vratimova i novými stoly, židličkami a
lehátky. Na zahradě bylo zřízeno nové
pískoviště a zrekonstruován chodník. Ve
dvou třídách a chodbě byla vyměněna okna
a ve třídě U pampelišky zrekonstruována
umývárna. U Mateřské školy v Horních
Datyních byla zřízena zahradní stavba s
různými prolézadly.
V MŠ se děti mohou zdokonalit v tanci,
a ero bik u, výtv ar ně ke ramic ké m a
dramatickém kroužku, hře na flétnu a
mohou navštěvovat také angličtinu a
logopedii.
Obě školy jezdí na bazén Delfínek do
Havířova, kde absolvují předplaveckou
výchovu. Každoročně plánují ozdravný
pobyt a lyžařský kurz ve SKI areálu Bílá.
Děti se na podzim zapojují do sběru žaludů
a kaštanů, které předávají mysliveckému
sdružení Hubert a budou pokračovat ve
sběru papíru v „Soutěži s panem Popelou“.
Na květen 2010 připravují Akademii k 50.
výročí otevření Mateřské školy ve
Vratimově a během dne si bude moci
veřejnost prohlédnout obě budovy MŠ.
(dag)

Fo ntána by la, je a b ude?
B y l a...
Týden před oslavami 735. výročí založení
města byla vedle pomníku padlých a naproti
vchodu do kina Hvězda instalována
venkovní fontána. Ať už se Vám líbí nebo
ne, záměrem určitě bylo zkrášlení
městského prostředí, oživení a zpříjemnění
letních dnů a alespoň pro část z Vás i
estetický zážitek spojený s příjemným
zvukem přelévající se vody. Malé děti se u
fontánky zastavovaly a každý den
kontrolovaly „své“ ledňáčky, jestli ještě stále
pijí vodu z misek. Už nepijí, alespoň ne u
nás, možná pijí z jiné louže u někoho doma.
To, že bylo vysázeno 5 chryzantém
(nezbyla žádná), 2 begonie (ještě se jedna
stále drží!) a 89 sazenic skalniček (zkuste
spočítat zbytek…), které postupně mizely,
nás nechává chladnými  s tím všichni
počítali, byla to jen akce zoufalců
dobrovolníků, kteří si ještě stále mysleli, že
se už třeba i ve Vratimově usídlili slušnější
obyvatelé. Ale že NĚKDO utrhne 2
ledňáčky, kteří byli k miskám připevněni
svařováním, a jednu z misek zcela
zdeformuje, aby se ke svému lupu lépe
dostal, nad tím nám už zůstal rozum stát.
Vždyť ptáčci nic nevážili a ani ve sběrně by z
nich nikdo nezbohatnul. Nabízí se tak
myšlenka na hloupé a nevychované dítě,
které však má své rodiče a v případě
vypátrání, se z nich stanou zákonní
zástupci, zatím jen odpovědní za škodu a
krádež.Ale může být i hůř…
J e…
Fontánu, která je městským majetkem,
udržuje, čistí a opravuje kulturní středisko. A
tak údržbář fontánu, která byla vylomena ze
šroubů, narovnal, znovu připevnil,

vyčistil, zavzpomínal na kovové opeřence,
opět nalil vodu a kolem půl 3 odpoledne ve
středu 9. září opět zapojil čerpadlo, které
přečerpává stále dokola protékající vodu.
Jak bylo později Policií zjištěno, již za půl
hodiny, v 15.00 ležel elektrický přívodní
kabel k čerpadlu přestřižený v nádrži s
vodou.
B u d e…?
Jistě, bude. Bude to ale nás všechny něco
stát, vždyť vytepat a připevnit nové
ledňáčky nebude zadarmo, oprava misky
na vodu také něco stojí a elektrikář si za
nový přívod k čerpadlu také řekne o nějaké
peníze. Ale to jsme jen u peněz, ty byly, jsou
a budou  jak se říká, i když my nebudeme.
Avšak pokud se podaří najít „nové majitele“
ukradených ozdob anebo pachatele, který
svým nebezpečným činem ohrozil nevinné
lidi a chtěl již někomu snad i vědomě ublížit,
to se už posunujeme někam úplně jinam.
A jen pro upřesnění pro ty, kteří čtou tento
článek a o celé věci snad i něco vědí:
fontánka nebyla levná a poškození spolu s
ohrožením lidí již převyšuje hranici pouhého
přestupku, při vypátrání půjde již o pořádný
„flastr“! Prosíme, pokud o pachatelích něco
víte, sdělte to Polici. Rodiče, poučte své
děti, že krádež a ničení Vám mohou přinést i
mnohé potíže. A nám všem ostatním
přejeme mnoho dalších hezkých dnů s
uměleckým dílem i zurčící vodou. Vždyť
fontány stejného výrobce přinášejí v
okolních městech radost již mnoho let
(Rožnov, Čeladná, Staříč, dokonce ve
Valašské Bystřici již 13 let!!) a nemusely se
dosud opravovat, proč musí být pouze
Vratimov výjimkou?
H.Bömerová, Kulturní středisko

5. října  11. října 2009
Ve všech knihovnách platí:
• tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí do
knihovny jako čtenář, promineme do konce
kalendářního roku registrační poplatek.
• vyhlašujeme amnestii dlužníkům knih. V
tomto týdnu nebudeme odesílat upomínky!
• všichni čtenáři, kteří si půjčují na průkazy
rodinných příslušníků, dostanou průkaz
zdarma.
Městská knihovna VRATIMOV
• v ý s t a v a v c h o d b i č c e k n ih o v n y
„ POHÁDKOVÝ JIČÍN“
• výstavka knih k 60. výročí nakladatelství
ALBATROS
• besedy pro žáky základních škol Vesele
s Ondřejem Sekorou
• prodej starých vyřazených knih za
jednotnou cenu Kč 2,
• lze ZDARMA využít počítače, internet …
Místní knihovna HORNÍ DATYNĚ
• výstava „ Příběh Mystické mýdlárny v
knihovně“
• půjčovní dny: pondělí  5. října 14  17 (lze
ZDARMA využít počítače, internet …)
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
• půjčovní dny: úterý 6. října: 10  12 a od
13  17
• pátek 9.října: 9  12 a od 13  15,30
• od 2. 10.  3. 11. 2009 trvá výstava
Krajina v obrazech obrazy Bedřicha
Pieknici
• cestovatelská beseda s názvem
„ EKVÁDOR A GALAPÁGY“  přednáší
Jiří Mára úterý 6. října 2009 v 17,30
hodin
• prodej starých vyřazených knih za
jednotnou cenu Kč 2,
• beseda pro mateřskou školu „Ferda
Mravenec Ondřeje Sekory“
• výstavka dětských výtvarných prací na
téma Ferda Mravenec  práce všeho druhu
Aktuální informace na webové stránce
www.knihovnavratimov.cz

Fontánka ještě před "nájezdem vandalů"
s oběma ledňáčky  foto Hana Bömerová
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Moravskoslezský Bezpeč ně d o šk oly a zpět!
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a je
pohár ohařů
viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří
Ve dnech 15. a 16. srpna za krásného
slunečného počasí se uskutečnil 16. ročník
Moravskoslezského poháru ohařů, který se
k nám vrátil po rovných deseti letech.
Pořadatelem t ohot o klání byla
Severomoravská pobočka KCHNKO a
OMS ČMMJ Ostrava pod záštitou hejtmana
Ing. Jaroslava Palase.
Zkoušky se konaly v honitbách MS Hubert
Vratimov, o.s., MS Šenov  obecní, MS
Trojačka Řepiště. V sobotu v 8.30 proběhlo
slavnostní zahájení poháru a jednotliví
vůdci, rozhodčí, personál zajišťující průběh
zkoušek a v neposlední řadě početná
korona (diváci) se rozjeli k plnění
jednotlivých disciplín.
Na počátku tohoto klání nastoupilo 18 psů,
kteří byli rozděleni do dvou skupin po 9.
Jedna část vykonávala práci na poli a ve
vodě, druhá měla své útočiště v lese. V
neděli se jednotlivé skupiny přehodily. Jak
již to v životě chodí, ne všichni vůdci se
svými svěřenci v sobotu uspěli. Takže nám
startovní pole prořídlo.
Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny
známkou 4  0 (známka 4 je nejlepší, při
obdržení 0 pes se svým vůdcem ve zkoušce
dále nepokračuje).
Vítězem MSP se stal FLLO Plameni Pas
(NKO  německý krátkosrstý ohař), vůdce
Luděk Miller. Druhý v pořadí se umístil
HARDY z Koblova (ČF  český fousek),
vůdce Josef Sikora. Třetí se umístil FLIK z
Dubovských luhov (NKO), vůdce MUDr.
Pavel Pilař. Byly také vyhlášeny nejlepší
výsledky práce psů na poli, v lese a ve vodě.
Před slavnostním ukončením byly čtyřem
členům našeho MS z rukou předsedy OMS
(okresního mysliveckého spolku) Ostrava
pana Bedřicha Krčmáře předány ocenění
ČMMJ (českomoravské myslivecké
jednoty).
Na závěr tohoto článku MS si dovoluje
poděkovat MěÚ Vratimov za finanční
příspěvek, za který byly zakoupeny poháry.
Petr Dunat
jednatel MS Hubert Vratimov, o.s.

tady opět nový školní rok. Odpočaté a
vydováděné děti se vrátí do svých lavic, ve
kterých si budou deset měsíců plnit své
povinnosti. Jelikož dny volnosti končí, je
třeba, aby si děti opět připomněly
elementární zásady bezpečného chování,
mezi něž bezesporu patří také bezpečný
pohyb a pobyt v silničním provozu, a to
nejen při cestách do a ze školy.

POLICIE ČR
pátrá, radí, informuje
Desatero chodce:
•Po chodníku se chodí vždy po pravé
straně.
•Pakliže jsme nuceni jít po silnici, tak vždy
po její levé straně a co nejblíže u kraje.
•Chodci jsou součástí silničního provozu
stejně jako řidiči aut. I pro ně tady platí
pravidla silničního provozu.
•Chodci jsme i při jízdě na kolečkových
bruslích.
•Silnice se přechází jen na místech k tomu
určených.
•Pokud musíme silnici přecházet mimo
místa k tomu určená, tak vždy kolmo, co
nejrychleji a jen tam, kde je dobrý rozhled.
•Před přecházením se nezapomeňte
rozhlédnout.
•Řidiči nás lépe uvidí, když budeme mít
oblečené pestré a dobře viditelné oblečení.
•I chodci musejí být ohleduplní k ostatním
účastníkům silničního provozu.
•Vždy mějme na paměti, že silnice je pro
chodce značně nebezpečné místo.
Příčinou mnoha tragických dopravních
nehod je nedostatečná viditelnost. Auta
mají povinnost svítit. Chodci takovou
možnost nemají, přitom jsou v silničním
provozu těmi nejzranitelnějšími.
„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo
bezpečnosti na silnicích. Za snížené

zranili chodce, se často shodují na tom, že
ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě.
Viditelnost chodců lze zvýšit vhodnou
barvou oblečení, nášivek a doplňků z
fluorescenčních či reflexních materiálů,
které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a
prodlužují tak vzdálenost, na jakou může
řidič chodce či cyklistu zaznamenat.
Přibližná vzdálenost na jakou nás řidič
spatří za tmy a při snížené viditelnosti,
pakliže na sobě máme:
•modré oblečení  18 metrů;
•červené oblečení  24 metrů;
•žluté oblečení  37 metrů,
•bílé oblečení  55 metrů;
•reflexní materiály  200 metrů.
Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost
za denního světla a za soumraku, ve tmě
však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji
používanými barvami jsou jasně žlutá,
zelená a oranžová.
Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém
kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost
kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují
viditelnost za tmy a snížené viditelnosti.
Reflexní materiál je v noci vidět na 10x větší
vzdálenost než modré oblečení. Při
rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně
1,5 sekundy (31 metrů) na to, aby
odpovídajícím způsobem zareagoval.
 Používejte reflexní a fluorescenční
materiály a kombinujte je, abyste byli dobře
vidět za světla i za tmy.
 Reflexní předměty umístěte nejlépe ke
konci rukávů, blízko ke kolenům a do
úrovně pasu (cyklisté také na přilbu a jízdní
kolo).
 Dětem pořiďte oblečení, školní brašny a
doplňky opatřené reflexními a
fluorescenčními bezpečnostními prvky.
Tyto bezpečnostní prvky jsou snadno
do stu pn é a n ejs ou vů be c d rah é.
N e j r ů z n ě j š í p ř í v ě s k y , n á š i v k y,
nažehlovačky, samolepky, pásky na ruku
apod. pořídíte například v galanteriích nebo
v obchodech s jízdními koly.
Děti jsou na silnicích ohroženy více než jiní
chodci. Jsou méně soustředěné a nedokáží
ještě dobře odhadovat a předvídat. O to
důležitější je, aby byly na silnici co nejlépe
vidět. Světlé oblečení, školní brašna a boty
s reflexními doplňky učiní jejich každodenní
cestu do školy i ze školy bezpečnější.
nprap. Mgr. Petr Svoboda

Boj proti krádežím v MHD
Cestující MHD se v poslední době mohou
setkat s vtipnými hlášeními v dopravních
prostředcích. Na krádeže v hromadných
do pravních prostřed cích se sna ží
upozorňovat kampaň "Mášli věci bez
dozoru, zloděj už je na obzoru". Pod tímto
humorným názvem probíhá akce v rámci
projektu Bezpečnější Ostrava a na nešvary
nenechavců se snažili poukázat i policisté v
preventivní akci 16.9., kdy v prostředcích
MHD rozdávali letáčky a poskytovali rady.
vítěz MSP Luděk Müller  foto Petr Dunat

(dag)
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Centrum mediální
výchovy v DDM
Ve středu 9. září a ve čtvrtek 10. září se
otevřely dveře Domu dětí a mládeže
Vratimov (DDM) pro všechny zájemce o
jeho činnost. Návštěvníci si prohlédli nově
zrekonstruované prostory a dozvěděli se,
jaká je nabídka v oblasti zájmového
vzdělávání pro školní rok 2009/2010.
Abych vám mohla přiblížit změny na
„domečku“, jak našemu zařízení s láskou
říkáme, musíme se vrátit v čase minimálně
o dva roky zpátky. V té době byly v DDM
zahájeny práce na rekonstrukci budovy, při
které náš domeček dostal novou střechu,
fasádu a jedno patro navíc. Vzhledem k
tomu, že prostředky při této rekonstrukci
byly určeny pouze na stavební úpravy,
začali se pracovníci DDM zajímat o
možnosti získání finančních prostředků na
nové vybavení. Našli jsme si vhodnou výzvu
v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko. Jde o programy
podpory z prostředků strukturálních fondů
Evropské unie určených v letech 20072013
výhradně regionu soudržnosti
Moravskoslezsko. Cílem programu je
přispět k celkovému rozvoji regionu, který je
územně totožný s Moravskoslezským
krajem. Zúčastnili jsme se cyklu školení k
těmto programům. Připravili jsme všechny
potřebné podklady a požádali Město
Vratimov o spolupráci. Společně jsme
potom zpracovali projekt s názvem
„ CENTRUM MEDI ÁL NÍ VÝCHOVY
rozšíření zázemí zájmového vzdělávání“.
Naše žádost o podporu projektu byla přijata
na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu regionální rady. Celkové náklady
projektu činí 9 993 699, Kč. Z toho pouze
7,5 % tvoří finanční spoluúčast města.
Realizace projektu byla zahájena v
listopadu 2007 provedením kompletní
rekonstrukce elektroinstalace zařízení.
Navazující práce a dodávky zařízení byly
započaty v červnu 2009. V rámci projektu
tak proběhly na DDM následující akce:
úprava pozemku zahrady a hřiště, instalace
herních prvků a laviček a odpadkových
košů, oprava zpevněných ploch, vybavení
zařízení nábytkem a novými technologiemi
odpovídajícími současnému vývoji a
moderním výukovým metodám, vybavilo a
zprovoznilo se podkroví. Rekonstrukcí
vn itřníc h a ve nk ovn ích pro sto r a
modernizací vybavení DDM dochází k
rozšíření prostor a podmínek pro zkvalitnění
výkonu hlavního poslání organizace
p os ky to vá ní kv a litn ího z ájmo v éh o
vzdělávání. Průběh prací na projektu jsme
jako virtuální prohlídku umístili na stránkách
www.centrummedialnivychovy.cz.
Díky realizaci výše uvedeného projektu se
nám podařilo rozšířit nabídku zájmového
vzdělávání a současně vytvořit podmínky
pro vznik Centra mediální výchovy. Naším
cílem je totiž rozšířit nabídku volnočasových
aktivit, vzdělávání a výchovy, a zvýšit tak
kvalitu života ve Vratimově i jeho nejbližším
okolí.
Doufáme, že se nám náš záměr podaří a
děti i jejich rodiče budou u nás, na domečku,
trávit svůj volný čas příjemně a smysluplně.
Na b íd k u n a l e z n e t e n a s t rá n k á c h
www.ddmvratimov.cz.
Hana Nevrlá, ředitelka DDM

… a je po prázdninách!
První červencové dny ve Fulneku a okolí
nevěstily, díky přívalovému dešti, nic
dobrého. Lukavecký tábor jsme postavili
poslední červnový víkend, ale vedoucí a
instruktoři, kteří měli necelý týden na
zvelebování základny, se potýkali s velkou
vodou na louce, v potoce i v samotném
táboře. Zvládli to vše stoprocentně, a tak
mohl 1. turnus začít podle plánu 4.
července.
Během prázdnin tábořilo na louce Nadějov
170 dětí ve 4 turnusech. Většina dětí už toto
prostředí znala, někteří přijeli poprvé a
nebyli zklamaní. Ti, kteří i dnes hledají místo
bez elektřiny, táborovou kuchyni, jídelní
servis vymění za ešus, milují večery u
táboráku a noci pod širákem, si opět přišli na
své. I počasí se umoudřilo, a tak máme za
sebou slunečné léto, plné zážitků!
Děkuji všem, kteří se v osobním volnu starali
o děti na táborech, bez nároku na odměnu,
všem, kteří přijeli na stavění a bourání
táborové základny. Díky dobrovolníkům,
kteří mají tu "naši" louku rádi od dob,
kdy tam sami jezdívali na tábor, jsme zvládli
nejen tábor postavit a zbourat, ale byly
provedeny i různé údržbářské práce,
postaveny nové sprchovací prostory,
opraveny mostky.
Poděkování patří i Domu dětí a mládeže za
spolupráci při organizování 1. a 4. turnusu.
Dětem přeji úspěšný školní rok 2009/2010 a
třeba nashledanou příští prázdniny na
Lukavci.

