program kina Hvìzda

kultura ve mìstì

INFORMACE
ze zasedání
Rady a Zastupitelstva
mìsta Vratimova
Rada mìsta Vratimova zasedala v mìsíci
prosinci ve dnech 2. 12. a 15.12.2003.

Dne 2.12.2003 RM projednávala:
!
!
!
!
!
!

rozbory hospodaøení za 1.-10.mìsíc roku
2003
návrh rozpoètového provizoria na
I.ètvrtletí roku 2004
návrh investièních akcí v roce 2004
plány práce komisí a výborù na 1.- 6.mìsíc
roku 2004
zpráva o majetku mìsta zapsaného v
katastru nemovitostí
smlouvy a dodatky ke smlouvám

Dne 15.12.2003 RM projednávala:
!
!

rozpoètové opatøení è.V/2003
stanovisko Mìsta Vratimova k veøejné
prospìšnosti Soukromé speciální školy pro
žáky s více vadami
!
smlouvy a dodatky ke smlouvám
Zastupitelstvo mìsta Vratimova se konalo
dne 15.12.2003. Bylo to v poøadí již
12.zasedání v souèasném volebním období.
Zastupitelstvo mìsta Vratimova v hlavních
bodech projednávalo:
!
plán práce Zastupitelstva mìsta Vratimova
na I.pololetí roku 2004
!
návrh na odpis nedobytných pohledávek
!
vyhodnocení údržby místních komunikací
!
stav plnìní Povolebního prohlášení
!
plány práce výborù ZM
!
investièní akce v roce 2004
!
návrh rozpoètového provizoria na
I.ètvrtletí roku 2004

V organizaèním a rùzném ZM
projednávalo:
!
!
!
!
!
!
!
!

zmìny ve složení èlenù Rady školy pøi ZŠ
na nám.TGM
rozpoètové opatøení è.V/2003
odprodej èásti pozemku
žádost o zøízení vìcného bøemene
návrh Zásad pro poskytování úèelových
dotací a dotací-mìstských grantù Mìsta
Vratimova
návrh odmìn obèanùm za veøejnì
prospìšnou práci vykonanou pro Mìsto
Vratimov
øešení ztráty v doplòkové èinnosti-Školní
jídelna Vratimov
zpráva pøedsedù školských rad o èinnosti
Rad škol
I.Kièmer-místostarosta

Podìkování
Obèané našeho mìsta mìli možnost
pøivítat rok 2004 na Radnièním námìstí
opìt pøi ohòostroji. Chtìl bych podìkovat
firmì Vratimovské služby, spol. s r.o.
za finanèní podporu tohoto ohòostroje
a èlenùm SDH Vratimov
za jeho odpálení
I.Kièmer,místostarosta
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PLNÌNÍ
POVOLEBNÍHO PROHLÁŠENÍ
V ROCE 2003
Spoleèné Povolební prohlášení bylo pøijato na
jednání ZM dne 18.2.2003. V tomto prvním roce
volebního období let 2002-2006 byly
uskuteèòovány akce ze všech oblastí, které jsou
obsaženy v tomto Povolebním prohlášení.
Rozpracování jednotlivých akcí na daný
kalendáøní rok bylo projednáno a schváleno na
6.zasedání Zastupitelstva mìsta Vratimova dne
22.4.2003.
V roce 2003 bylo provedeno v oblasti rozvoje
mìsta:
!
využíváme podnìtných pøipomínek a
námìtù obèanù prostøednictvím schránek
zøízených pro obèany Vratimova a Horních
Datyò, které prospívají dalšímu rozvoji
mìsta
!
dokonèení úprav v areálu koupalištì a
uvedení do provozu pøedáním veøejnosti
dne 20.6.2003
!
vybudování autobusové èekárny u
Dùlòáku
!
instalace klimatizace v obøadní síni MìÚ
!
dokonèení rekonstrukce elektrorozvodù a
slaboproudù v budovì MìÚ
rekonstrukce železnièních pøejezdù ve
!
Vratimovì bez finanèní úèasti mìsta
!
oprava povrchu komunikace U Trati
!
zpevnìní povrchu komunikací K Závorám,
Sumínova, Na Slezance a èást ul.Karla
Velèovského, položením koberce z
obalované smìsi
!
rekonstrukce chodníku podél ulice
Bunièité
!
èásteèná oprava mostku na ulici Na
Zadkách
!
odvodnìní prostoru pøed ZŠ TGM s
následnou výmìnou dlažby a obrubníkù
!
vybudování
2 parkovacích míst pro
služební vozidla PÈR
!
projekèní pøiprava plynofikace 5.- 6. etapy
V sociální a bytové oblasti :
!
v pøípadì uvolnìní bytu v majetku mìsta
nebo v DPS jsou tyto byty neprodlenì
pøidìlovány novým žadatelùm
!
je zpracován Plán záchovné údržby
bytových domù v majetku mìsta
!
probíhají jednání o možné výstavbì bytù ve
mìstì
!
byla dána pracovní pøíležitost
nezamìstnaným obèanùm z našeho mìsta
pøi zajištìní provozu koupalištì a ve
spoleènosti našeho mìsta - Vratimovské
služby spol. s r.o.
V oblasti ekologie a životního prostøedí :
!
dokonèení a uvedení do provozu
pøeèerpávací stanice kanalizace na ulici
Frýdecká, Bøízková, Køivá a Polní
!
dokonèení a uvedení do provozu 5.etapy
plynofikace v Horních Datyních
!
rekonstrukce kanalizace na ulici Nová