Zdeňka Procháčková, PS "Mír" Vratimov

Dětská novinářská cena
Dne 9.9. byly v rámci Dne otevřených dveří v
DDM předány ceny účastníkům 11. ročníku
soutěže Dětské novinářské ceny na téma:
Máme rádi zvířata?
Do soutěže bylo zasláno 20 prací a porota
ve složení Ivana Šuláková  Syndikát
novinářů Ostrava, Václav Bělohlavý Dětská
tisková agentura Ostravsko a Dana
Diváková  Institut komunitního rozvoje MSK
měla těžkou úlohu, aby vybrala tu nejlepší
práci.
1. cenu Novinářský šotek získala Tina
Šalková ze Slezské Ostravy
2. cenu Novinářské ouško získala
Dominika Boturová z Vratimova
3.  4. cenu Novinářské ouško hrníčkové
získala Andrea Dalihodová z Vratimova a
David Černín z Ostravy Poruby.
(dag)

Čl ánek, za který b yl o u děl en o
1. místo v Dětské novinářské soutěži

Tina Šalková  Můj milovaný Ory
Skoro v každé rodině mají nějaké domácí
zvířátko. Někdo má křečka, někdo
papouška, spousta lidí má doma kočky a
snad ještě více lidí má doma psy. I my
máme doma psy. Máme ale také zvířata,
která nejsou až tak obvyklá. Máme totiž
koně. Ne, nebojte se, nejsou doma v
obýváku. Pouze koně vlastníme a máme je
ustájené ve stáji za městem. Koním se
věnujeme všichni doma. Maminka kdysi
závodila a teď se věnuje trénování. Taťka
taky jezdil a nyní se věnuje rozhodování
jezdeckých soutěží. Jezdí můj bratr a
jezdím taky já.
Svého prvního koně, teda vlastně poníka,
jsem dostala k šestým narozeninám.
Jmenoval se Ory. Protože mám narozeniny
v létě, tak na moji počest se konala oslava
na zahradě u našeho domu. Dostala jsem
tenkrát pár dárků a hráli jsme si. Najednou
někdo zazvonil. Na ten moment nikdy
nezapomenu! Za brankou stál poník! Na
krku měl papírové srdíčko s nějakým
nápisem. Nastalo ticho. Pak mamka
povídá, ať si přečtu vzkaz. A já na to: “Ale
mami, já přece ještě neumím číst!”
Zachránil mne až bratr Jakub, který už
chodil do školy a četl: ”Ahoj Tino, já jsem Ory
a jsem tvůj dárek k narozeninám.” V ten
moment se mi splnil můj nejtajnější sen.
Mám koně! Svého koně! Oryho jsme ustájili
ve stáji za městem, kde už jsme měli další
koně. Každý den jsem chodila na jízdárnu a
o svého poníka se starala.
Když začaly prázdniny, tak jako každý rok
jsem se chystala k babičce. Brácha si
nabalil kolo a já si nachystala Oryho.
Zapřáhli jsme za auto vozík na přepravu
koní a hurá na prázdniny.
Děda přichystal malou stáj a tam měl Ory
bydlet. Byl tam však zavřený jenom přes
noc. Přes den chodil po dvoře se psy, a když
přišla nějaká návštěva, tak k brance běželi
štěkající psi a řehtající poník. Pro celou
vesnici to byla velká atrakce. Každý den
jsme jezdili s bratranci a bráchou do lesa.
Bylo nás sedm nebo osm. Všichni jeli na
kole, jenom já jsem jela na koni. V lese jsme
měli postavený bunkr a samozřejmě ohradu
pro Oryho. Taky jsem trénovala na zahradě
ježdění, nebo jsem šla s tetou na
procházku. Já na koni a ona pěšky. Jednou
babička uvařila k obědu buchtičky

Pokračování na další straně

Vyhlášení vítězů  foto Dalibor Gavelčík
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Pokračování z předešlé strany
s krémem. Celkem hodně krému zbylo, tak
ho babička dala do komory. Komoru však
nějak špatně zavřela. Najednou jsme zjistili,
že se Ory ztratil. Všude jsme ho hledali, až
najednou vyšel z komory a měl celou hlavu
od pudinkového krému. Olizoval se a
vypadal moc legračně. Babička
samozřejmě trochu hašteřila, že nevařila
krém pro koně, ale všichni jsme se smáli.
Byl to opravdový lišák a neposeda.
A když jsme přijeli od babičky, tak nám na
zahradě u domu hodně vyrostla tráva.

Taťkovi se ji nechtělo sekat. Přivezli jsme
Oryho k nám na zahradu. Stáj jsme pro
něho měli v kůlně u domu. Každé ráno jsme
ho vypustili na zahradu, o kterou se
postaral. Za týden byla opravdu vzorně
posekaná. Protože bydlíme ve městě, i když
v rodinném domku kousek od centra, tak se
Ory stal atrakcí. Chodili se na něj dívat děti
ze sousedství a naši kamarádi.
S Orym jsem absolvovala také první
závodnické krůčky. Měla a vlastně pořád ho
mám moc ráda. Už není v naší stáji, protože
je pro mne malý. Teď učí další děti v jízdě na

koni a na závodech ho dodnes potkáváme.
Orymu už je 19 let. Na koně je to hodně, ale
Ory je pořád v dobré kondici.
Za dobu co jezdím, jsem už vystřídala více
koní, ale Ory byl a vždy bude první.
Tina Šalková, VI. A
ZŠ Bohumínská 72, 710 00 Slezská Ostrava

Ceník prací poskytovaných Vratimovskými službami
pro rok 2009 (ceny jsou uvedeny bez DPH)
AUTODOPRAVA
traktor typ 70
traktor typ 80
traktor typ 120
malotraktor MT8050
Liaz
Avia sklápěč
Avia plošina MP16m
Bikramkontejner.přeprava
nakladač
Ford Transit
Ford Courier
Piaggio
fekální vůz
strojní zametání
kropení vozovek
plužení
posyp a solení traktor, Avia

85,Kč/15min
90,Kč/15min
95,Kč/15min
75,Kč/15min
24,Kč/km
20,Kč/km
21,Kč/km
25,Kč/km
17,Kč/km
15,Kč/km
15,Kč/km

CENY PRONÁJMU
kontejner 5m3, 7m3
míchačka na beton
traktorová vlečka

zapůjčení 640,Kč/mth
zapůjčení 650,Kč/mth
zapůjčení 680,Kč/mth
nakl., vykládka 50,Kč/15min
40,Kč/15min
110,Kč/15min
60,Kč/15min
125,Kč/15min
40,Kč/15min
25,Kč/15min
25,Kč/15min
170,Kč/15min
750,Kč/hod
700,Kč/hod
130,Kč/15min
150,Kč/15min

ÚDRŽBA ZELENĚ
pokos travnatých ploch parkových
v rovině se shrabáním a naložením
pokos travnatých ploch se shrabáním,
naložením v terénu
shrabování listí z travnatých ploch, naložení
vyhrabování trávníků, naložení
kácení stromů v rovině do průměru
(včetně úklidu větví, bez likvidace pařezů)
20cm na řezné ploše
30cm
40cm
50cm
60cm
70cm
80cm
90cm
100cm
(kácení ve svahu koef. 2)
frézování pařezů dle průměru od 020 cm
:
:
do 141150 cm

30,Kč/den
80,Kč/den
80,Kč/den

PRODEJ SYPKÝCH HMOT
písek
štěrk 04
štěrk 022
struska 08
struska 816
struska 1632
struska 3263
zahr.kámenvalouny
okrasný kámen
816,1622

345,/t 553,/m3
440,30/t 793,/m3
434,40/t 761,/m3
404,60/t 607,/m3
434,40/t 652,/m3
428,40/t 493,/m3
321,30/t 347,/m3
773,50/t 1393,/m3
690,20/t 1173,/m3
cena včetně DPH

HODINOVÉ SAZBY
1,80Kč/m2
2,20Kč/m2
1,70Kč/m2
1,30Kč/m2

150,Kč/hod
provádění úklidu,
práce manuální neodborná
190,Kč/hod
odborné práce
210,Kč/hod
elektro práce
160,Kč/hod
zahradní práce

DALŠÍ SLUŽBY
200,Kč/ks
400,Kč/ks
720,Kč/ks
1500,Kč/ks
2500,Kč/ks
3500,Kč/ks
5200,Kč/ks
6100,Kč/ks
9200,Kč/ks
60,Kč/ks
:
3270,Kč/ks

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
vibrační válec
motorové kladivo Kango
vzduchový kompresor
fukar

260,Kč/hod
490,Kč/hod
310,Kč/hod
12,40Kč/m2
260,Kč/hod
800,Kč/t
450,Kč/hod
360,Kč/hod
600,Kč/hod
240,Kč/hod

DÁLE NABÍZÍME
opravy komunikací  viz samostatný ceník
prodej sypkých hmot: písek, štěrky, strusky, kompost. zemina, dřevěná štěpka pod keře 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.

Tel.: 596 732 045
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ŘÍJEN
ŘÍJEN
v Kulturním středisku ve Vratimově

Vzpomínáme

Program:

Dne 17.10.2009 uplyne 10 let, kdy nás opustil
náš drahý manžel, otec, švagr a strýc
pan

Drahomír Bužek
Vzpomínají manželka se synem a celá rodina.

2.10. 10,00 hod.  MICHALOVA BRNKAČKA 

 v podání Michala Nesvatby
 kinosál Hvězda
6.10. 18,00 hod.  POUTNÍCI

 koncert folkové a country kapely
 kinosál Hvězda, vstupné 150,
18.10. 10,00 hod.  JAK KARKULKA ZACHRÁNILA VLKA

 nedělní pohádka pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50,

Připomínáme si první výročí úmrtí
dcery, paní

Akce v Horních Datyních

Pavly Krečmerové

5.10. 18,00  schůze výboru zahrádkářů
14.10. 17,00  schůze výboru KSČM
16.10. 20,00  Taneční večer se skupinou ARGUMENT
30.10. 19,30  Divadlo Propadlo z Václavovic 
"Pitbul a jiné celebrity, aneb ze života slavných "

a jejího otce, pana

Bohumíra Mitury
Vzpomíná zarmoucená rodina.

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
PRAVIDELNÁ CVIČENÍ ve škol.roce 2009/2010
TJ SOKOL Vratimov
Pondělí
15.00  16.30 hod
16.30  17.15 hod
17.15  18.00 hod
18.00  20.00 hod
20.00  21.00 hod
Úterý
18.00  19,30 hod
19,30  21.00 hod
Středa
16.30  18.00 hod
18,00  19,30 hod
20,00  21.00 hod
Čtvrtek
15.00  16.30 hod
18.00  19.30 hod
20.00  21.00 hod
Pátek
15.30  17.00 hod
17.00 18.30 hod
18.30  20.00 hod
20.00  21.00 hod
Sobota
turnaje
Neděle
12.30  16.30
16.30  18.00 hod
18.00  19.30 hod

odbíjená žačky 57.tř.
břišní tance začátečníci dívky 1218 let
břišní tance začátečníci + mírně pokročilí
odbíjená mix
aerobic ženy
odbíjená ženy
odbíjená mix
cvičení pro rodiče a děti
odbíjená mix
kopaná muži
odbíjená žačky 57.tř.
odbíjená ženy
aerobic ženy

5., 12., 19., 26.10.  15,00  Autoškola  klubovna č. 17
5., 12., 19., 26.10.  16,00  zkouška ZUŠ  kinosál
3.10. Zlatý podzim  běžecké závody 7  13 hod.
13. 10. 18 hod.  Těšínské divadlo  Bláha a Vrchlická, kinosál Hvězda
15.10. 15 hod.  Klub důchodců  Loučení s létem
21., 22.10.  prodej, vestibul kavárny KS Vratimov

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

3.10.  DDM  PORTAS CUP turnaj v minikopané
3.10.  SDH Vratimov  Memoriál L. Pastrňáka
5.  11.10.  Týden knihoven.
10.10.  DDM  Mažoretková soutěž o cenu TK Andria
17.  18.10.  DDM  VP VIŠŇOVKA pro děti ZÚ
28.  30.10.  DDM  pobyt na horách  dětské domovy
29.10. a 30.10.  DDM  Podzimní prázdniny
30.10  1.11.  DDM  SEN II.  školení Tern Olomouc

kopaná žáci (pros.březen)
míčové hry muži
odbíjená mix
míčové hry muži

míčové hry mix
míčové hry muži
míčové hry muži

3.10.2009 proběhne ve Vratimově
15.ročník silničního běhu

Změna termínu
Český zahrádkářský svaz Vratimov pořádá

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN
sobota 3. a neděle 4. října 9  18 hod.
pondělí 5. října 9  13 hod.
Výbor ČSZ

ZLATÝ PODZIM
start mládeže 9,00 hod.
hlavní závod 10,30 hod.
email: zdefe@seznam.cz
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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Nové predstavení divadla Propadlo

P itbul a jiné celebrity
aneb

Ze života slavných
Divadelní soubor DIOS Propadlo z Václavovic si
Vás dovoluje pozvat na premiéru nového
představení. Toto pestré pásmo humorných
scének, skečů a písniček je naším nejnovějším
divadelním počinem. Domníváme se, že našim
domácím příznivcům nemusíme dlouze
představovat soubor, jehož tradice čítá již více
než dvě desítky let a který důsledně vychází ze
své vlastní autorské tvorby. Také nejnovější
pásmo pochází z pera našeho režiséra
Stanislava Koláře. Ačkoliv se skládá z
různorodých částí, všechny spojuje jedno
ústřední téma kultu slavných osobností. I když si
z celebrit děláme trochu legraci, náš humor je k
nim laskavý a shovívavý. Osten naší satiry spíše
mí ř í k n ad mě rn é bu l va ri z ac i n a še ho
společenského a politického života, k až
přehnanému kultu slavných, na němž se přiživují
nejrůznější paparazziové a novináři bulvárních
plátků. Věříme, že se pobavíte stejně, jako při
našich předchozích představeních. Více se
dozvíte na internetové stránce
www.propadlo.org

Předprodej v KD Vratimov
po  čt: 7  17 a pá: 7  14
tel.: 595 700 750, 595 700 752
www.ksvratimov.cz

Zveme všechny na tradiční podzimní večery se skupinou

ARGUMENT
na 16. října od 20.00 hod.
do KD v Horních Datyních
další termín Tanečního večera: 13. listopadu

POUTNÍCI

6. října v 18.00 v kinosále Hvězda

Předprodej v kanceláři KS Vratimov
po  čt: 7  17 hod., pá: 7  14 hod.
Kapela již účinkuje 38 let na naší hudební scéně. Za
toto období vydala celkem 12 nosičů, vyhrála
několikrát soutěž Porta a získala i Zlatou Portu,
ocenění za dlouholetou činnost ve folku. Dokonce v
kolébce country hudby, v USA, získala ocenění za
nejlepší neamerické bluegrassové CD od organizace
SPGMA, a to v letech 1989 a 1990. Poutníci mají za
sebou spoustu vystoupení v televizi a také 8.9.2007 v
Oslavanech třítisící koncert odehraný na českých,
moravských a evropských jevištích.

www.ksvratimov.cz
tel.: 595 700 750  4

vstupné 150,
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MKS Vratimov, www.ksvratimov.cz, tel.: 595 700 750, 595 700 752
v podání potulného divadélka Šamšula

NEDĚLE 18. ŘÍJNA 2009 V 10.00 hod.
Vstupné 50, Kč, po předložení vybarveného obrázku z kupónu (uveřejněného
v říjnvém čísle VN)  SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

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

KUPÓN

MICHALOVA BRNKAČKA

18 ŘÍJNA 2009
JAK ČERVENÁ KARKULKA
ZACHRÁNILA VLKA

vstupné 70,

po předložení vybarveného obrázku
SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Aby si mohl Michal zabrnkat na nový hudební nástroj,
potřebuje struny. Když mu je nepůjčí bendžo, harfa ani
basa, rozhodne se, že si poradí sám. Přeci vymýšlet
„ světové“ vynálezy je pro Michala „ brnkačka“ . Stejně tak i
složit z not písničku, bude pro něj nakonec hračka!
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Program kina Hvězda Vratimov

ŘÍJEN 2009
2.  3.10. v 18,00 hod.
SR/ 97´/ 65,/ drama/ přístupný od 12 let

POKOJ V DUŠI

Pokladna je otevřena hodinu před představením

tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.cz
spojení z Ostravy autobusem č. 21, 41, 48 a 81
7.  8.10. v 18,00 hod.
VB/ F/ HU/ 102´/ 70,/ pohádková fantasy

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ

Příběh se odehrává na středním Slovensku v horách, kde život
není lehký. Tono se vrací z vězení, kde si odseděl pět let za
krádeže dřeva. Vrací se do rodné vesnice a zjišťuje, že je
všechno jinak, s manželkou se odcizili, pětiletého syna vlastně
vůbec nezná, nemůže si najít práci, protože zloděje nikdo
nechce zaměstnat. Hrají: Attila Mokoš, Roman Luknár, Helena
Krajčiová, Jan Vondráček, Jaromír Hanzlík

Příběh o dívce, která se přestěhovala k tajemnému strýci, aby
zde mohla žít poté, co jí zemřel otec. Odhaluje temnou pravdu
o prastaré kletbě, která ničí Měsíční údolí. Zjistí, že je poslední
Měsíční princeznou. Začíná pátrat po tom, co se před mnoha
lety stalo s její předchůdkyní. Jen ona jediná může zlomit
prokletí a navrátit klid a štěstí celému údolí. Hrají: Natascha
McElhone, Ioan Gruffudd, Tim Curry, Dakota Blue Richards

9.  10.10. v 18,00 hod.
USA/ VB/ 98´/ 70,/ komediedrama/ přístup. od 12 let

14.  15.10. v 18,00 hod.
PL/ ČR/ 104´/ 70,/ dramakomedie/ přístupný

VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA
Burt a Verona spolu dlouho žili svobodně, ale teď čekají dítě a
musí najít vhodné místo, kde by mohli zahájit společný rodinný
život. Než se očekávaný potomek přihlásí o slovo, čeká je ještě
dlouhá cesta k nalezení životní rovnováhy. Režisér
Oskarového filmu Americká krása. Hrají: John Krasinski,
Maya Rudolph, Melanie Lynskey, Allison Janney, Paul
Schneider, Jeff Daniels, Catherine O'Hara, Maggie
Gyllenhaal, Kevin J. O'Connor, Chris Messina, Jim Gaffigan

16.  17.10. v 18,00 hod.
ČR/ 93´/ 65,/ horor/ přístupný od 18 let

T.M.A.
Rockový hudebník a výtvarník Marek se po letech vrací do
starého venkovského domu, kde prožil dětství. Při malování se
pokouší zapomenout na dosavadní divoký způsob života.
Stále více času tráví v alkoholovém opojení. Narůstá v něm
pocit, že jej cosi sleduje. Dokonce v rozlehlém domě záhadně
mizí lidi. Hrají: Ivan Franěk, Lenka Krobotová, Michal Dlouhý,
Andrej Hryc, Zuzana Kronerová, Bořík Procházka, Dagmar
Součková, Barbora Hrzánová

23.  24.10. v 18,00 hod.
ČR/ 95´/ 70,/ romantická komedie/ přístupný od 12 let

VENI VIDI VICI
Honza je normální devatenáctiletý kluk po uši zamilovaný do
Terezy. Po tragické smrti otce, vášnivého golfisty, vyrůstá
jenom s matkou a malým bráškou. Na rodinu se řítí existenční
problémy. Honza se k situaci staví čelem. Místo plánovaných
prázdnin s Terezou ve Francii nastupuje brigádu do luxusního
hotelu v Karlových Varech. Hrají: Filip Tomsa, Sandra
Nováková, Jitka Kocurová, Václav Postránecký, Bohumil
Klepl, Anna Šišková, Eva Ujfaluši, Iveta Dušková, Jaromír
Nosek, Petr Vojnar, Petr Vágner, Marek Vašut, Karel Gott,
Roman Skamene, Zdeněk Mahdal, Tomáš Klus, Petr Novotný

30.  31.10. v 18,00 hod.
USA/ 143´/ 70,/ krimidrama/ přístupný od 15 let

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
Přestože se tenhle příběh odehrál před bezmála osmdesáti
lety, je až nebezpečně aktuální. Vypráví o muži, který měl
obrovské sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že páchal ty
největší zločiny. Jeho život a dílo byly tak neuvěřitelné, že se
staly živnou půdou pro spousty mýtů, které se na ně nabalily
tak pevně, že pravdu od fikce už těžko někdo rozezná. Drsný a
živočišný kriminální thriller. Hrají: Johnny Depp, Christian
Bale, Channing Tatum, Emilie de Ravin, Leelee Sobieski, Billy
Crudup, David Wenham, Giovanni Ribisi, Marion Cotillard,
Rory Cochrane

OPERACE DUNAJ
Lidovka „Ta naše hospoda je pěkně stavěná“ hostům v malé
české hospůdce pořádně zhořkla poté, co do ní naboural tank 
zbloudilý, zastaralý polský vehikl, účastník srpnové invaze
nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk. Posádka tanku je
přesvědčena, že přijíždí zachraňovat svobodu a demokracii.
Počáteční šok, strach a zděšení na české straně postupně
vystřídá vztek umocněný zjištěním, že vinou porouchaného
stroje se Poláci stanou nevítanými hosty, kterých se nezbaví,
dokud jim nepomůžou tank opravit. Hrají: Rudolf Hrušínský
ml., Jiří Menzel, Martha Issová, Jan Budař, Bolek Polívka,
Jaroslav Dušek, Eva Holubová

21.  22.10. v 18,00 hod.
USA/ 94´/ 70,/ animované dobrodružné scifi

MONSTRA A VETŘELCI
Na naši modrou kulatou planetu zaútočili mimozemšťané.
Ještě že máme obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim
můžou postavit. Susan, obyčejná holka z Kalifornie, má už za
pár hodin říct „ANO“ svému vyvolenému. Když ji do hlavy praští
meteorit plný kosmického slizu, dost ji to vykolejí. Následně
naroste do výšky 15 metrů, a to ji rozhodí ještě o něco víc. Než
se stačí svého vyvoleného zeptat, zda mu bude její výška vadit,
zaútočí na ní speciální vojenská jednotka, zajme ji a uvězní v
tajném vládním komplexu…

28.  29.10. v 18,00 hod. a 29.10. také v 9,00 hod.
USA/ 150´/ 70,/ akční scifi

TRANSFORMERS:
POMSTA PORAŽENÝCH
Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky.
Puberťák Sam Witwicky se už vzpamatoval z prvního setkání s
hodnými Autoboty a zlými Deceptikony. Navíc dospěl a začal se
připravovat na opuštění rodného hnízda, vstříc bouřlivému
vysokoškolskému životu. Náladu mu kazí snad jen fakt, že
vztah s rozkošnou Mikaelou se promění na chození na dálku,
protože ona na univerzitní studia nemá peníze. Hrají: Shia
LaBeouf, Megan Fox, Hugo Weaving, Josh Duhamel, John
Turturro, Rainn Wilson, Isabel Lucas, America Olivo

30.10 . v 9,00 hod.
Velká Británie/ USA/ 140´/ 35,/ dobrodružný

HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE
Harryho šestý školní rok ve Škole čar a kouzel v Bradavicích je
pokažen válkou mezi Voldemortovými přívrženci a stoupenci
dobra, v níž náš hrdina s jizvou ve tvaru blesku na čele buď
vyhraje, nebo zemře. Profesor Brumbál ho zasvětí do temné
minulosti Toma Riddlea
a přitom poodhalí příčinu
Voldemortovy nesmrtelnosti.

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 2.10.2009 projednávala:
 Vyhodnocení letní sezóny na koupališti
 Rozbory hospodaření za 1.  8.měsíc
roku 2009
 Návrh finančních darů občanům města
 Zabezpečení údržby komunikací v
zimním období
 Změnu Organizačního řádu Městského
úřadu
 Přidělení nebytového prostoru
 Přípravu 21. zasedání zastupitelstva
města
Rada města Vr atimova na své schůzi
dne 12.10.2009 projednávala:
 Žádost o ukončení pronájmu nebytových
prostor
 Zřízení nového místa poskytování
školských služeb ve městě Šenově 
provozovatel DDM Vratimov
 Rozpočtové opatření č.IV/2009
 Smlouvy o vypůjčkách určené
příspěvkovým organizacím zřízeným
městem Vratimov
 Smlouva úplatná o zřízení věcného
břemene
Ivo Kičmer, místostarosta

Zlatý kř íž dárcům kr ve
Český červený kříž udělil za 80
bezpříspěvkových odběrů Zlatý kříž III.
třídy občanům Vratimova, paní Ivaně
Adámkové, panu Jaromíru Adámkovi a
Jaroslavu Filípkovi.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a
často i záchranu života je projevem jejich
humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří
jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit
zdraví, ale celé naší společnosti.
(dag)

Koncer t v Husově sbor u
V neděli 15. listopadu 2009 v 15 hodin
srdečně zveme na koncert v Husově sboru,
kde vystoupí skupina SOUROZENCI.

Sběr vyř azených spotřebičů
ZŠ Vratimov Datyňská pořádá 12.  13.
listopadu 2009 v 8:00  16:30 hod. sběr
vyřazených spotřebičů. Monitory a
televizory se nesbírají.
Podpořte naši školu v soutěži ,, Ukliďme si
svět!''
Příklady spotřebičů: lednička, mrazák,
sporák, myčka, fén, kulma, varná konvice,
toustovač, pily, sekačky, …

Hrabovský jez  foto Dalibor Gavelčík

Infor mace o rekonstrukci Hrabovského jezu na Ostravici
Přibližně 2 roky probíhala pro občany
Vratimova zajímavá stavba  rekonstrukce
tzv. Hrabovského jezu na řece Ostravici.
Jez byl postaven v první třetině dvacátého
století Vítkovickými železárnami, které již
dále nechtěly trpět a odebírat vodu z
Ostravice v Kunčicích, zde silně
znečištěnou tehdejšími Vratimovskými
papírnami. Rozhodly se proto odebírat
vodu z řeky výše proti proudu náhonem
přes Hrabovou, odbočujícím nad tehdejší
výustí papíren a k odběru vody do náhonu
byl nezbytný tento jez. V šedesátých letech
bylo k jezu dostaveno nové koryto
Ostravice s hrázemi. V tomtéž období byl
jez přestaven na kaskádu dvou stupňů,
kterou jsme znali z doby před rekonstrukcí.
Dnes je hlavním účelem jezu stabilizace
dna řeky. Zabraňuje vodě ve vymílání dna
proti proudu a „drží“ výše ležící opevnění
koryta, hráze a také silniční most. Nově je
vybaven migračním zařízením pro ryby,
čili rybochodem, a to pro oba dva stupně.
Zachován byl odběr vody pro malou vodní
elektrárnu. Jez a přilehlá úprava toku
včetně ochranných hrází jsou navrženy tak,
aby za povodně převedly beze škod tzv.
stoletou vodu.
Příprava stavby nebyla jednoduchá. V roce
2002 byla připravena nejprve studie, která
variantně navrhla řešení rekonstrukce
uvedeného jezu buď jedním, nebo dvěmi
stupni. Na základě této studie byla vybrána

varianta výstavby dvou spádových objektů,
prvního vyššího přibližně v místě
současného jezu, druhého nižšího približně
150m níže po toku. Následně byla na
Vysokém učení technickém v Brně zadána
výstavba modelu celého objektu, který měl
posoudit vhodnost návrhu z hlediska
neškodného průchodu velkých vod,
vymílání dna, případně usazování
splavenin  štěrků, které jsou na Ostravici
vždy velkým problémem. Výsledky
modelu rozhodly o další úpravě návrhu
(např. tvar jezových křídel, umístění rybího
přechodu a podobně). Po ukončení prací na
modelu byl zadán a zhotoven projekt pro
územní řízení a získáno územní rozhodnutí.
Došlo ke koordinaci rekonstrukce jezu se
záměry městského obvodu Hrabová na
vytvoření rekreační oblasti v této lokalitě,
která by měla získat na významu po
dokončení odstranění haldy. Stavební
povolení jsme obdrželi v roce 2006 a začali
jsme jednat o zařazení akce do dotačního
programu, ze kterého je hrazeno
zahlazování následků po težbě uhlí v
regionu Severní Moravy a Slezska. Je totiž
evidentní, že stav objektu byl zapríčiněn
zejména erozní činností Ostravice, která
byla vyvolána poklesy po težbě v prostoru
Vítkovic, Moravské a Slezské Ostravy.
Akci se do programu podařilo zařadit a ze
strany správce finančních prostředků
Ministerstva financí ČR, byl soutěží vybrán
Pokračování na straně 3
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Vr atimov v květu
 zase za r ok!
Máme za sebou letošní soutěžní výstavu
fotografií zahrad, balkonů, teras  prostě
všech zákoutí a míst, o kterých si naši
občané myslí, že se jim jejich úprava
povedla a stojí za to, aby je viděli i jiní. Atak
již čtvrtým rokem od poloviny září jejich
fotografie 14 dnů zdobily vstupní prostory
kina a návštěvníci odevzdávali podle svého
uvážení své hlasy těm záběrům, které se jim
nejvíce líbily, nebo které zasluhovaly
uznání. V tomto roce máme hned dvě nej…:
byl vystavován zatím největší počet
soutěžních fotografií  41, zároveň jsme
obdrželi nejvyšší počet hlasovacích lístků 
bylo odevzdáno 192 platných hlasů.

Up ozor n ěn í
Upozorňujeme občany, že dne 11. listopadu
2009 bude z důvodu školení stavební úřad
Městského úřadu ve Vratimově uzavřen.
odbor VaŽP
Upozorňujeme občany, že od 14.12. do
18.12.2009 bude pokladna na MěÚ
Vratimov otevřena denně a 21. prosinec
bude posledním dnem, kdy bude pro
občany v roce 2009 otevřena. Prosíme,
abyste své platby nenechávali na poslední
chvíli.
pondělí a středa 8.0011.30 12.3016.30
úterý a čtvrtek 8.0011.30 12.3013.30
pátek
8.0011,30

V roce 2010 bude pokladna otevřena
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
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
Kulturním domě v malém sále, a to:
Středa 20.1.2010 8.0011,30 12,3016.30
Valešová Zita, finanční odbor

1. místo za 16 hlasů  p. Jeřábková za
pečlivě udržovanou předzahrádku před
bytovým domem v ulici Na Příčnici.
2. místo za 15 hlasů  p. Dunat za hezké
záběry zahrádky na ulici Osadnické.
3. místo za 14 hlasů  p. Kičmer za krásnou
skupinu vzrostlých stromů v ul. Břízkové.
Vítězka si převzala cca 1,5 metrů vysoký
stromek žluté magnolie v kontejneru k
podzimní výsadbě v hodnotě 1 500 Kč,
který věnoval sponzor soutěže  polské
zahradnictví Park rostlin z Bakowa v
Polsku  viz upoutávka na této straně.
Druhé místo bylo oceněno dárkovým
balíčkem plným cibulí zajímavých druhů
tulipánů a narcisů v hodnotě 500 Kč, který
věnuje již tradičně kulturní středisko, stejně
tak jako „cenu útěchy“  cibule tulipánů v
hodnotě 150 Kč za 3. místo.
Foťte, pěstujte, sázejte, upravujte  a hlavně
nám buď pošlete své fotky anebo nás
pozvěte k pořízení fotografie  příští rok
zase do 30. srpna! Úspěšný rok všem
zahrádkářům přeje Kulturní středisko.
Hana Bömerová, vedoucí KS Vratimov

Předávání ceny za 1. místo v soutěži Vratimov v květu  foto Hana Bömerová
Navštivte krásné a velké zahradnictví v obci Bakow, které se letos stalo sponzorem soutěže
Ke dni senior ů
Vratimov v květu a kde můžete nejen nakoupit spoustu dřevin listnatých a jehličnatých,
okrasných keřů a v menší míře i květin, ale kde můžete i posedět u jezírka, prohlédnout si Nejen v našem městě, ale obecně v celé
krásné osázení navršených obřích kamenů nebo obdivovat i 2 metry vysoké bonsaje, na společnosti dosud nevešlo do povědomí, že
které je majitelka zahradnictví odbornicí a zdobí nejednu českou zahradu. Prostě výlet tam 17. říjen je celosvětově považován jako
stojí za to, je to kousek za Českým Těšínem směrem na Katowice, před městem Žory.
svátek seniorů.
Malý příspěvek k jeho popularizaci učinil
Klub důchodců na společenské akci,
nazvané „loučení s létem“, konané 15.
října.
Jsme rádi, že do této trochu slavnostní
atmosféry můžeme zařadit i oslavu
životního výročí nejstaršího člena klubu
pana Miroslava Endeho, který své 93.
narozeniny oslavil v kruhu nejbližších
přátel.
Setkání, které připravila jeho přítelkyně
paní Irena Hudec ová, zvýraznil a
skutečnost, že v našem kolektivu
nezapomínáme na nejstarší vrstevníky a při
dobré zábavě jim popřejeme pevné zdraví,
Bernard Bogucki,
hodně síly, optimismu a spokojenosti do
Baków, 43246 , ul. Glówna 63
Telefon: (033) 857 95 57
dalších dlouhých let života.
Tel. kom.: 0 501 224 569
Email: park@parkroslin.pl

Ing. Miroslav Ler, Klub důchodců
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A jak vypadá jez po několika týdnech provozu?

Pokračování ze strany 1

Hrabovský jez
zhotovitel stavby firma OHL ŽS Brno, a.s.
Stavba byla zahájena v roce 2007 a byla
ukončena v roce letošním. Celkové
náklady činily cca 65 mil. Kč.
Jez by měl být důstojnou součástí nově
vytvořeného prostředí v okolí řeky
Ostravice a přispět tak k atraktivitě tohoto
hojně navštěvovaného místa.

Ing. Petr Březina

II. ročník Běhu naděje
V pátek 25. 9. 2009 proběhl v našem městě
II. ročník Běhu naděje, který navázal na
známý Běh T. Foxe. V letošním roce, byl
poprvé zařazen do celorepublikového
projektu SKUTKY NADĚJE. Projekt bude
přispívat na dvě hlavní aktivity, a to na
sbírku věnovanou na výzkum rakoviny v
českých a moravských výzkumných
ústavech, dále pak na boj proti kriminalitě a
prevenci drog u dětí a mladistvých. TJ
Sokol Vratimov se rozhodla ponechat
vybranou částku na výzkum rakoviny.
Chtěla bych podotknout, že výše vybraného
příspěvku se odvádí ve 100% na daný
projekt a náklady související s pořádáním
akce jsou hrazeny s marketingových a
reklamních příjmů.
Naši občané přes své děti darovali na konto
pro výzkum rakoviny 8.749, Kč. Běhu se
zúčastnilo 739 dětí se svým pedagogickým
vedením, a to z těchto škol: MŠ Vratimov,
ZŠ na Masarykově náměstí, ZŠ na ulici
Datyňské, ZŠ z Horních Datyň a Řepišť.
Všem patří náš dík.
Samozřejmě s pořádáním akce je nutné
zabezpečit i další finanční prostředky na
nákup občerstvení pro účastníky. S tím
námvždy pomáhají sponzoři z našeho
města, mezi které v letošním roce patří:
Lesotechnika p. Z. Hečko, příznivci Sokola
p. E. Svačina, T. Hečko, R. Konečný, P.
Dospiva, P. Kordáš, R. Tomis, V. Dunka, p.

L. Kaim, p. J. Brus, p. P. Kramlík, podlahy
Linzer, mlékarna p. Vavrošová, lékárna,
železářství  p. Pollach, květinářství p.
Kružicová, galanterie p. Baierová, trafika
p. Golíková, Renoplast p. Vaškovský,
voda, topení p. Vašíček, Heinich Intex p.
Heinich. Děkujeme.
Další poděkování patří zástupcům MěÚ a
KS Vratimov, Policii ČR ve Vratimově,
kteří se podíleli na organizaci běhu a
studentkám SZŠ O.  Vítkovice, co by
zdravotnímu dohledu na celé trase. Díky
také všem členkám naší sokolské
organizace, bez nichž by akce byla
neproveditelná.
A co se ještě v sokolovně událo? Červnová
vichřice nám poškodila část střechy na
budově. Musela se tady provést oprava za
cca 180.000, Kč. Velkou část uhradila
pojišťovna, ale nám to ubralo finanční
prostředky na realizaci odvětrání
tělocvičny, která proto musí ještě počkat.
Mgr. Irena Heinichová, TJ Sokol Vratimov

MK se zapojuje v sobotu 28. listopadu 2009
do celostátní akce:

Pro zájemce (děti od 8 do 10 let)
připravujeme zábavný MARATÓN. Celý
maratón bude na téma knih Ondřeje
Sýkory.
Na jednotlivých stanovištích ve městě
budou připravené úkoly, které budou mít
závodníci za úkol splnit. Do závodní listiny
se budou vepisovat správné odpovědi a
vlepovat samolepky po splnění úkolů.
Př ihlášky si zájemci mohou vyzvedávat v
knihovně od 16. listopadu (pondělí).
Vyplněné přihlášky podepsané rodiči
prosíme odevzdat v knihovně do čtvrtku
26. listopadu. V sobotu 28. listopadu bude
sraz v knihovně mezi 8.30  8.45 hodin.
Vysvětlíme si pravidla a rozdáme závodní
listiny. Odstartování maratónu bude přesně
v 9.00 hodin. Cíl bude opět v knihovně!
Tady budou připravené doplňkové úkoly a
od 10.30 budeme závod vyhodnocovat.
Vyhlášení vítěze a předání drobných odměn
bude následovat. Ukončení předpokládáme
v 11,30 hodin.
Mgr. Hana Pščolková

Knihovna Řepiště

Předávání 2. ceny v soutěži Vratimov v květu  foto Hana Bömerová

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ pořádá výstavu
s názvem " Dřevořezba a dřevěné obrazy
Jana Hrušky".
Výstava potrvá od 13. 11. do 18. 12. 2009.
Možno zhlédnout v půjčovní době v úterý
od 10  12 a od 13  17 hodin a v pátek od
9  12 a od 13  15,30 hodin.
Marika Zajíčková
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POLICIE VYBÍZÍ OBČANY K OSTRAŽITOSTI
Podvodné vylákání finanční hotovosti
Začátkem měsíce září 2009 bylo na
obvodním oddělení Policie České
republiky ve Vratimově přijato oznámení o
odcizení větší finanční hotovosti z
obývacího pokoje rodinného domu ve
Vratimově. Pachatel pod záminkou
vykonání drobných stavebních prací,
spočívajících v úpravě chodníku, nejprve
vylákal od poškozeného zálohu na tyto
práce ve výši 4 tisíce korun. Následně však
využil nepřítomnosti poškozeného a z
obývacího pokoje odcizil další finanční
hotovost ve výši 16 tisíc korun.