(oprava vozovky položením nového
koberce z obalované smìsi bude
realizována v roce 2004 )
!
získání finanèních prostøedkù z ISPAT
NH, a.s. na zapláštìní lesa Dùlòák, vèetnì
realizace
!
velmi dobrá úroveò èistoty mìsta a údržby
zelenì
!
obèané byli osloveni s nabídkou možnosti
výstavby garáží na území mìsta
!
doøešení a vypoøádání majetkových
vztahù v oblasti vodních zdrojù na území
mìsta
!
èásteèné vyøešení problému zásobování
obèanù pitnou vodou na ulici U Trati a
Mourová (následnì v roce 2004 se bude
pøipravovat projektová dokumentace pro
stavbu nového vodovodního øadu pro
obèany-ulice Mourová)
V oblasti školství, kultury a sportu :
!
na velmi dobré úrovni je provoz Mìstské
knihovny Vratimov, svou èinnost rozvíjí i
Kulturní støedisko ve Vratimovì a Horních
Datyních
!
vìnujeme pozornost pøedškolním a
školním zaøízením ve Vratimovì a Horních
Datyních-(-ZŠ TGM: oprava sociálního
zaøízení, nátìry oken a okapù, -ZŠ
Datyòská ulice: rekonstrukce
elektrorozvodù, rekonstrukce umývacích
koutù, zapuštìní vodovodního rozvodu,
vymalování celého objektu školy,
rekonstrukce sociálního zaøízení v
Pavilónu, nová støecha na spojovacím
krèku,- ZŠ v Horních Datyních:
provedeno vymalování, broušení a nátìr
parket, úprava místností (potøeba 1.tøídy),
!
finanènì jsme podpoøili èinnost dechového
orchestru ZUŠ (stejnokroje)
!
finanènì i organizaènì jsme podpoøili
èinnost sportovních sdružení, zájmových
spolkù a organizací na území mìsta
!
finanènì jsme podpoøili výstavbu dìtského
koutku v areálu DDM (prùlezky, houpaèky
a pískovištì)
!
byly vydány 4 druhy pohlednic Mìsta
Vratimova
!
je zajištìno vydávání Vratimovských
novin a pravidelnì je obmìòován program
vysílání LOCAL TV Vratimov
V oblasti bezpeènosti a poøádku ve mìstì :
!
byla uzavøena Rámcová dohoda o
souèinnosti s OO PÈR ve Vratimovì
!
je všestrannì podporována èinnost
zásahových jednotek SDH ve Vratimovì a
Horních Datyních, mìsto podporuje
finanènì zaøazení SDH ve Vratimovì do
JPO II
!
2x roènì je organizován ve mìstì sbìr
velkoobjemového a nebezpeèného odpadu
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ODPOVÌÏ

PODÌKOVÁNÍ DÁRCÙM KRVE
S obrovským potìšením jsme pøijali
informaci Èeského èerveného køíže v
Ostravì, že naši obèané pan Miroslav
VILK obdržel Zlatý køíž III.tøídy za 80
bezpøíspìvkových odbìrù krve a pan
Jan VAVREÈKA pøevzal na Magistrátì v
Ostravì Zlatou plaketu MUDr.Jana
Janského za 40 bezpøíspìvkových

na pøipomínku
ze "Schránky"
Na konci mìsíce øíjna byly
umístìny ve Vratimovì v budovì
MìÚ a v H.Datyních v budovì
Datyòky schránky na pøipomínky
a námìty obèanù.
Do dnešního dne, tj. 1.12.2003 byly tyto
schránky kontrolovány a byl vyzvednut
obsah tìchto schránek již 6 krát. Z vìtší
èásti jsou obsahem anketní lístky o
odpadech. Pøipomínek a námìtù zatím není
mnoho.
Na škodu vìci je, že jsou i anonymní, na
které není komu odpovídat. Mrzí nás to,
pøesto bychom se chtìli dopisem, který tuto
anonymní pøipomínku obsahuje zabývat. A
to jen protože si myslíme, že je to vážný
problém. Majitelé bytù v osobním vlastnictví
v horní èásti Vratimova upozoròují na
garažování motocyklù a skladování
benzínu ve sklepních prostorech. Žádají
nás, abychom se tímto problémem zabývali
a øešili jej. Z informací, které jsme k této
problematice získali vyplývá, že za
dodržování protipožárních pøedpisù v
domech s byty v osobním vlastnictví
zodpovídají vlastníci. Za jejich nedodržení
mohou být uloženy i sankce. Tito vlastníci
také mohou požádat o provedení
preventivní protipožární prohlídky svého
domu popø. bytu.

Každý z obèanù by se mìl
zamyslet, jestli svým jednáním
neohrožuje bezpeènost svou i
svých sousedù!
I.Kièmer-místostarosta

MÌSTO

odbìrù krve. Chceme tímto jménem
Mìsta Vratimova podìkovat panu
Miroslavu Vilkovi a panu Janu Vavreèkovi
za jejich hluboce lidský postoj, kterým
bezesporu pøispìli k záchranì zdraví a
životù svých spoluobèanù, za projev
opravdového lidství.
Mgr.I.Zechová-starostka

VRATIMOV

Vyhlašuje výbìrové øízení na poskytnutí úèelových dotací - mìstských grantù pro
rok 2004 na podporu aktivit v oblastech:
!

využití volného èasu dìtí a mládeže
tìlovýchovy a sportu
!
kulturní a spoleèenské vyžití obèanù
mìsta v dùchodovém vìku
!
prevence kriminality a protidrogové
prevence
!
podpora aktivit propagující oslavy 730
let Mìsta Vratimova
Do výbìrového øízení se mohou se svými
projekty pøihlásit:
!
obèanská sdružení a spolky
!
obecnì prospìšné spoleènosti

!

nadace, nadaèní fondy, pokud jsou
zøízeny realizátory projektù
!
jiné právní subjekty (úèelová zaøízení
církví, sportovní kluby apod.)
Pravidla pro poskytování úèelových dotací
a dotací - mìstských grantù (dále granty),
vèetnì tiskopisù pøihlášek do výbìrového
øízení a pravidel si mohou zájemci
vyzvednou v budovì