POLICIE ČR
pátrá, radí, informuje
Pachatel totiž pečlivě sledoval, kde jsou
peníze uloženy. Když po chvíli požádal o
sklenici vody a majitel domu odešel do
kuchyně, bylo jednoduché vzít zbývající
hotovost ze skříňky obývací stěny.
Policistům z Vratimova se naštěstí podařilo
ve velmi krátké době pachatele vypátrat.
Za krádež mu nyní hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest.
Přestože se pachatele výše uvedeného
případu podařilo brzo vypátrat a zadržet,
není bohužel tento případ v současné době

Hony na dr obnou zvěř
Rok se sešel s rokem a máme tady opět
společné hony na drobnou zvěř. Jelikož v
posledních letech dochází v průběhu našich
honů k docela nemilým debatám se
spoluobčany o možnosti výkonu práva
myslivosti, chtěl bych širokou veřejnost
seznámit s některými ustanoveními.
Výkon práva myslivosti se nesmí provádět
na nehonebních pozemcích, kterými jsou:
pozemky uvnitř hranice současně
zastavěného území obce, jako náměstí,
návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a
parky, pokud nejde o zemědělské nebo
lesní pozemky mimo toto území, dále
pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky
řádně ohrazené, oplocené pozemky
sloužící k farmovému chovu zvěře, obvod
dráhy, dálnice, silnice, letiště se
zpevněnými plochami, hřbitovy a dále
pozemky, které byly za nehonební
prohlášeny rozhodnutím orgánu státní
správy myslivosti. Honebními pozemky
jsou všechny pozemky neuvedené v § 2,
odst. e) zákona 449/2001 Sb. o myslivosti v
platném znění.
Dále dochází ke sporům ohledně možnosti
lovu za hranicí oploceného pozemku.
Někteří spoluobčané mají mylné informace
ohledně možnosti lovu. Do 200 m od
nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení,
pokud je tato nemovitost umístěna na
oploceném pozemku počítá se vzdálenost

jediný. Obdobné skutky se staly nejen ve
Vratimově, ale také Šenově.
Zde bych chtěla upozornit, že záminky pro
vylákání finanční hotovosti jsou různé
např.: „ Vybíráme zálohu na dárek pro
vašeho manžela, ale neříkejte mu to, má to
být překvapení“, nebo „Váš vnuk Vám
včera volal a já jdu dneska pro ty peníze, co
jste mu slíbila, protože on nemůže přijít
sám“ apod. V Šenově zkusili podvodníci
vylákat peníze od občanů s tím, že vybírají
zálohu na rekonstrukci obecních chodníků.
Pa cha te l é půs obí vě tš inou ve lm i
důvěryhodně, sebevědomě až drze,
nenechají se snadno odbýt a snaží se dostat
dovnitř domu či bytu. Zaměřují se
především na starší osoby, které jsou
důvěřivější a nepředpokládají, že je někdo
takovým způsobem okrade.
Buďte tedy ostražití. Pokud jste si sami
předem nějaké služby, např. ony stavební
práce neobjednali, nereagujte na nabídky
cizích osob a v žádném případě tyto osoby
nevpouštějte do bytu. Pokud máte
sebemenší podezření, neváhejte použít
tísňové volání na linku 158. Jeli to možné,
všímejte si skutečností týkajících se
podezřelých osob, jako jsou typ a
registrační značka vozidla, se kterými
osoby přijely, popis podezřelé osoby a
jejich společníků apod.
Bc. Silva Kasperová
preventistka OOP Vratimov
od jeho oplocení, je zakázán lov psů mimo
vliv svého vedoucího. Zároveň je zakázáno
v této vzdálenosti usmrcovat potulující se
kočky v honitbě. Tento lov mohou provádět
pouze členové myslivecké stráže. Jinak je
výkon práva myslivosti možný.
Těmito pár řádky jsem měl v úmyslu vás
zasvětit do této problematiky, aby
nedocházelo ke zbytečným sporům.
Petr Dunat, jednatel MS HUBERT Vratimov, o.s.

Žádost o pomoc při pátrání
Policie žádá o pomoc občany při pátrání
po odcizených dopr avních prostř edcích.
V době od 5.10.2009 od 21:00 hodin do
6.10.2009 do 06:00 hodin na ul. Na
Zadkách ve Vratimově odcizil doposud
neznámý pachatel z garáže rodinného
domu
pánské jízdní kolo zn.
SPECIALIZED TYP S WORKS EPIC
CARBON, výrobní číslo WUD269730B /
BI 1530. Kolo je specifické tím, že je ve
velikosti XL, která se prodává jen
ojediněle. Na kole byl cyklo computer
CATEYE  přístroj, který zaznamenával
rychlost, ujeté kilometry apod. Rám barvy
červené s bílými nápisy byl poškozen v
oblasti středového složení  oprýskaný lak.
Přední vidlice kola je zn. FOX F 100X. Pod
objímkou sedlovky byla nalepena šedá
lepící páska. Majitel odcizeného kola
nabízí tomu, kdo předá policii informaci
vedoucí k odhalení pachatele nebo nálezu
jízdního kola, ODMĚNU.
Dále Vás žádáme o pomoc při pátrání po
odcizeném vozidle i pachateli, který se v
době od 22.15 hodin dne 26.9.2009 do
08.45 hodin dne 27.9.2009 zmocnil
osobního motorového vozidla Škoda
Felicia LXI , šedépastel barvy, RZ 3T3
126, VIN TMBEFF613Y7310481, které
bylo zaparkováno na parkovišti před
domem na ul. Na Příčnici 877/13 ve
Vratimově.
V případě, že víte o jakékoli informaci,
která může pomoci k dopadení pachatele
nebo nalezení hledaného jízdního kola,
vozidla Škoda Felicia nebo např. dílů
těchto dopravních prostředků, kontaktujte
nprap. Bogdanovou z OOP ČR Vratimov na
tel. 596 732 189.
nprap. Mgr. Olga Bogdanová
vrchní inspektor

Nástup na hon  foto Petr Dunat
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Mažoretky přivezly opět medaile
V sobotu 10. 10. 2009 se v Havířovské hale
Fitcentrum uskutečnila velká mezinárodní
mažoretková soutěž O cenu Andria. Na této
soutěži se podílel i náš Dům dětí a mládeže
p. o. Vratimov. Soutěže se zúčastnilo cca
400 soutěžících z 43 klubů, z toho bylo 7 ze
Slovenska. Na této soutěži byl také
přítomen místostarosta města Vratimova
pan Ivo Kičmer. Měli jsme zastoupení v
kategorii kadetky a to v sóle, dvojicích a
také miniformacích. Nejlépe se umístila
děvčata v soutěži dua. Katka Swierczynová
a Klára Neuwirthová byly na 1. místě a
Anna Svobodová a Kristýna Eva Čechová
byly na 3. místě. Všem zúčastněným
blahopřejeme
Renáta Hloušová, DDM Vratimov
Vítězné mažoretky  foto Renáta Hloušová

To vám byla nálada!

Skvělý Zlatý podzim!

Bezmála stovka dětí a dospělých se
poslední zářijový den sešla v sále Domu
dětí a mládeže ve Vratimově, aby pustila do
světa publikaci Slezská brána krajina
mého dětství.
Křest knížky, která vyšla na závěr jako
ukončení projektu Křížem krážem
Slezskou bránou, se odehrával v báječné
atmosféře. Užívali si ji nejen děti, ale i
dospělí představitelé jednotlivých obcí
t oh o t o re g i o n u , k t e ř í z a z vu k ů
vystřelovaných rychlých špuntů přáli
křtěnému neviňátku do života hodně štěstí
na čtenáře.
O bs a h e m pu bl i ka c e j s ou hl a vně
vzpomínky pamětníků na jejich dětství, jak
a kde si hráli, jaké měli hračky… Proto není
divu, že na závěr křtu padla také směrem k
dětem otázka: „Až se jednou vás, coby
starců, budou děti ptát, jaké bylo vaše
dětství, co odpovíte?“ Odpověď jednoho z
mladých účastníků udělala krásnou tečku
za celou akcí: „Moje dětství bylo krásné,
například jsem se zúčastnil křtu publikace,
na které jsem spolupracoval. Jmenovala se
Slezská brána  krajina mého dětství.“
Náš projekt podpořila kromě Dětské
tiskové agentury také Nadace OKD a
sdružení Region Slezská brána. Děkujeme
a od nového školního roku díky našim
partnerům pokračujeme!
Eva Bělohlavá, DDM Vratimov

Padesátka účastníků 15. ročníku silničního
běhu Zlatý podzim, kteří se sešli v sobotu 3.
října na startovní čáře závodu, byla v cíli
nadšena ideálním počasím babího léta,
krásnou, ač těžkou tratí i bezchybnou
organizací. Počasí ze sobotního dopoledne
vytvořilo nefalšovaný běžecký ideál se 14
st. C, sluncem a mírným osvěžujícím
větříkem. Závod odstartovala v regionu už
dostatečně známá a populární Polka Natalia
Pszczólka, loňská vítězka kategorie žen,
která přijela se zraněním a nemohla
startovat. Zato přivezla nadějného Macieje
Cieslara, který se prezentoval 3. místem.
Při neúčasti několikanásobného vítěze
reprezentanta Mikulenky startovní pole
záhy opanovali bratři Macíčkové z Šenova
u Nového Jičína, kteří doběhli v pořadí
Miloš  Radek do cíle na prvním a druhém
místě. Polák Cieslar jako třetí již byl
zmíněn. V kategorii čtyřicátníků byl
nejrychlejší mistr Evropy v canis běhu
Baláž z Ostravy před Šindelkem z TJ
Slezan FM a Oborným z Hrabové. O tři
místa na stupních vítězů padesáti a
víceletých se podělilo jablunkovsko v
pořadí Martynek /SKI Mosty/, Walek z
Hrádku a Slowioczek /Jablunkov/,
kategorie starších 60 let měla pořadí
Procházka z MK Seitl Ostrava, Fogaš
/Maraton klub Kopřivnice/ a Holec /Slezan
FM/ a mezi sedmdesátníky zvítězil Piskoř z
Mniší před nejstarším účastníkem závodu
přerovským Kousalem /71/. Ta pohlednější
část startovního pole měla vítězku v
horolezkyni Kláře Kočařové Pechové z HO

SSK Vítkovice před ostravskou Janou
Matalovou a Lenkou Hájkovou z Fryčovic
v kategorii do 45, kategorii "nad" vyhrála
Ludmila Šokalová z TJ Slezan FM.
Nelze nezmínit slibný výkon Adama
Kauera /Hasiči Vratimov/, pátého v
kategorii do 39 let a devátého v celkovém
pořadí, měl by se ukázat na závodech
častěji, a zejména ve stejné kategorii
výborné 10. místo Tomáše Janoty,
nejmladšího účastníka závodu /1994/, který
se ve svém třetím startu proti loňsku zlepšil
o více než 4,5 minuty. Ten by měl rychle
zamířit do některého atletického oddílu pod
odborné trenérské vedení. Odvážně také
běželi další dva vratimovští mladíci Jakub
Pyš /1993/ a Jakub Sikora /1992/ . Všem
třem by určitě TV Nova ve svých
sportovních zprávách udělila titul "borec na
konec".
Perfektní zázemí vytvořily vytrvalcům
pracovnice Kulturního střediska, jeho
vedoucí paní Hana Bömerová a paní Jolana
Knyblová. Zvláštní poděkování za
významnou podporu závodu patří ing.
Zbořilovi a firmě KES spol. s r.o. a firmě
AUTOSKLAJiří Čuba. A samozřejmě i
vratimovským zahrádkářům, kteří běžcům
věnovali k občerstvení jablka.
Nyní už se můžeme těšit na další běhy ve
Vratimově, 16. ročník Zlatého podzimu za
rok i na dubnový již 27. Jakubův lesní běh
D ů l ň á k e m . O b a z á vo d y p a t ř í k
nejoblíbenějším v kraji a znají je vytrvalci
nejen v republice, ale i v Polsku a na
Slovensku.
Zdeněk Fejgl, BK Vratimov

na jeho výstavbě. Stručně si připomeňme
kulturní prostředí obce, ale i průběh stavby
Kulturního domu, který již 50 let slouží
potřebám občanů.
Počátky kulturního dění obce začala
ovlivňovat škola vystavěná v roce 1873.
Kromě podpory vzdělanosti se začíná
rozvíjet kultura a osvěta do té doby
ovlivňovaná církví. Teprve před 110 léty v
roce 1899 vzniká první spolek se
všeobecným zaměřením „Hospodářská

besídka“. Kromě kultury a osvěty se
zaměřuje hlavně na potřeby občanů této
výhradně zemědělské vesnice. Její
prospěšnou činnost ukončila až bouřlivá
léta v roce 1918. Kulturně zaměřeným
spolkem pak byla od roku 1920 „Matice
osvěty lidové“, kterou v roce 1924
nahrazuje „Osvětová komise“ s předsedou
Emilem Raškou. S jeho osobou jsou
spojeny již před I. svět. válkou i počátky
Pokračování na straně 6

Padesátiny „ kultur áku“
v H or n ích Da t yn ích
Když v roce 1956 obec Horní Datyně
dostala státní dotaci na výstavbu
Kulturního domu, vytyčila si tím velice
náročný úkol. Již od padesátých let
vznikala mnohá potřebná zařízení
občanské vybavenosti svépomocnou
formou, za kterou obec získala i ocenění.
Stavba Kulturního domu se stala svým
rozsahem naprosto výjimečná. Vzniklo dílo
schopného organizačního týmu a tří stovek
občanů, kteří se převážně zdarma podíleli

6

Pokračování ze strany 5
levicových myšlenek a jejích další vliv na
kulturu a osvětu. Dvacátá a třicátá léta jsou
již pod výrazným působením nově
vzniklých levicových spolků. Největší
oblibu získává ochotnické divadlo, o němž
lze vyhledat informace na stránkách
www.amaterskedivadlo.cz. Také se
„muzicírovalo“, místní občané hráli v
kostelní kapele a před I. svět. válkou je v
obci známá Krestova a Grobařova kapela,
později kapelníka Borového. Kulturní akce
se uskutečňovaly hlavně v Družstevním
domě a od třicátých let i v sále restaurace U
Rojka a v přírodě. V poválečných létech
dechovou hudbu převzal Josef Tomis a
později, jako již součást nově vzniklé
Osvětové besedy, jí vedl Jan Frydryšek.
Prostory pro takto bohatou kulturní činnost
již přestaly vyhovovat, a proto se začalo
hledat vhodné řešení. Ve snaze dále rozvíjet
kulturní a tělovýchovné tradice začalo se
uvažovat výstavbě Kulturního domu i s
tělocvičnou.
V roce 1956 se podařilo získat pro tento
záměr státní dotaci a začaly přípravné práce
na jeho výstavbě v „akci Z“. Projekt v
krátké době vyhotovil stavitel Ferdinand
Hrbaček a pozemek byl vybrán u hřiště
tehdejšího DTJ na louce patřící k domu č.
15. V dubnu 1957 začínají zemní práce
přípojkou vody a výkopem základu. Za
přítomnosti představitelů obce pak byl
slavnostně položen základní kámen nové
budovy. Stavební práce řídil Emanuel Slíva
s hospodářem Emilem Borovým, kterým
patří největší zásluhy o zdárný průběh celé
výstavby.
Při odborných pracích
spolupracoval hlavně stavební podnik
OKR. V roce 1958 bylo dodatečně
rozhodnuto prodloužit hlavní sál o šest

metrů a dále rozšířit
o přísálí ze strany
hřiště. Stavba se
potýkala s různými
problémy té doby:
časté výpadky
proudu, nedostatek
stavebního materiálu
a v závěrečném roce
pro její rozsáhlost
bylo potřeba i platit
více stálých
pracovníků.
12. prosince 1959 již mohl předseda MNV
Josef Kaloč symbolickým klíčem za
přítomnosti 700 občanů odemknout
Kulturní dům a zahájit tím slavnostní
zasedání. Celková přidělená částka na
výstavbu činila 735 000 Kč a hodnota díla
vykonaná občany byla vyčíslena částkou
dvou milionů korun. Zdarma bylo
odpracováno celkem 8 088 hodin. Za
největší počet hodin byl oceněn Ludvík
Tomis z č. 163 a dalších 49 občanů. V roce
1961 se ještě dokončila rozestavěná druhá
etapa: tělocvična s hřištěm.
Na provozu nového zařízení a přípravě
pořadů se pak podílela Osvětová beseda.
Potřebám občanů začal sloužit sál o
kapacitě až 400 míst s divadelním jevištěm,
dále malý sál, knihovna a restaurace s
výčepem a další místnosti. Promítací
komora vybavená potřebným zařízením
také nabízela veřejnosti i pravidelná
filmová představení. Místnost pod jevištěm
využívala mládežnická organizace, která
často spolupracovala na kulturních
pořadech a koncem osmdesátých let se
zaměřila na kulturní vyžití prostřednictvím
Klubu mladých. Tělovýchova získala pro

svoji činnost tělocvičnu se zázemím, které
sloužilo i jako šatny pro účinkující. Oba
sály byly využívány pro obecní potřeby,
společenskými organizacemi a zájmovými
kroužky. Oblibu měla amatérská divadla,
profesionální pořady a plesy organizací.
Velice přitažlivými se staly pro mládež
„Čaje o páté“ zprvu s dechovou hudbou,
později za účasti místních „bigbeatových“
skupin. Akce také navštěvovaly pozdější
osobnosti ostravské rockové hudby. V
sedmdesátých létech získávají oblibu
taneční večery hlavně s místní skupinou
Gama. V osmdesátých létech pak plnila
mládež sál na diskotékách a později na
country bálech nebo při folkové hudbě.
Kulturní dům za dobu své existence prošel
různou modernizací a přestavbou interiéru
a v nedávné době také zaznamenal
venkovní změny, výměnou oken a
zateplením. V roce 1997, kdy ukončila
svoji činnost Osvětová beseda se v tomto
zařízení ještě uskutečnilo celkem 52 akcí. V
současnosti zařízení provozuje a zajišťuje
pořady pro veřejnost a mládež již Kulturní
středisko města.
V. Kuchař

Komunitní plánování sociálních služeb města Vr atimova
V letošním roce Zastupitelstvo města
Vratimova schválilo na svém jednání
re a l i za c i K om uni t ní ho p lá no vá ní
sociálních služeb města Vratimova (KPSS).
Posláním KPSS je zajišťování dostupnosti
sociálních služeb (SS). Jedná se o zjištění
stavu poskytování SS v našem městě a
zároveň potřeb, které nejsou naplněny. KP
představuje cyklický, spirálovitě se
opakující proces. Komunitní znamená, že
celé plánování SS probíhá za účasti
komunity zejména se jedná o zástupce
uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů SS,
kteří tvoří triádu a je ji třeba zapojit, ale i
další představitelé veřejnosti, jíž je téma SS
blízké.
Nejdůležitějšími účastníky KP jsou
UŽIVATELÉ jedná se o klienty SS, v
podstatě lidi v nepříznivé nebo tíživé
sociální situaci, kteří služby využívají,
kterým jsou určeny. Jejich pohled je v
KPSS nepostradatelný, právě oni mohou
vyjádřit svůj názor, zviditelnit své zájmy,
přímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako
nejlepší a nejpotřebnější a spolupodílet se
tak na utváření podoby SS.
POSKYTOVATELÉ SS jsou subjekty,

které služby poskytují a nabízejí, vědí, jak
služby fungují, a znají systémové i
provozní záležitosti. Dokážou popsat
stávající poptávku i předpokládané trendy a
obecně se v celé problematice dobře
orientují. Jejich přínos je proto v tomto
ohledu nenahraditelný.
ZADAVATELI SS rozumíme zejména obce
a kraje. Jsou odpovědni za zajištění SS na
příslušném území. Vstupují do procesu
jako aktivní účastníci, zejména proto, že
jsou garanty neboli ručitelé realizace
výstupů KP. Proto podpora KP ze strany
obce a jejich politických reprezentantů
představuje nejzákladnější podmínku pro
jeho uskutečňování.
Uvedené skupiny, respektive jejich
zástupci, které bude třeba oslovit a požádat
o spolupráci, v rámci společné práce,
jednání a setkávání vytvářejí efektivní
systém spolupráce, navrhují podobu SS a
podílejí se na realizaci jednotlivých
konkrétních opatření, která jsou popsána v
komunitním plánu. Proces KP je však
cyklický a hlavní kroky se v určitých
intervalech vždy opakují. Součástí procesu
je totiž i sledování toho, nakolik je

komunitní plán naplňován, co se již
podařilo realizovat nebo ve kterých
oblastech je nutné navržený způsob řešení
změnit.
Přínos KPSS pro obec je v tom, že se lidé
sami podílejí na plánování toho, o čem se
domnívají, že jim vyhovuje a naplňuje
jejich potřeby. Průběžným monitorováním
naplňování stanoveného cíle i jednotlivých
opatření, pravidelnou a důslednou
aktualizací komunitního plánu a cyklickým
opakováním procesu plánování dochází k
zachycení změn, které se v mezidobí
objevily, a je tak možné na ně reagovat.
Finanční prostředky jsou vynakládány
efektivněji, jelikož jsou, v ideálním
případě, vynakládány jen na ty služby, které
jsou potřebné.
Prvním krokem v procesu KPSS je zjištění
potřeb občanů v oblasti sociálních služeb. K
tomuto účelu slouží dotazník na straně 11,
který můžete vyplnit a odevzdat na místech
uvedených v tomto dotazníku. Budeme
rádi, když vyjádříte svůj názor a potřeby,
aby se mohlo v realizaci KPSS pokračovat.
Alice Miková, odbor vnitřní správy
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LISTOPAD
LISTOPAD
v Kulturním středisku ve Vratimově

Vzpomínáme

Program:
Dne 13.11.2009 si připomeneme
1. výročí úmrtí
paní

Drahomíry Veldamonové
S láskou vzpomíná celá rodina.

Karel Valas
*25.4.1919 †6.11.2005

Jarmila Valasová
*24.3.1924 †26.11.2007
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina

Dne 7.11.2009 uplyne 30 let,
kdy nás opustil náš drahý manžel a strýc
pan

Zdeněk Haják
Vzpomínají manželka a rodina.

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

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

15.11. 10,00 hod.  POHÁDKA O RUSALCE

 nedělní pohádka pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 60,
29.11. 15,00 hod.  MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

 zábavné odpoledne s Hopsalínem
 pro všechny děti jsou připraveny balíčky
 kinosál Hvězda, vstupné 45,
30.11. 18,00 hod.  VÁNOCE S BONI PUERI

 koncert chlapeckého pěveckého sboru
 kinosál Hvězda, vstupné 240,

Akce v Horních Datyních
2.11. 18.00  Schůze výboru zahrádkářů
5.11. 13,30  Setkání seniorů s představiteli města
11.11. 17,00  Schůze výboru KSČM
13.11. 20,00  Taneční večer se skupinou ARGUMENT
18.11. 18,00  Eva a Vašek  zpívá a hraje populární dvojice
20.11. 19,00  R.U.R.  Hardrockový večer
27.11. 17,15  Schůze výboru včelařů

2., 9., 16., 23., 30.11.  15,00  autoškola  klubovna č. 17
2., 9., 16., 23., 30.11.  16,00  zkouška ZUŠ  kinosál
4. a 11.11.  setkání seniorů s představiteli města
12., 16., 19., 25., 26.11.  prodej, vestibul kavárny KS Vratimov
14.11.  9,00  ZO ČSBS  výroční schůze

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

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

7.11.  DDM  Skorohokejový turnaj v pozemním hokeji
8.11.  DDM  Halloween
21.11.  DDM  New´s Baráčníci zdobení oken na DDM
27.  29.11.  DDM  VP New´s Baráčníci  víkendový pobyt Frenštát
p.Radhoštěm

!!! Př ipomínáme !!!
Nově s posezením
Od listopadu u nás můžete POSEDĚT
s př áteli u dobr ého vína, kávy ……...
Najdete nás stále v suterénu
nákupního centr a ve Vr atimově.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Od listopadu bude v prodeji v KS
Vr atimov kalendář města na rok
2010 a kalendář Slezská br ána.
Už teď je možnost hlásit se
do kur zů na další pololetí
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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Zveme všechny na tradiční podzimní večery se skupinou

ARGUMENT
na 13. listopadu od 20.00 hod.
do KD v Horních Datyních

EVA a VAŠEK

18. listopadu 2009 v 18 hod.
KD Horní Datyně
vstupné 100, 150, 170 Kč

Občerstvení zajištěno
Info: www.ksvratimov.cz, tel.: 595 700 750, 595 700 752

Hard
rockový
večer
R.U.R.
GROUP

Deep Purple a jiné kapely 70let
20.11.2009 START V 19 hod.
Horní Datyně  Kulturní dům

Georg Burgerstein  guitar
Josef Hladký  vocal, rythm guitar,
Jiří Bořuta  drums
Dušan Folwarczny  bass
Otto Bulawa  keyboards

předprodej KD Vratimov po  čt: 7  17, pá: 7  14

POZVÁNKA
K 50. výročí otevření Kulturního domu v Horních Datyních
je ve velkém sále otevřena výstava

Padesátiny "kulturáku" 30.10.
12.11.
Výstava je přístupná v těchto dnech:

« 13.11.
15.11.
18.11.
20.11.

pátek 18  19 hod.
čtvrtek 16  18 hod.
pátek
16  22 hod.
neděle 12  22 hod.
středa 16  21 hod.
pátek
16  22 hod.

Pro připomenutí dřívější doby bude pro zájemce připravené hudební CD s písněmi v místním nářečí
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VÁNOCE S BONI PUERI
Czech Boys Choir BONI PUERI

světoznámý chlapecký sbor
vystoupí
30.11.2009 v 18 hod.
v kinosále Hvězda KD Vratimov
Předprodej v KS po  čt: 7  17, pá: 7  14
cena 240 Kč

MKS Vratimov, www.k svratimov.c z, tel.: 595 700 750, 595 700 752

Zveme všechny děti na

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU

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

29. listopadu v 15 hodin
v kavárně Spol. domu
Zábavné odpoledne s Hopsalínem.
Pro všechny děti jsou připraveny balíčky!!!!!

KUPÓN
15. LISTOPADU 2009
POHÁDKA O RUSALCE

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

NED LE 15. LISTOPADU 2009 V 10.00 hod.

POHÁDKA O RUSALCE
v podání divadla Oblázek

Vstupné 60, Kč, po předložení vybarveného obrázku z kupónu (uveřejněného
v listopadovém čísle VN)  SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

po předložení vybarveného obrázku
SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Předprodej v KS po  čt: 7  17, pá: 7  14
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Bližší informace v kanceláři DDM, tel.: 596 732 333, 739 201 077, wwwddmvratimov.cz, m.gracova@ddmvratimov.cz
Mladí chovatelé děkují manželům Koudelkovým, Machalovým a Skupienovým za péči o naše
zvířátka v průběhu rekonstrukce DDM. Za všechny děti kroužku Mladý chovatel
CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE
vedoucí Klára Kubíková

v DDM Vratimov nabízí od listopadu 2009
následující zájmové kroužky:
KECÁLKOVÉ  jak chatovat přes www
rozhraní, obchody, zábava, Pondělí: 15  16
prezence kat. A v 9.00 hod.
J AK SNADNO VYT VOŘ I T
prezence kat. B v 11.30 hod.
DYNAMICKÉ WWW STRÁNKY
Pondělí: 18  19
družstva 4+1 (+1 náhradník)
startovné 30 Kč za hráče (i náhradníci)
FOŤÁK  pro zájemce o digitální fotografii,
podpora dětí v jejich foto tvorbě vůbec,
Nejlepší hráč získá originální dres!!!
Pondělí: 16.30  17.30, Středa: 16.30  17.30
Přihlášky a startovné odevzdat do 5.11. (čtvrtek)
ABCD  STUDIO  tvůrčí skupina pro mladé
Občerstvení  teplý čaj, guláš, chléb
lidi nejen od 15 let, mimo jiné základy
televizního vysílání,
Úterý: 15  16.30, Pátek:14.30  15.30
ÁČKO  tvůrčí skupina pro zájemce o tvorbu
komponovaných pořadů ze života nejen
našeho města a Domečku, práce ve studiu
ABCD TV,
dopoledne 9  12
Úterý: 15  16.30, Pátek:14.30  15.30
BÉČKO  tvůrčí skupina je určena pro
vyrábíme svítící dýni
zájemce o tvorbu krátkých reportáží ze
odpoledne 16  18
života na našem Domečku, tzn. natáčení,
taneční zábava se soutěžemi a hrami střih a příprava pro vysílání internetové
S sebou:  vlastni vydlabanou dýni se svíčkou
ABCD TV, Čtvrtek: 17  18.20
 strašidelný kostým
CÉČKO  Cílem kroužku je naučit děti od 3.
 dobrou náladu
 6. třídy základům práce s videokamerou a
 přezůvky
základy zpracování videa,
Renáta Hloušová, mobil 73 9201 078,email r.hlousova@seznam.cz
Čtvrtek: 15.30  16.50
DÉČKO  Dětská tisková agentura, která
Šachy pro děti od 9 ti let  základy pro začátečníky, zajímavé partie pro pokročilé
vydává své noviny. Základy psaní zpráv,
pondělí 16.30 hod  4 místa
komunikace s veřejností, ale i ovládání
M ažoretky Sr díčka  děti 7  9 let úterý, stř eda 15.00 hod  2 místa
Dř evař  zajímavé výrobky ze dřeva, hoblování, smirkování úterý 16,30 hod  2 místa
techniky, to je hlavním obsahem práce tohoto
Angličtina pro malé školáky  pro děti z 2.tříd, kvalitní předstupeň povinné jazykové výuky od kroužku, Středa: 15.30  17
3.ročníku úter ý 16,30 hod  2 místa
OKNA DOKOŘÁN  operační systémy
Badminton  pro děti do 10ti let, základy badmintonu úterý 17,00 hod ZŠ TGM  2 místa
Angličtina pro nejmenší  předškoláci + 1.třída, zábavnou cestou uvedeme děti do základů
Windows, Čtvrtek: 15  15.50
angličtiny středa 16,00 hod  2 místa
EMKO  Multimediální kroužek, včetně
Dr amaťák  pro děti 6  10 let, nacvičování pohádek, hry pro rozvoj osobnosti dítěte
zpracovávání dat z internetu či pokročilé
stř eda 15,00 hod  4 místa
Šikulové  pro děti 6  10 let, různé výtvarné techniky, lepení, stříhaní středa 16,00 hod  2 místa vyhledávání, Čtvrtek:17  17.50
Disko tance  pro děti 6  10 let, lehké sestavy moderního tance, veřejná vystoupení
GÉČKO  počítačová grafika (například
stř eda 17,00 hod  3 místa
Countr y tanečky  pro děti od 5ti let, country styl, sestavy pro veřejná vystoupení
základy tvorby reklamních tiskovin) s
čtvr tek 15,00 hod  3 místa
kompletním využitím programu Corel Draw,
Line dance  pro děti 715 let, základy tanců v řadách čtvrtek 16,00 hod  3 místa
Pátek: 15.30  17.30
Black and Brown  pro děti 714 let, lasa, kolty… čtvrtek 17,00 hod  3 místa
Mladý chovatel  pro děti od 8 let, staráme se o zvířátka čtvr tek 16,00 hod  2 místa
ÉČKO  EEE  Estetika? Žádná věda. Bez ní
Angličtina pro děti z 3.  4. tříd ZŠ  rozšiřování slovní zásoby, používání správné gramatiky
se žít prostě nedá. Kreslení a malování,
čtvr tek 16.30 hod  2 místa
Spor tovky  pro děti 6  10 let, míčové hry, soutěže, opičí dráhy
modelování, drátkování. Stříhání a lepení
čtvr tek 16.30 hod ZŠ TGM  2 místa
kluk i holka ocení, Čtvrtek:17,00  18.20
klub „SPORTU“  pro děti od 10ti let, zaměřen na tělesné aktivity na hřišti, v tělocvičně
MODERNÍ TURISTIKA  přehled a
čtvr tek 17.30 hod ZŠ TGM  2 místa
Mimi a mami na PC  pro děti 3  4 roky, malování na PC pátek 9,30 hod NOVINKA
možnosti, aneb jak prezentovat své trasy
Košíkářský kroužek  pro děti 10  14 let, pletení z pedigu pátek 16,00 hod  3 místa
přátelům (termín schůzek bude stanoven po
Angličtina s úsměvem  pro děti 3  4 roky pátek 16,00 hod  2 místa
informativním setkání)
Mažoretky Miminka  pro děti 5  6 let pátek 16,00 hod  5 míst

skorohokejový turnaj
7.listopadu 2009 na hřišti DDM

Helloween
Helloween
8. listopadu 2009

VO L NÁ M Í STA
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DOTAZNÍK
Komunitní plánování sociálních služeb města Vr atimova
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.
Podílejte se s námi na Komunitním plánování sociálních služeb, kter é je ur čeno:
1. pro seniory
2. pro zdravotně znevýhodněné občany
3. pro rodiny s dětmi
Dotazník je anonymní a údaje v něm uvedené slouží jen pro potř ebu městského úř adu
(odpověď zakroužkujte)
J ste:
muž
žena
Věk:
1825 2630 3140 4150 5160 6170 71 a více
Pr acovní zař azení: zaměstnanec podnikatel nezaměstnaný starobní důchodce
Bydliště:

invalidní důchodce
student mateřská dovolená
Vratimov
Horní Datyně

1. J ste Vy či Vaši blízcí př íjemci někter é sociální služby?
ANO NE
V případě, žeANO, 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) D a l š í s l u ž b y ( K o m u n i t n í c e n t r u m , k o n t a k t n í c e n t r u m ) , j i n é ( v y p i š t e
prosím)..............................................................................................................................

2. Ohodnoťte Vámi využívané služby. Oznámkujte jako ve škole (1 5):
∙ dostupnost (bezbariérovost, doprava, čekací doba)
_______
∙ prostředí, ve kterém je poskytována
_______
∙ ochota personálu
_______
∙ mezilidské vztahy
_______
∙ cena
_______
∙ provozní doba
_______
∙ celkové hodnocení služby
_______
3. Kter é 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 listopadu 2009 můžete vyplněný dotazník vhazovat do schr ánky umístěné v budově MěÚ
Vr atimov př ímo napr oti vchodových dveř í a v minibar u „Datyňka“ v Hor ních Datyních. Tento dotazník,
kter ý také naleznete na www.vr atimov.cz, můžete vyplnit a poslat i elektronickou poštou. Další pr ázdné
dotazníky jsou k dispozici na MěÚ Vr atimov, dv. č. 11, II. poschodí.
Děkujeme Vám za Váš čas a názor
Odbor vnitřní správy Městského úřadu Vratimov

Program kina Hvězda Vratimov
Pokladna je otevřena hodinu před představením

LISTOPAD
2009
tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.cz
spojení z Ostravy autobusem č. 21, 41, 48 a 81
4.  5.11. v 18,00 hod.
USA/ 96´/ 70,/ animovaná komedie

VZHŮRU DO OBLAK
78 letý prodejce balónků si konečně splní sen o dobrodružstvích,
když na svůj domek přiváže tisíce balónků a odletí s ním do
divočiny Jižní Ameriky. Až příliš pozdě zjistí, že se k němu potají
připojil i osmiletý průzkumník divočiny jménem Russell.
6.  7.11. v 18,00 hod.
Španělsko/ 129´/ 70,/ dramathriller/ přístupný od 12 let

ROZERVANÁ OBJETÍ

Před čtrnácti lety se jeden muž stal obětí vážné autonehody, při níž
ztratil nejen zrak, ale i ženu. Muž má dvě jména. První je Harry
Caine  pseudonym, jenž používá pro literární tvorbu a druhé je
Mateo Blanco, skutečné jméno, jímž podepisuje filmy, které
natáčí. Vzhledem k tomu, že už nemůže režírovat filmy, nechá
Matea umřít. Hrají: Penélope Cruz, Blanca Portillo
11.  12.11. v 18,00 hod.
USA/ 115´/ 65,/ sportovní drama/ přístupný od 15 let

WRESTLER
Bývalý profesionální zápasník wrestingu se těžko protlouká
životem. Ve školních tělocvičnách a komunitních centrech dělá
vystoupení. Randy žije pro vzrušení ze show a pro obdiv svých
fanoušků. Infarkt ho donutil odejít do důchodu. Snaží se znovu
spojit s dcerou a rozvinout vztah se stárnoucí striptérkou. Nic z
toho se však nedokáže vyrovnat lákání ringu a wrestlingové vášni.
Hrají: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood
13.  14.11. v 18,00 hod.
USA/ NĚM/ FR/ 153´/ 70,/ válečné drama/ přístupný od 15 let

HANEBNÝ PANCHARTI
Hanebně zparchantělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po
pomstě. Vítejte ve druhé světové válce podle Quentina Tarantina.
18.  19.11. v 18,00 hod.
ČR/ 120´/ 70,/ dramakomedie/ přístupný

MUŽI V ŘÍJI

Mouřínov je malá moravská díra. I silnice tam končí. A protože
Mouřínováci chtějí být „průjezdní“, musí vymyslet plán, jak sehnat
větší než malé množství asfaltu na její pokračování.
20.  21.11. v 18,00 hod.
USA/ 108´/ 70,/ romantická komedie/ přístupný

NÁVRH

Vivná redaktorka Margaret čelí deportaci do rodné Kanady.
Vymyslí, že je zasnoubená se svým asistentem, kterého celé roky
ponižovala. Podivný pár se vydá na Aljašku za jeho rodinou a
městské děvče, které je zvyklé mít vše pod kontrolou zjišťuje, že z
jedné prekérní situace padá do další. Hrají: Sandra Bullock, Ryan
Reynolds, Mary Steenburgen
25.  26.11. v 18,00 hod.
USA/ 118´/ 70,/ scifi/ přístupný

G. I. JOE
Za „světového policajta“ jsou považovány Spojené státy, ve
skutečnosti je jím organizace G. I. Joe, která používá nejvyspělejší
technologie a nejprověřenější lidské zdroje, aby bojovala se zlem.
Jejich protivníkem je záhadná organizace zvaná Kobra, jejíž
aktivity kormidlují svět směrem k čím dál většímu chaosu. Hrají:
Channing Tatum, Sienna Miller
27.  28.11. v 18,00 hod.
FR/ 94´/ 70,/ černá komedie/ přístupný od 15 let

LOUISEMICHEL

Když šéfové továrny jednoho dne prásknou do bot, rozhodnou se
ženy dát dohromady své odstupné a udělat konečně něco
radikálního  najmout si zabijáka, aby se za ně pomstil.