Mìstského úøadu ve Vratimovì,III.p.
u tajemnice Ing.Marcely Smužové

Vyhodnocení ankety
typ úhrady za likvidaci komunálního odpadu
Ve Vratimovských novinách, které vyšly v
mìsíci listopadu byla uveøejnìna anketa,
kdy mohli obèané našeho mìsta vyjádøit
svùj názor na zpùsob úhrady za likvidaci
komunálního odpadu. MìÚ Vratimov
obdržel prostøednictvím schránek pro
pøipomínky a námìty obèanù celkem 201
vyplnìných anketních lístkù, z toho 30
anketních lístkù dalo pøednost platbì za 1

osobu za rok. Vìtšina anketních lístkù, to
bylo 171 lístkù, dala pøednost platbì za
zvolený typ svozu, který byl uplatnìn v
letošním roce.
Dìkujeme všem obèanùm, kteøí se
zúèastnili ankety a vyjádøili tak svùj názor,
který je urèitì dùležitý pøi rozhodování
zastupitelù našeho mìsta.
Mgr.I.Zechová-starostka

Co dìlat, když se zraníte
na neuklizeném chodníku
Nebezpeèí úrazu na chodníku hrozí v
nastávajícím zimním období více než kdy jindy.
Vlastník domu, který v zastavìném území obce
hranièí se silnicí nebo s místní komunikací,
odpovídá za škody, jejichž pøíèinou byla závada
ve schùdnosti na pøilehlém chodníku, jež vznikla
zneèištìním, náledím nebo snìhem, pokud
neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností
tuto závadu odstranit. Je-li nemovitost ve
spoluvlastnictví více osob, pak všichni
spoluvlastníci odpovídají za škody spoleènì a
nerozdílnì.

Zproštìní odpovìdnosti je hodnì
problematické
Vlastníka nezbaví odpovìdnosti skuteènost, že
závadu nezpùsobil nebo nezavinil. Ke zproštìní
odpovìdnosti nepostaèí ani nepøítomnost v
místì èi nemoc; mohla by to být napøíklad
snìhová kalamita, jestliže by vlastník prokázal,
že neprodlené odstranìní jejich dopadù na
schùdnost chodníku objektivnì nebylo v jeho
možnostech.
Pokud vlastník sám nemùže zajistit øádný stav

chodníku a jeho bezpeèné užívání, je na nìm,
aby uèinil pøíslušná opatøení ke splnìní své
povinnosti, tedy napøíklad, aby si na úklid
chodníku zjednal nìkoho jiného.

Jaké jsou nároky
Pøi škodì na zdraví v dùsledku úrazu vznikne
poškozenému nárok:
!
na náhradu za bolest
!
ztížení spoleèenského uplatnìní - jde-li o
trvalé poškození zdraví
!
na náhradu ztráty na výdìlku po dobu
pracovní neschopnosti - jde o rozdíl mezi
prùmìrným výdìlkem a nemocenským
!
eventuálnì také za ztrátu na výdìlku po
skonèení pracovní neschopnosti nebo pøi
invaliditì-rozdíl mezi prùmìrným
výdìlkem pøed úrazem a výdìlkem
dosahovaným po úrazu s pøipoètením
pøípadného invalidního dùchodu
!
úèelnì vynaložených nákladù spojených s
léèením

Svìdci jsou dùležití
Kdo si ale zpùsobí škodu vlastním zavinìním,

ponese následky pomìrnì nebo mu vùbec nárok
na náhradu nevznikne. Pùjde o pøípady, kdy se
poškozený nechová pøimìøenì situaci - úraz si
zpùsobí napø. tak, že se na zledovatìlém
chodníku klouže. Každý je totiž povinen si
poèínat tak, aby nedocházelo ke škodám.
Jestliže už se vám újma na neuklizeném
chodníku pøihodí a dovolí to váš zdravotní stav,
vždy se pokuste zajistit nìjaké svìdky nešastné
pøíhody, notnì to ulehèí vaši pozici, až se budete
domáhat nároku na odškodnìní.
J.Vavreèka
øeditel Vratimovských služeb,s.r.o.

Severomoravská
plynárenská,a.s.Ostrava

Zákaznická linka SMP

840 111 115
v pracovní dny od 6 do 20 hodin
vždy za cenu místního hovoru

Zajišuje péèi o zákazníky v kategorii
domácnosti a maloodbìru
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Zprávy z TJ Sokol Vratimov
Vítáme Vás v novém roce. Doufáme, že jste Vánoce i Silvestra
prožili v pokoji a zvolili ten správný smìr v roce 2004.
My bychom Vám chtìli pøipomenout události z posledního mìsíce
roku 2003. Od pátku 5.12. do nedìle 7.12.2003 prožilo našich 6
sokolek pøedvánoèní èas v Praze. Vydaly se na volbu miss Tyršova
domu, která v loòském roce byla pro dívky do 16 let. Bohužel se
neuskuteènila v tìlocviènì Tyršova domu, nebo ta stále není v
provozu po povodních v roce 2002. Probìhla v sokolovnì v
Zahradním mìstì. Tento již tradièní výlet našich èlenek je vždy
naplnìn návštìvou kulturních akcí. V pátek navštívily divadlo ABC,
kde shlédly komedii Charleyova teta v hlavní roli s Janem
Hrušínským. V sobotu postihla Prahu nepøíjemná událost, spadl
vánoèní strom na Staromìstském námìstí. Naše sokolky v té dobì
byly naštìstí na Pražském hradì na výstavì fotografií Helmuta
Newtona na téma "Žena". V nedìli byly v kinì Imax na
trojrozmìrném filmu Hlubina. Jedná se o dokument z podmoøského
života. Na Staromìstské radnici si prohlédly výstavu Press foto
2003 a pak vyrazily domù. My ve Vratimovì jsme také nezaháleli. V
nedìli 7.12.2003 probìhla v sokolovnì Èertikiáda pro dìti. Pøišlo si
zaskotaèit témìø 50 dìtí, které se nejprve vystøídaly na 6
pøekážkových drahách, pak øádily na kobercích a nakonec mezi nì
pøišel Mikuláš, èert i andìl. Hned v následujícím víkendu
13.12.2003 se uskuteènila èertovská odbíjená pro dospìlé.
Zúèastnilo se 5.družstev. Hra probìhla tak, že každé družstvo hrálo
s každým na 2 vítìzné sety. Na 1.místì skonèili zástupci ze Šenova
s kapitánem Blažkem, na 2.místì družstvo pod názvem "Klasik" s
kapitánkou Žurcovou a 3.místo obsadili "Kocouøi" s kapitánem
Kocurem.
Po této akci jsme mìli sokolovnu zavøenou z dùvodu opravy topení.
V lednu budeme urèitì cvièit, sledujte nástìnky nebo televizi, kdyby
došlo k nìjaké zmìnì.
I.Heinichová-TJ Sokol Vratimov

Oslava Mikuláše
a Vánoèní trhy
v Kulturním støedisku Vratimov
Sobota 6.prosince patøila ve Spoleèenském domì dìtem. Spolu se
svými rodièi, èi prarodièi se asi 60 dìtských návštìvníkù pøišlo
pobavit na Mikulášské diskohrátky, které pro nì pøipravilo Kulturní
støedisko Vratimov ve spolupráci s Èeským zahrádkáøským
svazem. Od tøetí hodiny si dìti hrály, tancovaly a soutìžily s
moderátorem Milošem a jeho dvìma ïábelskými pomocníky, kteøí
je za jejich snahu a ohromné nasazení odmìòovali spoustou
drobných cen. Zábavnì si tak zkrátily èekání na pøíchod samotného
Mikuláše. Ten rozdal na závìr dìtem dárkové balíèky,které jim byly
odmìnou za celoroèní vzorné chování. A budou-li hodné i v
následujícím roce, urèitì za nimi Mikuláš do Kulturního støediska
pøijde zas.
O týden pozdìji, v sobotu 13. prosince, se prostory
vestibulù kina a kavárny promìnily v malé tržištì. Pracovnice
Kulturního støediska se pokusily všem usnadnit pøedvánoèní
shánìní vhodných dárkù a shromáždily dvì desítky prodejcù pod
jedinou støechu Spoleèenského domu. A tak jste si zde mohli
zakoupit vánoèní stromek, ozdobit ho ruènì malovanými baòkami a
barevnými svìtýlky, které zde byly rovnìž k dostání, a pod nìj
zabalit dáreèky z pestré nabídky: nádherné drobnùstky z
keramické dílny, výšivky z dílny zruèných vratimovských žen,
drobné elektrozboží nebo rovnou televizi, série slavných obrázkù
A.Muchy nebo originály pana Malohlavy, rozmanité knížky,
obleèení pro dìti èeských výrobcù, pro sportovce kvalitní
termoprádlo, mikiny a fitnessobleèení, hraèky, kosmetické balíèky,
voòavá mydélka z mystické mýdlárny, ponožky, punèochy,
lùžkoviny,… Tìmi, kdo ještì nestaèili napéci vánoèní cukroví, byl
obklopen stánek se stovkou druhù vykrajovaèek a zdobítek. Na
Váš štìdroveèerní stùl jste si zde mohli poøídit vkusné prostírání a
pak už jen malovaný zvoneèek, jehož zvonìní Vašim blízkým
oznámí, že vánoèní nadílka právì zaèíná. Vìtšina zúèastnìných
prodejcù odjíždìla velmi spokojenì a pochvalnì, z èehož
usuzujeme, že spokojeni jste byli i Vy, nakupující návštìvníci.
za KS Vratimov - Bohdana Hujová

¡
Spolecenská
rubrika
PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm, sousedùm, známým
a bývalým spolupracovníkùm za projevy soustrasti, kvìtiny
a hojnou úèast na posledním rozlouèení dne 13.prosince 2003
s panem Karlem

NÌMCEM

dìkuje manželka

Dne 23.prosince 2003 uplynulo
10let, co nás náhle opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dìdeèek

Alois BABIŠ
Kdo jste jej znali, prosím, vzpomeòte s námi
Zarmoucená rodina

V prosinci 2003 uplynulo 60 let, co si øekli své ANO
manželé

Jarmila a Karel VALASOVI
Blahopøejeme
syn Karel s rodinou a dcera Eliška s rodinou
PODÌKOVÁNÍ PØEDSTAVITELÙM OBCE
Paní starostce I.Zechové, jejímu zástupci panu
I.Kièmerovi, zvláštì pak øediteli Vratimovských
služeb panu J.Vavreèkovi, za provedenou
opravu komunikace na ulici Na Slezance.
Dìkuje rodina Èinèurova

Do roku 2004 pøejeme všem svým
stávajícím i budoucím pacientùm
bystrý pohled do budoucna
s vizí hodnot, které pøetrvají, a ideálu,
který èiní èlovìka šastným.
oèní ambulance Vratimov

Hodnì zdraví, štìstí,
tolerance a jasnou hlavu
za volantem a øídítky
v roce 2004
pøeje
všem obèanùm Vratimova,
Sdružení
vratimovských motorkáøù
S.V.M.
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Svozový kalendáø na 1.pololetí 2004
Horní Datynì - svozový den støeda

Vratimov - svozový den pátek
datum
2.1.
9.1.
16.1.
23.1.
30.1.
6.2.
13.2.
20.2.
27.2.
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.

1 x týdnì
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená

1 x 2 týdny

1 x 4 týdny

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

kombi
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

datum
31.12.
7.1.
14.1.
21.1.
28.1.
4.2.
11.2.
18.2.
25.2.
3.3.
10.3.
17.3.
24.3.
31.3.
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.
29.5.
2.6.
9.6.
16.6.
23.6.
30.6.