TYPY MĚSÍCE
HANEBNÝ PANCHARTI
13.  14.11. v 18,00 hod.
USA/ NĚM/ FR/ 153´/ 70,/ válečné drama/ přístupný od 15 let

Bylo nebylo, v nacisty
okupované Francii …
Vítejte ve druhé světové
válce podle Quentina
Tarantina. Vítejte ve
světě, kde historická
realita ustupuje lehce
b r u t á l n í m u
pohádkovému vyprávění
j e d n o h o
z
ne j kon tro verz něj š íc h
režisérů současnosti.
Německé vojáky ještě
nepřestaly bolet nohy po smělé invazi do západní Evropy,
když mladičké Shosanně přímo před očima německý
důstojník vyvraždil členy její rodiny. Ona sama jen tak tak
unikne do Paříže, kde se ukryje pod novou identitou
provozovatelky biografu. Na jiném místě hákovým křížem
rozkopané Evropy se pod vedením lehce zupáckého
amerického poručíka Aldo Rainera formuje neobvyklá
vojenská jednotka. Říkají si pancharti a jejich úkolem je
likvidovat nacisty, a to tak efektně, že tím budou šířit strach a
paniku. Hrají: Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger, Mélanie
Laurent, Christoph Waltz, Til Schweiger, Daniel Brühl

MUŽI V ŘÍJI

18.  19.11. v 18,00 hod.
ČR/ 120´/ 70,/ dramakomedie/ přístupný

Mouřínov je malá
moravská díra. I
silnice tam končí. A
protože Mouřínováci
c h t ě j í
b ý t
„průjezdní“, musí
vymyslet plán, jak
sehnat větší než
malé množství
asfaltu na její
pokračování. Klíček k úspěchu má být Franta, introvert,
mudrlant a zmatkař. Ale především mistr republiky ve vábení
jelenů. A tak nápad uspořádat v Mouřínově Mistrovství
Evropy ve vábení jelenů za účasti premiéra je jedinou
možnou cestou k vysněné silnici. Starosta se chystá na svou
diplomatickou misi a Franta se zamiluje, ale nic není
jednoduché a vidina nové silnice je nejistá. Obzvlášť, když
Franta odmítá soutěžit, někdo poškodí pozadí tribuny a
Csáková nebere telefon…Hrají: Jaroslav Plesl, Eva
Vrbková, Martin Trnavský, Jaromír Hanzlík, Marta
Vančurová, Pavel Zedníček, Jaromír Dulava, Jiří Lábus

LOUISEMICHEL
27.  28.11. v 18,00 hod.
FR/ 94´/ 70,/ černá komedie/ přístupný od 15 let

Louise je nevrlá samotářská dělnice v jedné továrně v
Pikardii, v níž pracují samé ženy. Když šéfové továrny
jednoho dne prásknou do bot, rozhodnou se ženy dát
dohromady své odstupné a udělat konečně něco radikálního
 najmout si zabijáka, aby se za ně pomstil. Zádumčivá
Louise, která nevěří na odbory, ale na dobře mířenou ránu,
vyhledá nájemného vraha s nevalnou pověstí a společně se
vydávají na cestu pomsty, jež bude plná bizarních zvratů,
nepravých viníků, ale i finální satisfakce. Hrají: Yolande
Moreauová, Bouli Lanners, Mathieu Kassovitz

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 13. 11. 2009 projednávala:
 Návrh na odpis nedobytných pohledávek
 Schválení inventarizační komise
 Plán práce RM na I. pololetí roku 2010
 Plán práce ZM na I. pololetí roku 2010
 Úhrada za likvidaci komunálního
odpadu na rok 2010
 Přidělení nebytových prostor
 Rozpočtové opatření č. V/2009
 Smlouvy a dodatky smluv
Ivo Kičmer, místostarosta

Pozvání na Zastupitelstvo
Zveme občany Vratimova na zasedání
Zastupitelstva města Vratimova konané 14.
12. v 9 hodin v banketce Kulturního domu
Vratimov.

Up ozor n ěn í
Upozorňujeme občany, že od 14.12. do
18.12.2009 bude pokladna na MěÚ
Vratimov otevřena denně a 21. prosinec
bude posledním dnem, kdy bude pro
občany v roce 2009 otevřena. Prosíme,
abyste své platby nenechávali na poslední
chvíli.
pondělí a středa 8.0011.30 12.3016.30
úterý a čtvrtek 8.0011.30 12.3013.30
pátek
8.0011.30
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

Přichází kouzelný vánoční čas ….
Rok 2009 utekl jako voda a do jeho konce
zbývá necelý jeden měsíc. Přichází
vánoční čas a rozzářené ulice a náměstí,
shon vánočních trhů a všudypřítomné
koledy přesvědčí i zaryté odpůrce svátků,
že Vánoce patří k nejkrásnějším obdobím v
roce.
Přípravy na Vánoce začínají již několik
týdnů dopředu. Generální úklid, pečení
cukroví, nákupy dárků by mělo být hotovo
do Štědrého dne, aby rodiny mohly
usednout k štědrovečernímu stolu a potom
se vydat k nazdobenému stromečku.
Štědrý den je významný a byly mu
přiznány také magické schopnosti: šupinka
vložená pod talíř přinese štěstí a peníze pro
příští rok, po večeři je vhodný čas
nahlédnout do budoucnosti, rozkrojíte
jablko, a jestli uvidíte v jádřinci jasně
vykreslenou hvězdičku, čeká vás štěstí a
zdraví, lití olova a luštění tvarů může také

Vánoční atmosféra

něco napovědět. Pevné zdraví po celý rok
ukáží čtyři rozlousknuté vlašské ořechy se
zdravým jádrem a házení střevícem
předpoví dívkám a ženám, zda se budou v
příštím roce vdávat. O Štědrém večeru se
ot evírá okno do budoucnosti…...

Přeji Vám všem mnoho pevného zdraví,
lásky, štěstí a spokojenosti po celýnovýrok
2010.

Mgr. Iveta Zechová, starostka

Zlat ý kř íž I. tř ídy
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a
často i záchranu života je projevem jejich
humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří
jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit
zdraví, ale celé naší společnosti.
Za 160 bezpříspěvkových odběrů udělil
Český červený kříž panu Zdeňku
Teichmanovi Zlatý kříž I. třídy.
(dag)
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Veř ejné pr ojednání
odkanalizování
Firma Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o.
spolu s odborem investic a údržby
obecního majetku Vás zve ve dnech 14. a
15. prosince na veřejné projednání záměru
„Odkanalizování Vr atimov  Hor ní
Datyně“, které proběhne v Kulturním
domě v Hor ních Datyních. Účelem
jednání bude seznámení vlastníků
pozemků s projektovou dokumentací pro
územní rozhodnutí pro výše uvedenou
stavbu a zodpovězení případných
technických připomínek k vyznačené trase.
Dne 14.12. 2009 od 15:00 hod.
ulice Rakovecká, U Lípy, Višňová, Na
Pasekách, K Hájence, V Důlkách,
Přespolní, Nad Točnou, U Školy, Leopolda
Fajkuse
Dne 15.12. 2009 od 15:00 hod.
ulice Vratimovská, Na Hranici, Konečná,
Spojovací, Karla Košťála, Vilová,
Pomezní, Emana Slívy, Ve Strži,
V Loukách, Václavovická, V Údolí
odbor investic a údržby obecního majetku

Tečka za oslavami
V pátek dne 18. 9. 2009 se uskutečnila
druhá část oslav 100. výročí založení
Základní školy Vratimov, Masarykovo
náměstí. Připomínám, že v neděli 20. 9.
2009 to bylo přesně 100 let, kdy bylo v této
škole zahájeno vyučování. Zatímco
program první části oslav, které proběhly
koncem května, byl určen spíše rodičům a
pozvaným hostům z řad bývalých a
současných zaměstnanců školy, program
druhé části byl zaměřen na děti.
Už od rána byl ve škole čilý provoz. Měli
jsme totiž den otevřených dveří s možností
návštěvy výuky, což využili zejména rodiče
žáků prvního stupně. Největší zájem byl o
zhlédnutí výuky v učebně s interaktivní
tabulí. Výuka bavila děti i dospělé. Součástí
dne otevřených dveří byla výstavka, na
které byly vystaveny školní kroniky,
nejstarší z roku 1869, dobové fotografie,
stará vysvědčení, učebnice, výkresy. K
vidění byla také současnost  výrobky žáků,
prezentace projektů a školní časopisy.
Návštěvníci si také prohlédli opravené části
budovy.

Odpolední program byl zahájen před
budovou školy vystoupením mažoretek
DDM Vratimov doprovázených dechovým
orchestrem ZUŠ Vratimov. Za zvuků
slavnostního pochodu se obě tělesa za
doprovodu dětí, zaměstnanců školy a
rodičů přesunula na školní hřiště. Tam
vypukla pravá zábavná show s klaunem
Hopsalínem. Děti si užily tance, soutěží,
her a sladkostí. Zařádit si mohly také ve
skákacím hradu. Tuto atrakci zdarma
poskytli rodiče žákyně naší školy, manželé
Ptasznikovi. Všichni zúčastnění se mohli
občerstvit ve školní kuchyňce, kde nám
pomáhali členové výboru KRPŠ. Nádherné
počasí umocnilo slavnostní atmosféru
příjemně stráveného odpoledne.
Domnívám se, že oslavy 100. výročí
založení školy proběhly důstojně a že jako
škola jsme splnili očekávání veřejnosti, ať
už se jedná o úspěšnou akademii nebo o
výše zmiňované zábavné odpoledne.
Děkuji všem, kteří se na průběhu oslav
podíleli nebo nás svou účastí podpořili.
Oslavy jsou tedy za námi. Osvětlená číslice
100 pod střechou nad hlavním vchodem do
budovy nám bude toto krásné výročí
připomínat ještě po celý následující rok.
Mgr. Alice Čavojská, ředitelka ZŠ Vratimov

" Sr az žáků pod kaštanem"
Den 13. 11. 2009 byl černým pátkem pro
vzrostlý starý kaštan, který od nepaměti
zdobil náš školní dvůr. S těžkým srdcem
sledovali žáci se svými vyučujícími z oken
školy profesionální práci firmy, která
během krátké doby skolila téměř
osmdesátiletého velikána. Strom, který
generacím žáků mnohokrát posloužil pro
svoji krásu jako námět ve výtvarné
výchově, musel ustoupit z důvodu
bezpečnosti. Je symbolické, že ještě docela
nedávno byl němým svědkem oslav 100.
výročí založení školy. I když je jeho místo
nezvykle prázdné, ještě bude dlouho platit
věta: „Sraz žáků pod kaštanem...“
Mgr. Alice Čavojská, ředitelka ZŠ Vratimov

I N F O R M U J E: od roku 2010 se zvyšuje
registrační poplatek pro dospělé čtenáře z
80 Kč na 100 Kč. Registrační poplatek pro
mládež do 15 let zůstává 40 Kč.
Děkujeme za pochopení.
Půjčovní doba po vánočních svátcích
Ve dnech 28., 29., 30. a 31. 12. 2009 bude
knihovna UZAVŘENA.
Otevřeno bude opět 4. ledna 2010
9,00  12,00 a 13,0018,00 hodin.

Poděkování

Oslava 100. výročí založení školy  foto Mgr. Alice Čavojská

MS Hubert Vratimov, o.s. tímto děkuje MŠ
Vratimov, ZŠ na Masarykově náměstí ve
Vratimově a ZŠ v Ostravě na Těšínské ulici
za sběr kaštanů a žaludů, které poslouží
během nastávající zimy k přikrmovaní
zvěře. Poděkování je určeno dětem, žákům
a v neposlední řadě všem zaměstnancům,
kteří se na tomto sběru podíleli.
Petr Dunat, jednatel MS Hubert Vratimov
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Svozový kalendář na r ok 2010
Vr atimov  svozový den: pátek

Hor ní Datyně  svozový den: stř eda
Datum
6.1.
13.1.
20.1.
27.1.
3.2.
10.2.
17.2.
24.2.
3.3.
10.3.
17.3.
24.3.
31.3.
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.
16.6.
23.6.
30.6.
7.7.
14.7.
21.7.
28.7.
4.8.
11.8.
18.8.
25.8.
1.9.
8.9.
15.9.
22.9.
29.9.
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.
10.11.
17.11.
24.11.
1.12.
8.12.
15.12.
22.12.
29.12.

1 x týdně
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená

1 x 2 týdny
modrá

1 x 4 týdny

modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

zelená

zelená

zelená

zelená

zelená

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

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

zelená

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

Úhr ada za likvidaci komunálního odpadu na rok 2010
Typ odpadové nádoby

Cena na rok 2010
občané
organizace

Igelitové pytle
Svoz 12x ročně
500
Popelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny
1332
Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny
1080
Svoz 1x za 2 týdny
1656
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto 2160
Svoz 1x týdně
2652
Svoz zimní období (3 měsíce)
939
Kontejner y 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny
6276
Svoz 1x týdně
10044
Svoz 2x týdně
17796
Svoz 3x týdně
25560

1452
1176
1800
2352
2892
1020
6852
10956
19428
27900

Datum
2.1.
8.1.
15.1.
22.1.
29.1.
5.2.
12.2.
19.2.
26.2.
5.3.
12.3.
19.3.
26.3.
2.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.
18.6.
25.6.
2.7.
9.7.
16.7.
23.7.
30.7.
6.8.
13.8.
20.8.
27.8.
3.9.
10.9.
17.9.
24.9.
1.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.
5.11.
12.11.
19.11.
26.11.
3.12.
10.12.
17.12.
24.12.
31.12.

1 x týdně
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená

1 x 2 týdny
modrá

1 x 4 týdny
zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

žlutá
zelená

modrá
modrá

zelená

zelená

zelená

zelená

zelená

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

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

zelená

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

Výše úhr ady za likvidaci komunálního odpadu zůstává pro občany
stejná jako v roce 2009. V roce 2009 se Město Vratimov stalo plátcem
daně z př idané hodnoty, což se promítá do stanovení rozdílných cen
pro občany a organizace. Cena pro občany zahr nuje sníženou sazbu
DPH a cena pro organizace je včetně základní sazby DPH.
Označení svozu barevnými známkami zůstává také stejné:
Svoz 1x za 4 týdny
zelená
Svoz 1x za 2 týdny
modrá
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
žlutá
Svoz 1x týdně
červená
Svoz zimní období (3 měsíce)
červená ustřižený roh
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.

Ter míny svozu žlutých pytlů na PET  láhve pro rok 2010 jsou
liché čtvrtky  18.2., 1.4., 13.5., 24.6., 5.8., 16.9., 28.10., 9.12. 2010
RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP
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Pachatel v dom ě spících obyvatel
V měsíci říjnu došlo ve Vratimově na ul.
Obvodová k vloupání do třech rodinných
domů. Dosud neznámý pachatel se v
domech pohyboval v době, kdy jeho
obyvatelé spali. Tyto tři domy stihl
vyloupit v časovém rozmezí mezi čtvrtou
až pátou hodinou ranní. Pachatel do domů
vnikl přes zajištěná okna za použití násilí.

POLICIE ČR
pátrá, radí, informuje
Předmětem jeho zájmu byla výhradně
finanční hotovost, i když měl k dispozici
klíče od vozidel zaparkovaných před
domem, mobilní telefony, platební karty,
elektroniku v domě a jiné movité věci.
Charakterem provedení vloupání a jeho
okolnostmi jsou případy z Vratimova
obdobné, jako případy z dalších obcí v
okrese FrýdekMístek. Lze tedy důvodně

Chr aňte si svůj majetek
Jelikož se nezadržitelně blíží vánoce a s
nimi každoroční nákupní horečka, je
zapotřebí opět připomenout občanům, že
právě na tuto dobu se všichni kapsáři,
zloději a nenechavci připravují celý rok.
Ovšem nejen v nákupních centrech
můžeme o své osobní věci lehce přijít.
Nejinak je tomu i v prostředcích hromadné
dopravy.
Př íběh:
Byl pátek kolem třetí hodiny odpolední a
právě vrcholila dopravní špička. Karel,
dvaadvacetiletý student místní univerzity,
se již nemohl dočkat, až dorazí na víkend do
své rodné vesnice. K dopravě na vlakové
nádraží zvolil tramvaj.
Spokojený a dobře naladěný se již viděl
doma. Snad i díky tomu zapomněl na
elementární zásady bezpečného cestování.
Peněženku s veškerými osobními doklady
uložil do přední kapsy svého batohu a se
sluchátky v uších čekal na tramvaj. Po
příjezdu se většina cestujících nahrnula ke
vstupním dveřím tramvaje a tlačila se
dovnitř. Půlhodinová cesta probíhala v
rámci možností poklidně, Karel tlačenici
kolem sebe stejně nevnímal, plně se
oddával muzice a už se viděl s kamarády v
hospodě. Po chvilce již vesele kráčel od
zastávky k nádraží. Při čekání na koupi
jízdenky ho však nálada přešla. Karel
prohledal celý batoh, avšak peněženku s
doklady nenašel. Pozdě si vzpomněl na
notoricky opakované poučky, zvláště na tu,
která říká, že peněženka a doklady do
batohu nesenému na zádech prostě nepatří.
Rady a dopor učení:
Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje
větší množství lidí, např. nákupní centra,
hromadné dopravní prostředky, sportovní a
kulturní akce, hrady, zámky nebo muzea.
Využívají nepozornosti lidí a nedbalého

předpokládat, že se jedná o stejného
pachatele dopouštějícího se sériové trestné
činnosti.
Obecně je pro policii důležité, aby majitelé
napadených objektů, ať již to jsou
novostavby, rekreační chaty, nebo v tomto
případě některé z místností domů, do nich
nevstupovali. Pokud začnete zjišťovat
způsobenou škodu ještě před příchodem
police, mohlo by dojít ke znehodnocení
stop, které pachatel na místě mohl
zanechat. Rovněž je vhodné si pořídit
fotodokumentaci cenných věcí, které
policie využije při pátrání. Samozřejmě
také zabezpečení domu hraje velkou roli,
nedostaneli se pachatel do několika minut
do budovy, čin zpravidla nedokončí. V
neposlední řadě, jak jsem již upozorňovala
v minulém článku, je třeba si všímat
pohybu osob a vozidel v okolí Vašeho
bydliště a v případě zjištění podezřelých
skutečností, toto neprodleně oznámit
policii.
Bc. Silva Kasperová
preventistka OOP ČR Vratimov
zacházení s majetkem a osobními doklady.
Samotná krádež bývá blesková, předem
pečlivě nacvičená akce. Kapsáři kradou tak
dokonale a nepozorovaně, že okradený se o
chybějících dokladech či peněžence dozví
často až mnohem později a na zcela jiném
místě, než ke krádeži došlo. O pachateli a
jeho popisu nemá obvykle ani potuchy. Jak
se tedy chovat, abyste se nestali obětí
kapesních zlodějů.