1 x týdnì
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená

1 x 2 týdny
modrá

1 x 4 týdny
zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

kombi
žlutá
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

Pøípadné zmìny ve svozovém kalendáøi budou obèanùm po dohodì s Mìstským úøadem vèas oznámeny

Dùm dìtí a mládeže Vratimov
informace v kanceláøi DDM tel.è. 596 732 333

Nabídka kroužkù na II.pololetí šk.roku 2003/2004
Pøihlásit se a zaplatit zápisné do nìkterého z uvedených kroužkù...do 29.2.2004.
Pokud se dítì pøihlásí do více kroužkù, má na každé další zápisné 20% slevu.
Pøihlášky, bližší informace v kanceláøi DDM
výtvarný technik-úterý v 15,00 hod.
-malování,rùzné výtvarné techniky pro
malé i velké
cukráøský-støeda v 15,30 hod.
-peèeme dobroty
oddíl "Žabák"-støeda v 16,00 hod.
- t u r i s t i k a , p ø í r o d a , h r y, z á k l a d y
horolezectví,práce s bièem,lanem,...
mladý chovatel-ètvrtek v 15,00 hod.
-koèky,želvy,kanárci,rybièky,køeèci
angliètina 1.-3.tø.-støeda v 14,00 a 15,00
hod.
-pro dìti,které se vìnovaly angliètinì v MŠ
klub "Baráèníkù"-ètvrtek v 18,00 hod.
-pro devááky, kteøí se zajímají o práci na
"Baráku"
jóga pro dìti od 5-ti let - úterý v 16,00
hod.
-tématicky motivované cvièební lekce
( p o h . h r y, p r o t a h o v a c í c v i k y s
øíkankami,dechová a jógová cvièení,
sestavy, pohádky)
HIP-HOP-ètvrtek v 17,00 hod.
-pro holky každého vìku
HIP-HOP -støeda v 16,00 hod.

-pro kluky i holky
scénický tanec - støeda v 14,00 hod.
-prvky moderního tance a dramatiky
elektro boogie - støeda v 15,00 hod.
-základní prvky, sestavy
Pane, pojïte si hrát - úterý v 15,00 hod.
-od 1 roku s doprovodem rodièù, od 3 let
možno bez doprovodu
-2x týdnì út, pá - 15,30 hod.
klub maminek s dìtmi - ètvrtek v 10,00
hod.
-pro maminky na mateøské dovolené,
obohatíme dìtem den
klub "Jen tak"-ètvrtek v 17,00 hod.
-nepravidelné schùzky, akce, diskotéky pro
klubáky,...
Želvièky-pondìlí v 17,00 hod.
-pro starší turisty,pøíprava programu pro
dìti z oddílu "Žabák"
hra na kytaru-pondìlí v 16,00 hod.
-podmínka vlastní kytara, nauèíme se
písnièky k ohni
badminton od 9-ti let - pondìlí v 17,00
hod.
-základní údery, pravidla hry

ozdoby-pátek v 15,00 hod.
-špendlíky, korálky, kùže, nitì,...
Black and Brown-sobota v 10,30 hod.
-práce s bièem, lasem,country tance
taneèní pohybová pøíprava-pøedškolní
dìti-pondìlí v 14,30 hod.
-základní kroky spoleèenských tancù,
pohybová pøíprava
elekronické šipky-pátek v 16,00 hod.
-nauèit se mít dobrou mušku
na kytaru nìco navíc-pondìlí v 16,00
hod.
-požadavek-zvládnuté základy a chu hrát
-individuální domlouvání schùzek
PRO DOSPÌLÉ - zápisné u všech kurzù
440,- Kè
- kurz jógy p.Kohoutková - úterý v 17,15
hod.
-kurz jógy pro mírnì pokroèilé p.Gerychzaèínáme (úterý) v 19,00 hod.
-cvièení pro ženy-støeda v 19,15 hod.
-TAI-TI-ètvrtek v 19,00 hod.
-kytara - pondìlí v 16,00 hod.
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Èeský zahrádkáøský svaz ve Vratimovì

Vás srdeènì zve na

TRADIÈNÍ
PLES ZAHRÁDKÁØÙ
v sobotu 24.ledna 2004 od 19,00 hodin
ve Spoleèenském domì ve Vratimovì

Kvìty
paní operety
pøedstavení odehrávající se
ve scénických kostýmech a dekoracích,
kde veselé texty a vyprávìní
spojují protanèené melodie
ze známých operet : Veselá vdova,
Zemì úsmìvù, Èardášová princezna,
Hrabìnka Marica, Polská krev ....
v podání umìlcù opavského divadla

27.ledna v 18,00 hodin
kinosál Hvìzda ve Vratimovì
vstupné 50,- Kè

pøedprodej
v kanceláøi Kulturního støediska
ve Vratimovì
po -èt 7 - 17, pá 7 - 14,30

domácí obèerstvení,tombola
vstupné 70,- Kè

hraje hudba DIGI

Knihkupectví p.Vavreèkové

Patrick Gabriel Obce
obrazy a keramika z Afriky

Petr
ženy

004
2
.
Sedlík 31.1
2.po - pá 9 - 17, so - ne 17 - 18

Divadelní spoleènost HÁTA Olgy Želenské uvede
v kinosále Hvìzda ve Vratimovì 24.2.2004 v 18,00 hodin
francouzskou komedii

"Na správné adrese"
A.Gondíková, D.Rous, M.Zounar, O.Želenská, V.Èech,
L.Zedníèková, I.Andrlová, Z.Mahdal, V.Jeníková ....