Muži, vše důležité noste v náprsních, popř.
uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních
kapsách u kalhot.
Ženy, nenechávejte peněženku a jiné
cennosti položenyna taškách či kabelkách.
Nenoste své osobní dokladyvpeněžence.
Nemějte při sobě větší finanční hotovost,
využívejte možnosti bezhotovostního
platebního styku.
Čtyřmístné identifikační číslo platební
karty (PIN) mějte zásadně odděleně od
samotné karty.
V případě krádeže platební karty okamžitě
volejte pobočku banky, krádež oznamte a
kartu zablokujte.
Tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné
cennosti nenoste na zádech, kamnevidíte.
Ženy, noste kabelku pokud možno u těla a
využívejte různá zapínání a zdrhovadla.
Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku
bundou, kterou přes ni mají přehozenou.
Opět a neustále apelujeme na všechny
občany  mějte své osobní věci neustále
pod kontrolou! Uvědomte si, že si za ně
odpovídáte v pr vní ř adě sami! Nedávejte
sami svou neopatr ností a lehkomyslností
zlodějům šanci k tomu, aby mohli
vykonávat své „řemeslo“. Nezapomeňte,
že je povinností nás všech hlídat a
opatrovat své osobní věci a udělejte vše
pro to, aby vám místo nich nezůstaly jen
oči pro pláč.
por. Mgr. Petr Svoboda

Nepla ť t e víc,
než j e nu tn é!
Občanské sdružení sociálních a finančních
poraden s krajskou radou Svazu důchodců
zahajuje bezplatnou sociálně  finanční
poradnu
Kdo může poradnu využívat ?
• držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
• senioři, sociálně slabší rodiny
• rodiny s dětmi
• nezaměstnaní
• ostatní klienti
Co nabízíme ?
• informace a pomoc při sjednávání slev
 dodávku plynu a el. energie u
vybraného dodavatele, sleva až 7 %
 služby vybraného mobilního operátora
a pevné linky, sleva 1020 %
 pojištění domácnosti a nemovitosti,
sleva 1020 % (ZTP, ZTPP u vybraných
pojišťoven)
 pojištění za škodu způsobenou
zaměstnavateli
 pohonné hmoty v síti vybraných
čerpacích stanic
• zajištění financí na pohřebné  program
Pieta
•prevenci před nebankovními úvěry,
předlužení a exekuci s možným dopadem
na slabší sociální skupiny
• vyřízení žádosti na zateplení domu a její
zprostředkování se slevou až 50 % od
státu ZELENÁ ÚSPORÁM
•nabídku pracovních příležitostí v
poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
•kurzy finanční gramotnosti s osvědčením
o odbornosti
Kontaktní místa:
Ostrava: Rada seniorů,Ostrčilova 4,
Čtvrtek: 915 h.
Poruba: Sv.důch.,Marie Majerové 1733/6,
Úterý: 9  12 h
Frýdek Místek: 17.listopadu 147, Pondělí:
9  13 h.
Karviná: Polská 120, Středa: 9  12 h.
telefon: 518 321 861, 737 855 826, 604 959
387
email: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz
(dag)

Vánoční koncer t ZUŠ
V úterý 15. prosince 2009 v 18:00 hodin v
kinosále Hvězda ve Vratimově proběhne
vánoční koncert, pořádaný ZUŠ Vratimov a
občanským sdružením POSPOLU.
Pestrý program bude věnován především
hudebním souborům. Vystoupí nejmenší
děti přípravné hudební výchovy, smyčcový
orchestr, cimbálová muzika VRZUŠKA,
BIG BAND, Dechový orchestr ZUŠ Města
Vratimova a další hudební a vokální
seskupení.
Na Vaši návštěvu se těší a všechny srdečně
zvou žáci a učitelé ZUŠ.
Pro žáky základních škol Vratimova,
Horních Datyň a Řepišť se uskuteční dva
s amos tatné vánoční koncerty v
dopoledních hodinách.
(dag)
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Názor y čtenář ů Centrum dětské komunikace Víkend plný spor tu
Vážení sousedé,
před několika měsíci jsme si v příloze
Mladé fronty Dnes přečetli, jak jde
Vratimov příkladem celé České republice.
Týdeník popisoval, že v ulici Ovocná jsou
sousedské vztahy přímo ukázkové a že jim
mohou závidět všichni slušní lidé v celé
republice. Bohužel, o několik set metrů
vedle, přímo ve Vratimově, je situace zcela
opačná. Dvě rodiny poblíž ulice U Lesíka,
jako by se rozhodli několikrát ročně vytočit
své sousedy nebo mezi sebou soupeří, kdo z
nich udělá větší „randál“. A že vedle nich
bydlí sousedé, kteří chtějí žít v klidu a třeba
brzy ráno vstávají do práce, to je přece
vůbec nezajímá.
Většina z nás má pochopení, když někdo
něco slaví a je někdy trochu hlasitější. Ale
je pro nás zcela nepřijatelné, když někdo
deset hodin v kuse, většinou do brzkých
ranních hodin, má na zahradě na plné pecky
přes zesilovač puštěnou muziku a navíc
často do mikrofonu „řve“ jednu ze svých
oblíbených písniček, včetně sprostých slov,
takže je to slyšet nejen po Vratimově, ale i
jeho okolí.
Rozumíme tomu, že někteří lidé mají nižší
inteligenční kvocient, ale zcela nechápeme,
že jim schází elementární slušnost.
Takže kolegové z ulice Ovocná závidíme
vám  můžete být rádi, že poblíž vás nebydlí
žádná taková rodina…
Obyvatelé ulice U Lesíka

4. listopadu byl v Domě dětí a mládeže
slavnostně zahájen již druhý projekt
financovaný z fondů Evropské unie. Pod
názvem Centrum dětské komunikace se
skrývají mediální kroužky  Géčko,
počítačová grafika  tvůrčí skupiny ABCD
TV  WWW, tvorba webových stránek 
AZ, aneb počítače od A do Z  Déčko,
novinářský ZÚ, ale také mediální dny,
setkávání s odborníky a populárními
osobnostmi, tvorba filmů a vysílání dětské
televize. Moderní technologie, které jsou v
DDM Vratimov k dispozici, budou sloužit
především dětem a jejich učitelům. Proto se
slavnostního zahájení provozu CDK
zúčastnily kromě paní starostky, týmu
DDM a zástupců dodavatelských firem,
také ředitelky partnerských škol .
Eva Bělohlavá, DDM Vratimov

V sobotu se uskutečnil již tradiční
Skorohokejový turnaj žáků, kterého se i za
nepříznivého počasí zúčastnila 3 družstva
mladších dětí a 3 družstva starších dětí. V
mladší kategorii vyhrálo družstvo pod
názvem „SCWOOW Vítkovice“ a ve starší
družstvo „Kluci jako Buci“. Za nejlepšího
hráče byli vyhlášeni Matěj Ohanka a Filip
Březina.
V neděli dopoledne se zase na domečku
vydlabávaly dýně, které na odpoledním
Halloweenském večírku soutěžily o tu
nejhezčí. Přestože se „dýňová akce“ letos
uskutečnila poprvé, byla hojně navštívena.
Děti si hrály, soutěžily a tancovaly ve
strašidelných maskách a nikdo se nebál.
Všichni se naopak dobře bavili.
Renáta Hloušová a Radana Kocurková
DDM Vratimov

Myslivci a jejich pr áva
V listopadových Vratimovských novinách,
a to nebylo poprvé, se myslivci zmiňují o
svém právu zastřelit, či dokonce "ulovit"
psa, pokud je 200 m od obydlí….
To je věta, ze které mně vždy zamrazí, a na
kterou už musím reagovat.
Když pominu takové argumenty, jako že se
může jednat o mladého psa, který si jen
"hraje na honěnou", a kdyby už náhodou
zvěř dohnal, nebude vědět, co s ní má dělat,
že se může jednat o psa velké finanční
hodnoty a mnohdy nevyčíslitelné hodnoty
"morální" (pro mnoho lidí je pes prakticky
člen rodiny), pak nemohu pominout
a rgu m e nt y m e z i l i d s ký c h v z t a h ů,
demokracie a právního státu.
Jak je možné, že člen občanského sdružení
má právo vystřelit na majetek někoho
jiného? Jak to, že může použít zbraň na
něco jiného než je terč, případně zvěř "jím
chovaná"? Jak to, že kdokoliv z nás, jeli
nějak omezován ve svých právech, musí
volat orgány státní správy, či státní moci,
ale myslivec může vzít do rukou pušku a
řešit to sám? Jaký statut má takzvaná
myslivecká stráž, zmiňovaná v článcích, že
má právo nezvratně zničit cizí věc velké
hodnoty? (myslím, že podle zákona je pes
stále věc).
Co je povinna udělat myslivecká stráž poté,
co psa zastřelí? Musí to hlásit nějakým
orgánům, nebo si jen vezme trofej a jde?

Halloweenský večírek v DDM  foto Renáta Hloušová

Kdo a jak stanovuje, který z myslivců
vykonává stráž a v jaké oblasti? Není to tak,
že kdo jde zrovna s flintou lesem, může psa
z ast řel i t a ří ct "vykoná val j se m
mysliveckou stráž"?
Pokud mi někdo odpoví, že mají právo
podle zákona, pak se znovu ptám: Proč
nemají stejná práva i ostatní občanská
sdružení? Proč například zahrádkář
nemůže zastřelit srnu jen proto, že mu
okusuje stromy? V podstatě je to totéž,
chrání zájmy svého sdružení, neli víc,
vždyť chrání svůj majetek. A takto bychom
mohli pokračovat dál a dál, až bychom měli
každý flintu a stříleli, jak na divokém
západě.
Jsem přesvědčen, že tak s oblibou citovaný
zákon o myslivosti, by měl být změněn. Byl
bych ochoten smířit se s tím, že pokud se
najde zvěř prokazatelně "poškozená" psem,
pak myslivci "vypátrají viníka" a podají na
stanovený úřad návrh na řešení škody, ve
kterém by mohli případně navrhnout i to
zastřelení. Nemohu ale v žádném případě
akceptovat to, že mi někdo zastřelí psa jen
proto, že utíká za srnou či zajícem.
Nechci se myslivců dotknout, jsou věci, pro

které si jich vážím. Vím, že je mezi nimi
mnoho takových, kteří by nevystřelili, už
jen proto, že jsou sami majiteli psa. Jiní by
zase nevystřelili proto, že jsou si vědomi
toho, že srna není žádný "nadřazený" tvor,
kvůli jehož "pohodlí" by museli umírat jiní
tvorové.
Možná jsem ty výstrahy ve Vratimovských
novinách špatně pochopil, snad šlo jen o to,
postrašit nezodpovědné majitele, aby své
psy nenechali volně pobíhat. Každopádně
věřím, že můj článek bude pouze podnětem
k diskuzi a povede spíš k odstraňování
třecích ploch mezi myslivci a ostatními
občany, než k jejich vytváření.
Jméno autora v redakci
Případné reakce adresujte do redakce.
Postoupíme autorovi nebo budou dále
otištěny.

Zimní táboření KLONDYKE
Klub českých turistů zve všechny zájemce
v termínu 11.  13. 12. na 43. ročník zimního
táboření KLONDYKE 2009 v Beskydech
na Kalužném (994 m n. m.).
Bližší informace: Mgr. Jan Sládek, tel.: 776
126 091, email: kct.sladek@quick.cz
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Pro vánoční pohodu, rozveselení

Máslové medovníčky

Těsto: 50 dkg hladké mouky, 20 dkg cukr moučka, 20 dkg másla, 2 vejce, 2 lžičky medu, 2 lžičky sody
Oř echová směs: 12 dkg másla, 10 dkg cukr moučka, 30 dkg hrubě nasekaných ořechů, 2 lžíce medu
Kr ém : 25 dkg másla, 40 ml mléka, 1 vanilkový pudink, 6 lžic cukru
Postup: ze všech surovin na těsto připravíme vláčnou hmotu, ze které vyválíme 2 placky, položíme na plech. Rozehřejeme máslo s medem a cukrem,
vmícháme ořechy a dobře promíchanou ořechovou směs rozetřeme na jednu placku. Obě placky nyní upečeme. Z mléka, cukru a pudinkového prášku
uvaříme pudink, necháme vychladnout. Utřeme máslo s cukrem, přidáme pudink a vyšleháme. Vychladlé placky slepíme krémem, necháme v chladu
ztuhnout a nakrájíme na řezy.
Recept nám poslal David Přidal, DiS., předseda SDH Horní Datyně

Vánoční tajenka
Zlatnická jednotka

Správné řešení zašlete
emailem na adresu
i nfo@ ks vra t im ov.c z s
heslem TAJENKA nebo
vhoďte do schránky
Kulturního střediska (před
vchodem do KS).
Nezapomeňte uvést své
j méno a t elefon nebo
adresu!!!

E

Australský vačnatec

O

Dravý pták

I
V

Část bochníku chleba

T

Finanční kontrola

K

Bahenní pták
Jákobova žena

A

A

Latinsky jméno

Bicí hudební nástroj

Kulturní středisko
připravilo na 30. březen
2010 divadelní představení
pražského divadla HÁTA
pod názvem .......................
(viz tajenka). Všem přejeme
pěkné Vánoce s tajenkou

CH

Časový úsek
Biblická postava

T

Á

Ze všech správných
odpovědí vylosujeme 3
výherce, kteří obdrží po
dvou vs tu pen ká ch na
zmíněné představení.

Mandlové třísky
7  8 bílků, 20 dkg cukr krupice, 20 dkg hladká
mouka, 20 dkg celých neloupaných mandlí.
Bílky ušleháme s cukrem, přidáme mouku a
nakonec suché mandle. Upečeme ve vymazaném
a vysypaném srnčím hřbetu (nebo jako šišku na
plechu) vmírné troubě. Po vyklopení necháme 2
3 dny uležet, pak nakrájíme na velmi tenké plátky
(nejlépe elektr.nožem) a v troubě na plechu
usušíme.
Naprosto skvělé, úspěch je zaručen.
A. Přívarová , předsedkyně Klubu důchodců
Vratimov

Vydatná česnečka
Sice to není právě novoroční slavnostní
záležitost, ale pro některé z nás to může být přímo
životní nutnost: vezmi 3 střední brambory,
oloupej, nakrájej a vař v 1 litru trochu osolené
vody. Uvařené brambory vyndej do misky a
důkladně rozšťouchej. Vrať zpět do bramborové
vody a ochuť (zeleninová kostka, majoránka,
vegeta aj.). Rozetři 3 stroužky česneku s trochou
soli. V misce rozšlehej celé vejce, přidej utřený
česnek a rozděl do talířů. V talířích přelej za
stálého míchání vařícím bramborovým rozvarem
a nasypej osmažené kostky chleba.
Dobrou chuť přeje Mgr. Lubomír Stavinoha,
známý místní činovník

Polévka „Kaldon“  recept od mé prababičky (postaví vás na nohy po Silvestru!)
Potř ebujete: kuřecí nebo krůtí drůbka, strouhanku, hladkou mouku, máslo, vejce, jíšku,
zeleninu: mrkev, celer, petržel, cibuli, koř ení: sůl, vegeta, pepř, nové koření, muškátový květ.
Postup: drůbka řádně omytá ve vlažné vodě dáme do hrnce, zalijeme vodou, přidáme sůl,
vegetu, pepř (dle chuti), nové koření (6 kuliček) a povaříme, dokud nejsou drůbka měkká. Až je
polévka uvařená, scedíme ji do připraveného hrnce (nemyslete na nic jiného, nebo se vám ji
podaří scedit do dřezu, jako se to kdysi podařilo mně), drůbka obereme a maso dáme do polévky,
nastrouháme vařenou mrkev do polévky, uvedeme do varu a přidáme připravenou jíšku a
knedlíčky (viz níže), povaříme asi pět minut.
J íška: na rozpáleném másle (dvoucentimetrový plátek másla) upražíme hladkou mouku (asi 2
polévkové lžíce).
Knedlíčky: strouhanka (asi 1/4 l hrnek), rozpuštěné máslo (2 polévkové lžíce), 1 vejce, pepř, sůl,
špetku muškátového květu, čirý polévkový vývar (dle potřeby, aby se vytvořila vlhká hmota, z
které uděláme kouličky o průměru asi 2 cm).
Přeji dobrou chuť! Polévka je výborná i druhý den po ohřátí, má výraznější chuť! Příprava je
pracná a chutná lépe tomu, kdo ji nevaří!
Mgr. Iveta Zechová , starostka

Vařonka
Do hrnce dáme rozpustit 1/4 másla a vložíme 8
kostek cukru. Vytvoříme karamel, který zalijeme
2 dcl vody a přidáme 1/2 litru rumu. Vše krátce
převaříme, hned rozléváme do hrníčků  nutno
pít za horka!
Takto připravená vařonka se podává v kruhu
rodiny a přátel dopoledne na Štědrý den (anebo
kdykoliv v zimě na zahřátí). Jen poznámka na
závěr: skalní šetří vodou, stačí jen kapka….
Recept nám předal pan Aleš Šklář , člen
Zastupitelstva města

Kapr na povidlech
Porce kapra (lépe bez kůže) osolíme, pokapeme citronem a necháme odležet. Pak obalíme v mouce a ponoříme do těstíčka z 1
vejce, 2 lžíc povidel a 3 dkg strouhaných mandlí nebo ořechů. Obalíme ve strouhance a usmažíme.
Zmísymizí tyto kouskyjako první, zkuste to i Vy!
H. Bömerová, vedoucí Kulturního střediska Vratimov
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a mlsný jazýček od našich spoluobčan
Zapékané tvarůžky  něco na "Silvestrovské popravky"
Suroviny na 4 porce  10 středně velkých brambor, 3  4 balíčky
olomouckých tvarůžků, 6 vajec, pórek nebo cibule, trochu mléka, vegeta,
kmín
Postup: Brambory uvaříme ve slupce (ne úplně do měkka), oloupeme,
nakrájíme na kolečka asi 1 cm silná, zapékací misku vymažeme máslem,
klademe vrstvu brambor, vrstvu tvarůžků, vrstvu krájeného pórku nebo
cibule, překryjeme opět vrstvou brambor. Zalijeme rozšlehanými vejci s
troškou mléka a vegety dle chuti. Nesolíme, posypeme kmínem, můžeme
opepřit. Zapékáme v troubě při teplotě 200 st. asi 40 minut tak, aby byl
propečenýstřed.
Doporučení  nové brambory není třeba ani loupat, stačí dobře umýt
kartáčkem, nešetřit pórkem ani tvarůžkami, jídlo je velmi chutné teplé i
studené, je dietní pro nízkýobsah tuku, proto můžeme vydatně zapít pivem.
Dobrou chuť!
Mgr.Alice Čavojská , ředitelka Základní školy, Masarykovo nám., Vratimov

Vánoční bowle
25 dkg míchaného kompotu (broskve, ananas, jahody), 10 dkg cukr krupice,
1 dcl citronové šťávy, 1 sodovka  nejlépe žlutá, 2 sklenice šampaňského
nebo šumivého vína. Příprava: do větší skleněné mísy nakrájíme ovoce,
posypeme cukrem, vlejeme 1 sklenici vína a dáme na několik hodin do
lednice (občas promícháme). Pak dolejeme sodovku, citronovou šťávu a
těsně před podáváním vlejeme vychlazené šampaňské nebo šumivé víno.
Tento recept mohu doporučit všem, kteří mají rádi ovoce a také šampaňské,
je to velmi lahodný nápoj, který se hodí nejen o Vánočních svátcích, ale také
na Silvestra, přitom obsahuje jen velmi málo alkoholu.
Hynek Knybel, člen Zastupitelstva města

Rybí polévka s rajčaty
Potřebujeme: 2 mrkve, 1 petržel, 1/2 celeru, 1 a půl litru vody, 6 kuliček
pepře, 2 bobkové listy, 1 kostku zeleninového vývaru, špetku soli, 15 dkg
rybího filé, 4 lžíce másla, 1 lžíci hladké mouky, 1 cibuli, 2 stroužkyčesneku, 3
rajčata a zelenou petrželku na ozdobu.
Postup: očištěnou zeleninu (mrkev, petržel celer) nakrájíme na kostky,
vložíme do hrnce, zalijeme vodou a přidáme koření s kostkou vývaru,
povaříme cca 5 minut. Přidáme omyté filé, povaříme 10 minut. Poté rybu
vyjmeme a nakrájíme na menší kousky. Připravíme si jíšku z 2 lžic másla a
mouky, kterou vmícháme do polévky. Na zbylých 2 lžících másla zpěníme
nadrobno nakrájenou cibuli a česnek, přidáme oloupaná a na kostičky
nakrájená rajčata a vše podusíme asi 10 minut. Do polévky na závěr
přidáme nakrájenou rybu, podušenou rajčatovou směs, vše krátce
provaříme a ozdobíme petrželkou.
Doporučuje David Přidal, DiS., předseda SDH Horní Datyně