Pozvání
na Spoleèenský ples Mìsta Vratimova
poøádaný Mìstským úøadem a Kulturním støediskem
v kavárnì Spoleèenského domu ve Vratimovì

7.února

od 20 hodin

Mažoretky, pøedtanèení, tombola, pøekvapení, obèerstvení,
èíslované stoly. K tanci i poslechu bude hrát sk.ALLEGRETTO
Vstupné zahrnuje veèeøi
Informace na sekretariátì starostky, tel.595 705 911
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Plesy 2004
Spoleèenský dùm ve Vratimovì
16.1. - karneval ZŠ Datyòská ul.
17.1.- ZŠ Datyòská ul.
24.1.- Èeský zahrádkáøský svaz
31.1.- Sbor dobrovolných hasièù
7.2.- Mìstský ples
14.2.- Pochování basy
ples Svazu tìlesnì postižených
21.2. - ZŠ TGM
22.2. - karneval ZŠ TGM
28.2. - karneval Mateøská škola Vratimov

Kulturní dùm Horní Datynì
17.1.- myslivci - Lesanka
24.1.- Sbor dobrovolných hasièù H.D.
31.1.- TJ oddíl kopané Vratimov
7.2.- TJ Horní Datynì
14.2.- myslivci - Hubert
21.2.- TJ hokej Vratimov
28.2.- Pochování basy
Sbor dobrovolných hasièù
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Program kina Hvìzda Vratimov
leden 2004
Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením -

sobota
nedìle

3.1. v 18,00
4.1. v 18,00

USA 101´

pøístupný
vstupné 59,-Kè

596732 340, spojení z centra Ostravy autobusem è.21

støeda 21.1. v 18,00
ètvrtek 22.1. v 18,00

BOŽSKÝ BRUCE
Kdybys mohl být na jeden týden Bohem, co bys udìlal?
Jim Carrey a Jennifer Aniston v hlavních rolích
americké komedie.

støeda 7.1. v 18,00
ètvrtek 8.1. v 18,00

USA 97´

pøístupný
vstupné 55,-Kè

KAŠLU NA LÁSKU
Vtipné høíèky a slovní smeèe pronásledují casanovu Catche.
Renée Zellweger, Ewan McGregor a 60. léta
ve svìží komedii.

sobota 10.1. v 18,00
nedìle 11.1. v 18,00

USA 106´

pøístupný
vstupné 55,-Kè

LIGA VÝJIMEÈNÝCH
Lovec.Vìdec.Špión.Upírka.Nesmrtelný.Netvor.Neviditelný!
Sedm mocných se spojí v jednu ligu!
Hrají: Sean Connery, Peta Wilson,.....

støeda 14.1. v 18,00
ètvrtek 15.1. v 18,00

USA 110´

nepøístupný
vstupné 60,-Kè

USA 98´

nepøístupný
vstupné 60,-Kè

CHLADNOKREVNÌ
Dustin Hoffman, Edward Burnes a Andy Garcia
ve smrtícím souboji kdo s koho - a za kolik!

sobota
nedìle

24.1. v 18,00
25.1. v 18,00

USA

131´

pøístupný
vstupné 55,-Kè

ÈTYØI PÍRKA - ZKOUŠKA CTI
Heath Ledeger odmítá bojovat za královnu a vlast, èímž
si vyslouží symbolická pírka zbabìlosti. Získá zpìt
ztracenou úctu a lásku?

støeda
ètvrtek

28.1. v 18,00
29.1. v 18,00

USA 94´ nevhodný do 12 let
vstupné 55,-Kè

ZELENÉ PEKLO
Podvod je jejich nejvìtší zbraní.
John Travolta, Connie Nielsen a Samuel L. Jackson

sobota 31.1. v 18,00
nedìle 1.2. v 18,00

USA 99´
´

nevhodný do 12 let
vstupné 55,-Kè

NEPRÙSTØELNÝ MNICH

KILL BILL
Byl to její svatební den a oni se ji pokusili zabít. Po pìti letech
komatu se "Nevìsta" vydává na cestu pomsty v nejlepším
kung-fu filmu všech dob režiséra Quentina Tarantina!

Megamoc vyžaduje Megaodvahu. Karel Roden v další
záporné hollywoodské roli.

pohádka pro dìti (každou 2.nedìli v mìsíci )
sobota
nedìle

pohádka pro dìti

17.1. v 18,00
18.1. v 18,00

USA 92´

pøístupný
vstupné 60,-Kè

pøipravujeme
nahod.
øíjen
nedìle
11.1. v 16,00

Krakonoš a pytlák
vstupné 25.-Kè

PPRCI, PRCI, PRCIÈKY-Svatba
Americký koláèek už jen jako dobrota.
Od malin nezralých až k dospìlosti.

nenechte si ujít v únoru
S.W.A.T.-Jednotka rychlého nasazení (7.-8.2.)

http: //kina.365dni.cz

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

v tomto èísle najdete
Co je dìtské zastupitelstvo .......str.2
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ZDARMA

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

10,9% nedaòové

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

pøíjmy

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

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

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

11,7% skupina 4

1% skupina 5
27% skupina 6

55,8% skupina 3

4,5% skupina 2

44,1% daòové
pøíjmy

42,5% dotace

2,5% kapitálové
pøíjmy

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

96,5%
3,5 %

96,5%
bìžné výdaje

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

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

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

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

p.Golíková, stánek-Vlad.Kantor a Pálenice v
Øepištích-p.Mojžíšek.
Jménem výboru ZO ÈZS ve Vratimovì dìkuji
všem sponzorùm i našim èlenùm, kteøí svými
dary obohatili naši tombolu o velmi pìkné ceny.
O doplnìní kalorií návštìvníkù plesu se
postaraly naše èlenky, které nabízely výborné
domácí zákusky, jednohubky a nìkolik druhù
teplých i studených jídel. Aby návštìvníci nebyli
dehydrovaní, byly nabízeny rùzné druhy nápojù
jednak pojízdným vozíkem ke stolùm, ale také u
oblíbeného baru.
Jménem výboru vratimovských zahrádkáøù
dìkuji všem návštìvníkùm plesu za projevenou
pøízeò a vìøím, že se na pøíštím Zahrádkáøském
plese opìt sejdeme.
Dne 15.února 2004 byla svolána v Domì
zahrádkáøù výroèní èlenská schùze, na které byli
pøítomní jako hosté za MìÚ ve Vratimovì jeho
starostka p.Mgr.Iveta Zechová a místostarosta
p.Ivo Kièmer.Dále byli také pøítomní delegáti
Republikové rady, Územní rady a okolních
Základních organizací ÈZS.
Vratimovští zahrádkáøi zhodnotili svou èinnost v
minulém roce a stanovili si úkoly pro letošní
kalendáøní rok. V tomto roce se chtìjí také
aktivnì zúèastnit oslav 730.výroèí trvání našeho
mìsta Vratimova. Na VÈS byl také zvolen na 5
let nový výbor, který bude pracovat za
pøedsednictví pø.Jiøího Adamuse. Tento novì
zvolený výbor bude v r.2007 také zajišovat
oslavy 60.výroèí založení zahrádkáøské
organizace ve Vratimovì.
M.Ožana-jednatel ZO ÈZS ve Vratimovì

Vrat
i
mo
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Dne 5.11.2003 bylo v našem mìstì sestaveno z vratimovských dìtí dìtské
zastupitelstvo. Úèastnily se ho dìti z obou naších škol.
O co vlastnì jde? Zpùsobem života v demokracii je také zapojování se do rozhodování,
èlovìk by se nemìl zapojovat pouze fyzickou pøítomností, ale hlavnì by mìl mít zájem o
vìc. Tady se øíká participace. Pro umožnìní participace vznikají právì tato dìtská
zastupitelstva. Dìtské zastupitelstvo pùsobí na území obce a je tvoøeno volenými
zástupci. Zástupci jsou dìti a mládež, co mají spoleèné zájmy a spoleènou zodpovìdnost
na øešení veøejných vìcí. Dìtské zastupitelstvo si samo urèí, jaké v nìm budou
zastoupeny základní èlánky. Takto vytvoøené zastupitelstvo nemusí mít právní
subjektivitu, mùže si vyhledat zastøešující subjekt, který mu poskytne metodickou a
organizaèní pomoc (škola, DDM, Mìstský úøad aj.). Zastupitelstvo jako kolektiv zástupcù
se øídí vlastními smìrnicemi pro èinnost, které si schválí na svém jednání. Dìtské
zastupitelstvo má svého koordinátora. Tím se mùže stát osoba starší 18 let. Tato funkce je
však nesluèitelná s funkcí èlena zastupitelstva. Koordinátorem pro dìtské zastupitelstvo
ve Vratimovì se stala øeditelka DDM Hana Nevrlá. Nìkteøí èlenové dìtského
zastupitelstva se mohou dostat až do národního parlamentu dìtí a mládeže. Zástupce,
který se do národního parlamentu dìtí a mládeže dostane, musí být zvolen dìtským
zastupitelstvem tj. musí mít mandát. Dìtské zastupitelstvo se podle domluvy schází na
pravidelné schùzky ( zastupitelstva ), aby pomáhali øešit problémy ve svém mìstì.
D.Zecha - dìtský starosta

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

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

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

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

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

Kdo znal vzpomene, kdo ho mìl rád nezapomene

Dne 2.bøezna 2004 vzpomínáme
nedožitých 70.let

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

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

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

Místní knihovna Øepištì
Mírová 178, 73931 Øepištì

výstava Evžena Davida

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

Klub dùchodcù ve Vratimovì
Vás zve na

uskuteèní se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tanec, divadlo

country tance
folklórní tanec
loutkové divadlo

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

kultura tìla
kalanetika
fitness club

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

interval aerobic

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

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

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

Program kina Hvìzda Vratimov
bøezen 2004

Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

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

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

USA 102´

pøístupný
vstupné 59,-Kè

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

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

ÈR 120´

pøístupný
vstupné 70,-Kè

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

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

USA 91´

nevhodný do 12 let
vstupné 55 ,-Kè

LÍBÁNKY

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

sobota
nedìle

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

PIKOVÁ TROJKA

VB 84´

pøístupný
vstupné 55,-Kè

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

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

USA 115´

nevhodný do 12 let
vstupné 55,-Kè

........mùže být poøádný skandál !

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

ÈR 69´

vstupné 25.-Kè

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

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

USA 100´

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

ROZVOD PO FRANCOUZSKU

Byly to krásné líbánky, dokud to nezaèalo...

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

nevhodný do 12 let
vstupné 55,-Kè

PIANISTA

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

Fr 140´

nevhodný do 12 let
vstupné 55 ,-Kè

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

úterý 9.3. v 10,00 hod.

vstupné 40,- Kè

BLÁZNIVÁ ŠKOLKA
ètvrtek 11.3. v 10,00 hod.

vstupné 40,- Kè

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

nenechte
si ujít na
v dubnu
pøipravujeme
øíjen

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

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

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

st
ozorno
malá p ro JOSEFY
p
nejen

skupina DOMINO

20.3.2004 od 17 hodin

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

vstupné
50,- Kè

Pøedprodej vstupenek zahájen v KS Vratimov
Vydává MìÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní støedisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.è. 59 6732 102
Pøedseda redakèní rady :Mgr.Iveta Zechová, redaktor VN Ing.Marcela Smužová. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ïurišová.
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ÈR E 12367

v tomto èísle najdete
Sbìr velkoobjemového
a nebezpeèného odpadu.... .......str.2

výtisk vychází 3.4.2004 / 4

Rada mìsta Vratimova zasedala v mìsíci
bøeznu 16.3.2004 a projednávala:
! stav hospodaøení spoleènosti TEPLO
Vratimov, spol.s r.o.
! návrh rozdìlení finanèních prostøedkùgranty na rok 2004
! bezpeènostní situaci ve mìstì a
vyhodnocení Rámcové dohody o
souèinnosti s OO PÈR ve Vratimovì
! schvalování smluv a dodatkù ke

ZDARMA

smlouvám
zámìr na pronájem nebytových prostor
zámìr na pronájem èásti pozemku v
areálu mìstského koupalištì
! využití nebytových prostor v Nákupním
støedisku
V mìsíci dubnu je dle termínového plánu
zasedání Rady mìsta Vratimova dne
6.4.2004 a Zastupitelstva mìsta Vratimova
dne 19.4.2004.