Věnečky z odpalovaného těsta
16 dkg vody, 16 dkg sádla, 16 dkg hladká mouka
Vodu trochu osolíme, přidáme sádlo a necháme přejít varem. Pak ztlumíme
plamen a do horkého přidáme mouku, za stálého míchání a mírného
ohřívání. Mícháme alespoň 5 minut. Horkou kaši přendáme do hnětače a
postupně přidáme 67 celých vajec, dle velikosti. Musíte si sami vyzkoušet
správnou hustotu těsta, aby se dobře protlačovalo sáčkem.
Hotovou hmotu naplníme do sáčku a na pomaštěný plech protlačujeme
věnečky, banánky, tyčinky aj., pečeme v horké troubě (při 200  220 st.Cel.)
asi 20 minut. Těsto nám musí pěkně vyskočit. Po vychladnutí rozkrojíme a
plníme krémem:
Kr ém: 1,5 kostky másla, 15 dkg cukru moučka třeme a přidáme vychladlý
vanilkový pudink, uvařený dle návodu z 1 sáčku pud.prášku. Tato dávka je
na cca 40 kousků.
Recept se u nás dědí z generace na generaci, teď naposledy jsem jich dělala
přes 300 kousků!
A. Sotor níková , předsedkyně Svazu tělesně postižených, Vratimov

Ančovičky
42 dkg hladné mouky, 42 dkg másla, hery, 3 žloutky, 6 lžíc bílého vína, špetka
soli
Těsto necháme v lednici odpočinout, pak vyválíme a vykrajujeme kolečka.
Do středu vložíme půlku vlašského ořechu, přeložíme na půl, přitlačíme
okraje a upečeme na mastnémplechu.
Po upečení obalujeme vcukru.
Jednoduché a skvělé, nejen na vánoce, ale třeba kvínu.
A. Přívarová , předsedkyně Klubu důchodců Vratimov

Člen Zastupitelstva města, pan Adam Kuchař
nám sice neposlal recept, ale zamyšlení. Možná,
že tohle je „recept na spokojený život“ : vaření
vůbec nerozumím, a tak recept na tradiční
vánoční jídlo a jiné pochoutky neznám. Vím
však, že jako rodina ctíme vždy tyto svátky jako
svátky církevní, se všemi tradičními hodnotami.
Je to až neuvěřitelné, ale vždy, když nastane ten
krásný čas vánoc, mám pocit, že je to jedna z mála
příležitostí v roce, kdy si člověk může uvědomit
hodnoty života a začíná nějak instinktivně vnímat
krásy života kolem sebe intenzívněji. Opravdu to
stojí za to, a proto můj rodinný tradiční recept na
vánoce zní: „uvolněte se od všedních starostí,
radujte se a užívejte si naplno krásných
vánočních tradic ve Vaší rodině.“

Tradiční vánoce, jak nám je popsala paní Mgr. Kateřina Čechová ,
členka Zastupitelstva města.
U nás doma se zatím stále dodržuje tradice bohatého stolování a spousty
chodů u vánočního stolu, a taky dodržujeme pořadí v jídle od nejmladšího
po nejstaršího u každého chodu. Začínáme teplými jídly: hrachovou
polévkou, následuje světlá omáčka (rybí), paktmavá omáčka (povidlová) 
obě s vánočkou, pak sladké nudle a nakonec rybí řízek se salátem.
Pokračujeme ovocemčerstvými sušeným, ořechy, a pakcukroví a koláče.
Rybí omáčka : Povaříme vnitřnosti (jikry a mlíčí), rozmixujeme,
přivedeme znovu k varu, posolíme, vlijeme záklechtku z mléka a mouky,
zalijeme šlehačkou a nakonec přidáme namleté ořechya celé rozinky.
Povidlová omáčka : Povidla z jednoho kelímku povaříme se sušenými
švestkami a uvařené zaprášíme strouhaným perníkem (rumovým).
Posolíme, přidáme citron, skořici, rozinkya mleté ořechy.
Já mám ráda všechny druhy jídel na vánočním stole, ale někteří členové
naší rodiny se trochu šklebí nad dodržováním tradice, vzít si aspoň jednu
lžičku od každého druhu jídla.

Ajak chutná! aneb Tur istická vaječina
Čas kolem vánoc je časem, kdy turisté vítají zimu pro její turistické
možnosti  sáňkování, lyžování, stavění sněhuláků, koulování....a ti
nejzdatnější i táboření v zimní přírodě. Ak tomu patří i tábornická kuchyně.
K blýsknutí před kamarády, pro radost nebo jen pro ukojení hladu nabízím
recept na nastavovanou vaječinu, valašskou vaječinu, moučanku nebo
vaječinu chudých  to vše jsou názvy pro jedinou a jedinečnou pochoutku.
Tam „nahoře“ při táboření je vše složitější, je třeba připravit se již doma.
Tak tedy: nakrájet celou cibuli, dát do igelitového sáčku (nevím proč, voní
(?) i přes sáček). Nakrájet na kostičky slaninu, vložit do druhého sáčku. Do
džbánku rozbít 1 vejce (to sežene i ten chudý), zalít 1,5 dcl mléka, přisypat
vrchovatou lžíci hrubé mouky, rozkvedlat, osolit a přelít do pevné sklenice
s dobrým uzávěrem. Při táboření to pak jde rychle: nastartujeme benzínový
nebo plynový vařič, v jídelní misce, zvané ešus, roztavíme připravenou
slaninu, vsypeme cibuli, počkáme, až je do zlatova. Pokud zbyl po opékání
kousek buřtíku, nakrájíme a rovněž vsypeme, ale není to podmínkou.
Pořádně zatřeseme sklenicí s „majdou“, vlejeme, mícháme  nejlépe
dřevěnou vařečkou. Uplatníme ji u dalšího vaření a ohřívání všeho, kromě
čaje. Nenecháme příliš zhoustnout. A je hotovo! Kdo má rád česnek, přidá
půlku rozmělněného stroužku. Připravíme dva krajíce chleba. Nejí se lžící
z ešusu! Vše by bylo zkaženo! Doslova se nanese  navrší na chléb. Ne
namaže! Nanese! Vařečkou, vrchovatě, na hranici únosnosti. Teprve teď se
krajíc s moučankou rozkrojí napůl. Nejlepší je moc měkký. Pak se položí
na vnější stranu víčka ešusu. Jí se hned, výhradně horké. Pozor, rychle
chladne! Není na závadu, když přebytek omastku stéká po prstech,
případně až na loket (hřeje!). Jí se opatrně, ne ve stanu, škoda je upadlých
kousků.
Pánové, kteří vylepšili valašskou vaječinu česnekem, zapíjejí pivem, ženy
a děti mlékem. V podmínkách zimního táboření většinou všichni horkým
čajem. Je to moc dobré, vydatné, ne zas až moc zdravé, ale kolikrát za zimu
táboříme?
Až se přejíte vánočního cukroví a pochoutek, uvidíte, že prostá snídaně
přijde vhod!
Aspoň tak to vidí Mgr. J an Sládek, předseda KČT Horní Datyně
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PROSINEC
v Kulturním středisku ve Vratimově

Vzpomínáme

Program:

Ta bolest v srdci bolí a nikdy se nezahojí.

Dne 27.listopadu uplynuly 4 roky od úmrtí
našeho manžela, tatínka, bratra a švagra

J aroslava Kulštejna
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Ludmila, dcera Martina a syn Michal

Dne 19. 12. 2009 uplyne jeden rok,
kdy nás opustil náš syn
pan

Michal Hruška
Vzpomíná rodina.

Dne 30. 12. 2009 si připomeneme
1. výročí úmrtí
pana

Lubomíra Bezruče
S láskou vzpomíná celá rodina.

Jubileum
Dne 24. listopadu 2009 oslavila
své 75. narozeniny
paní

Božena Kuchařová ,
roz. Pavlasová z Horních Datyň.
Pevné zdraví, štěstí do dalších let, hodně radosti z vnoučat
a poděkování za lásku a obětavost pro celou rodinu
od synů Vladimíra a J aromíra s rodinami.

!!! Př ipomínáme !!!
Od listopadu je v prodeji v KS Vratimov
kalendář města na rok 2010 (zbývá už jen
100 ks) a kalendář Slezská br ána.

Už teď je možnost hlásit se
do kur zů na další pololetí
Ať Vaše tělo a duch slouží k Vaší spokojenosti po celý
rok 2010.
Všem příznivcům a sponzorům SOKOLA děkujeme za
přízeň.
Za výbor TJ SOKOL Vratimov Ilona Spratková

13.12. 10,00 hod.  JAK PEJSEK S KOČIČKOU SLAVILI

 nedělní pohádka pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50,

Akce v Horních Datyních
9.12. 17,00  schůze výboru KSČM  klubovna
14.12. 14,45 18,00  schůze občanů HD "odkanalizování
obce"  velký sál
15.12. 14,4518,00  schůze občanů HD "odkanalizování
obce"  velký sál
17.12. 17,00  schůze výboru včelařů  klubovna
18.12. 17,00  Galapřehlídka mažoretek ZIK ZAK
19.12. 19,00  KČT Horní Datyně  Vánoční countrybál

Výstava k 50 letům Kulturního domu v Horních Datyních je
přístupná pro veřejnost 14. a 15.12. od 15 do 18 hod., 17.12.
od 17 do 19 hod., 18.12. od 17 do 20 hod., 19.12. od 18 do 21
hod. Pokud není velký sál přístupný, nutno vyhledat správce
objektu.

Akce v Kulturním domě Vratimov
1.12. 16,00  členská schůze KSČM  klubovna č. 17
3.12. 8,30 a 10,00  Mikuláš pro školy  kavárna KS
7., 14., 21.12. 15,00  autoškola  klubovna č. 17
7., 14., 21.12. 16,00  zkouška ZUŠ  kinosál
11.12. 9,0017,00  Vánoční trhy  vestibul kavárny a kina
14.12. 9,00  zasedání Zastupitelstva města  salónek
15.12. 18,00  koncert ZUŠ  kinosál Hvězda
16.12. 8,0012,00  předváděcí akce  salónek
16., 17., 22.12.  prodej, vestibul kavárny KS Vratimov

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

3.12.  Klub důchodců Vratimov  Mikulášská zábava
5.12.  SOKOL  9,00  Čertovský volejbal pro mix družstva
6.12.  SOKOL  16,00  Čertikiáda s Mikulášskou nadílkou
11.  13.12.  KČT HD  43. roč. zimního táboření v Beskydech
19.12.  20,00  KČT HD  Vánoční countrybál "Zlatá horečka" KD HD
27.12.  KČT HD  Zimní lyžařský zájezd na Pustevny
1.1.2010  KČT HD  "Novoroční čtyřlístek"  vycházka

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

NEDĚLE 13. 12. 2009
V 10.00 HOD.
Vstupné 50 Kč, po předložení vybarveného
obrázku z kupónu (uveřejněného
v prosincovém čísle VN)
SLEVA NA DĚTSK É VSTUPENCE 10, Kč

Předprodej v KS

po  čt: 7  17, pá: 7  14

KUPÓN
zábava pro dospělé

13. PROSINEC 2009
JAK PEJSEK S KOČIČKOU
SLAVILI

30.3.  pražské divadlo HÁTA  název hry v tajence na str.6
20.4.  cestovatel Leo Šimánek  Cesta po Rusku
21.9.  bavič Zdeněk Izer
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

VÁNOČNÍ DÁREK SENIOR M A JEJICH BLÍZKÝM
Všichni senioř i nad 60 let zdar ma, ostatní vstupné 35,Kč

MUŽ A J EHO PES
19. 12. 2009 v 15,30
F+I/ 94´/ dr ama

Filmové představení, novinka!!!
V hlavní roli psychologického dramatu okouzlující J eanPaul Belmondo

Jeanne, atraktivní vdova, se kterou Charles žije, mu oznámí, že se znovu vdává a vyhodí ho z domu. Byla jeho velkou láskou, byla
manželkou jeho přítele z dob služby u mariny. Leila, mladá uklízečka z domu, těhotná, ani neví s kým, je Charlesovi velkou oporou, ale
nemůže mu nabídnout víc než soucit a milý úsměv. Charles jí chce vracet mnohem víc, ale tak jako mnozí v jeho věku, pro okolí nic
neznamená. Charles se ocitá i se svým psem na ulici. Nikdo mu nepodá pomocnou ruku a jeho hrdost mu nedovolí, aby tu svou sám pro
pomoc natáhl. Vždycky si myslel, že je mužem, který se svým psem po boku bude bojovat dál...

Vánoční trhy
v Kulturním domě Vratimov

Program kina Hvězda Vratimov
Pokladna je otevřena hodinu před představením

PROSINEC
2009
tel.: 595 700 756, www.ksvratimov.cz
spojení z Ostravy autobusem č. 21, 25, 41 a 81
2.  3.12. v 18,00 hod.
USA/ 89´/ 70,/ animovaná, akčnírodinná komedie

GFORCE
Dobrodružná komedie o posledních úspěších tajného vládního programu
pro výcvik špionážních zvířat. Tato špičkově vycvičená morčata,
vybavená nejdokonalejším špionážním vybavením zjistí, že mají osud
světa ve svých prackách. Členy týmu GForce jsou morčata Darwin 
velitel jednotky rozhodnutý za každou cenu uspět, Blaster  špičkový
odborník na zbraňové systémy, který je tak trochu cvok a zbožňuje
cokoliv extrémního a Juarez  sexy specialistka na bojová umění. Dalšími
členy týmu je specialista na průzkumné muší operace Mooch a
slabozraký krtek Speckles, odborník na počítače a rozvědné služby.

4.  5.12. v 18,00 hod.
USA/ 101´/ 65,/ komedie/ přístupný od 12 let

BEJ VALEK SE NEZBAVÍŠ
Connor Mead je úspěšný fotograf, neblaze proslulý svým záletnictvím.
Bejvalky na každém rohu. Jednou se stane, že se rozejde se třemi
slečnami pomocí konferenčního hovoru. Pokusí se překazit svatbu svého
mladšího bratra, protože jako svobodný mládenec si myslí, že jeho bratr
dělá obrovskou chybu. Podle něj by neměl být muž pouze s jednou ženou
po zbytek života. V předvečer svatby se na scéně objevují tři duchové,
kteří vezmou Connora do minulosti a snaží se mu vyjevit dobu, kdy se z
něho stal žen chtivý trouba. Je šance, že je uvnitř hodnou, něžnou a
milující osobou, nebo už mu jeho dosavadní život změnil šanci na
dospění? Hr ají: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Lacey
Chabert, Emma Stone, Christina Milian, Noureen DeWulf

9.  10.12. v 18,00 hod.
USA/ 112´/ 70,/ scifiakčníthriller/ přístupný od 15 let

DISTRICT 9
Před více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimozemské
civilizace s lidstvem. Lidé očekávali děsivou bitvu nebo významný
technologický pokrok. Nedošlo ani k jednomu.

11.  12.12. v 18,00 hod.
ČR/ 100´/ 70,/ romantické drama/ přístupný od 12 let

PROTEKTOR
Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Příběh osudového vztahu dvou
lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní soukromé drama
.

16.  17.12. v 18,00 hod.
USA/ 158´/ 70,/ akčnídramascifi/ přístupný od 12 let

2012
Mayský kalendář by měl dosáhnout konce svého třináctého cyklu 21.
prosince 2012. To samozřejmě vybízí k otázce: pokud kalendář
nepokračuje, co se pak bude dít? Když před mnoha staletími po sobě
Mayové zanechali svůj kalendář s jasným koncovým datem, popsali také,
co bude následovat. Do dnešních dní stejnou věc objevili astrologové,
numerologové a geologové a dokonce ani vládní vědci nejsou schopni
zamlčet katastrofu biblických rozměrů, která na naši planetu čeká v roce
2012. Hr ají: John Cusack, Amanda Peet, Woody Harrelson

18.  19.12. v 18,00 hod.
ČR/ 90´/ 70,/ komedie/ přístupný

2BOBULE

2Bobule jsou volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule,
kterou vidělo v kinech přes 360 tisíc diváků, a která se stala jedním z
nejúspěšnějších filmů roku 2008.

19.12. v 15,30 hod.
F + I/ 94´/ drama

Všichni senioř i nad 60 let zdar ma,
ostatní vstupné 35,Kč

MUŽ A J EHO PES
Vánoční dárek pro seniory. Více informací na straně 9.

TYPY MĚSÍCE
DISTRICT 9

9.  10.12. v 18,00 hod.
USA/ 112´/ 70,/ scifiakčníthriller/ přístupný od 15 let
Před více než dvaceti lety
došlo k prvnímu kontaktu
mimozemské civilizace s
lidstvem. Lidé očekávali
děsivou bitvu nebo
významný technologický
pokrok. Nedošlo ani k
j ednomu. Mi mozem šťané
byli uprchlíky z vlastní
p l an et y. St v o řen í b yl a
ubytována v nouzových domovech v jihoafrickém Okrsku 9,
zatímco se státy celého světa dohadovaly, co a jak dál. Teď všem
dochází trpělivost. Dohled nad mimozemšťany byl svěřen MNU,
soukromé organizaci, které je osud mimozemšťanů lhostejný. Měla
by ale naději na obrovský výdělek, pokud dokáže zprovoznit
mimozemské zbraně, které vyžadují k aktivaci mimozemskou
DNA. Napětí mezi mimozemšťany a lidmi dospěje ke svému
vrcholu ve chvíli, kdy začne MNU obyvatele Okrsku 9 stěhovat do
nového tábora. Jeden z agentů MNU se nakazí mimozemským
virem, který začne měnit jeho DNA. Záhy se stává nejhledanějším
mužem planety a je klíčem k odhalení tajů mimozemské
technologie. Vyděšený muž má jedinou možnost: ukrýt se v Okrsku
9. Hr ají: Sharlto Copley, David James, Nathalie Boltt, Jason Cope

PROTEKTOR

11.  12.12. v 18,00 hod.
ČR/ 100´/ 70,/ romantické drama/ přístupný od 12 let
Co všechno jste ochotni zradit pro
lásku? Příběh osudového vztahu dvou
lidí, kteří na pozadí válečného dramatu
prožívají vlastní soukromé drama.
Příběh o skutečných citech, o lásce,
která v extrémních dobách může vést
až na samou hranici sebedestrukce a
přesto má v sobě sílu a naději.
Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou
důstojnost a nakonec o život v
t em ných časech Prot ek t orát u.
Rozhlasový reportér Emil Vrbata a
herečka Hana jsou manželé. Píše se
rok 1938, atraktivní Hana slaví první
úspěchy ve filmu, je obletována ctiteli.
Emil žárlí. Německá okupace a začátek války obrátí jejich životy
naruby. Hana je konfrontována se svým židovským původem, z
výšin nadějně rozběhnuté kariéry padá na dno společenského
žebříčku. Emil využije šanci zachránit a zároveň ovládnout Hanin
život. Hr ají: Jana Plodková, Marek Daniel, Klára Melíšková,
Sandra Nováková, Jan Budař, Martin Myšička, Josef Polášek, Jiří
Ornest, Leoš Noha, Tomáš Žatečka, Cyril Drozda, Jan Řehák

2BOBULE

18.  19.12. v 18,00 hod.
ČR/ 90´/ 70,/ komedie/ přístupný
Opět budeme sledovat eskapády
dvojice kamarádů Honzy a Jirky.
Jirka se zaplete s mladou,
krásnou dívkou, jejíž otec má o
nápadnících své dcery úplně jiné
představy… a Jirka raději prchá
za kamarádem Honzou na jižní
Moravu. Honza zatím žije s
Klárou na dědečkově vinařství, a jakožto vinař začátečník se pouští
do vrcholného umění slámového vína. Nejen že čelí neúspěchům,
ale po nečekaném příchodu kumpána Jirky se jeho život obrátí
naruby. Hr ají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Lukáš
Langmajer, Lubomír Lipský st., Jiří Krampol, Jana Švandová

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
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