Jízdné pro obèany nad 70 let.....str.3
program kina Hvìzda.................str.14

!
!

Firma MAK-FES s.r.o., Farní, Frýdek Místek nabízí seniorùm hotová jídla
sterilovaná ve skle. Výbìr z 20 druhù jídel,
cena bez pøíloh je 20,- Kè. V pøípadì zájmu
kontaktujte peèovatelku paní Rùženu
Kupèovou na tel. : 596 732 2441 (v ranních
hodinách ).

POSKYTOVANÉ DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉÈE
OBÈANÙM MÌSTA ZA ROK 2003
Na úseku pøenesené pùsobnosti, tzn. ze
státních prostøedkù jsou MìÚ Vratimov
vypláceny tyto sociální dávky:
! rodinám s nezaopatøenými dìtmi
! nezamìstnaným obèanùm
! obèanùm peèujícím o osobu blízkou
! starým obèanùm
! obèanùm užívajícím ortopedické a jiné
kompenzaèní pomùcky
! osamìlým obèanùm starším 70 let na
provoz telefonní úèastnické stanice
! nevidomým obèanùm na krmivo pro
vodícího psa
! postiženým obèanùm pøíspìvek na
individuální dopravu
Rodiny s dìtmi: v roce 2003 bylo zaevidováno
31 nových sociálnì potøebných rodin.
K 31. 12. 2003 bylo v evidenci celkem 99
sociálnì potøebných rodin s dìtmi. Tìmto
rodinám bylo vyplaceno 3 677 051 Kè. Z toho
3 323 404 Kè èinily opakované sociální dávky a
353 647 Kè jednorázové penìžité pøíspìvky.
Nezamìstnaní:
opakující se penìžitý
pøíspìvek pro jednotlivce podmínìný sociální
potøebností byl poskytnut 333 osobám ve výši
5 804 327 Kè a 88 osobám byl poskytnut
jednorázový penìžitý pøíspìvek v celkové výši
107.000 Kè.
Pøíspìvek pøi péèi o blízkou osobu: v roce
2003 byl opakovaný pøíspìvek pøi péèi o osobu
blízkou poskytnut 24 osobám. Vyplaceno bylo
909 560 Kè, z toho 423 168 Kè pro nezaopatøené
tìžce zdravotnì postižené dìti vyžadující
mimoøádnou péèi.
Staøí obèané:každoroèní zvyšování starobních
dùchodù pøispìlo k tomu, že v souèasné dobì se
vyplácí opakované sociální dávky pouze 4
obèanùm. Celková roèní èástka èinila 33 182
Kè. Jednorázový penìžitý pøíspìvek podmínìný
sociální potøebností byl vyplacen dvìma
obèanùm v celkové výši 2 000 Kè.
Pøíspìvek na zvýšené životní náklady spojené
s používáním ortopedických pomùcek a jiné

pøíspìvky podmínìné zdravotním stavem :
pøíspìvek související s používáním složitých
ortopedických a jiných kompenzaèních
pomùcek byl v roce 2003 poskytnut 160
obèanùm, z toho 6 dìtem. Celkem bylo
vyplaceno 339 200 Kè. Jeden obèan obdržel
pøíspìvek na zakoupení dálnièní známky ve výši
800 Kè.
Pøíspìvky na provoz telefonní úèastnické
stanice:tento pøíspìvek obdrželo v loòském
roce 89 obèanù. Celková výše nákladù na dávky
èinila 147 430 Kè.
Pøíspìvek úplnì nebo prakticky nevidomým
obèanùm na krmivo pro vodícího psa:
o pøíspìvek si požádal a tento obdržel jeden
obèan. Na dávce bylo v roce 2003 vyplaceno
8 000 Kè.
Pøíspìvek na individuální dopravu: v roce
2003 byl poskytnut 1 obèanovi, a to ve výši
6 000 Kè.
Celkové roèní èerpání finanèních prostøedkù za
rok 2003 bylo ve výši 10 915 080 Kè.
Upozornìní
Od 1.1.2004 se na základì zákona è.422/2003
Sb., mìní zákon è. 482/1991 Sb. o sociální
potøebnosti úpravou v paragrafech 1,3,4,7 a
8 následovnì:
K úpravì § 1
Zvýšení pøíjmu vlastním pøièinìním se
rozumí zvýšení pøíjmu
a) vlastní prací - obèan se nepovažuje za
sociálnì potøebného, jestliže je v evidenci
úøadu práce a neprojevuje snahu o zvýšení
pøíjmu vlastní prací
b) øádným uplatnìním zákonných nárokù a
pohledávek, zejména nároku na dávky
nemocenského pojištìní, dávky dùchodového
pojištìní, dávky státní sociální podpory,výživné
a pøíspìvek na výživu a úhradu nìkterých
nákladù neprovdané matce podle zvláštního
zákona a uplatnìním nárokù z pracovních nebo
obdobných vztahù
c) prodejem nebo jiným využitím vlastního
majetku

Významnou zmìnu v posuzování sociální
potøebnosti obèana, který má pøíjem z podnikání
nebo jiné samostatné výdìleèné èinnosti je, že
za minimální pøíjem se bude považovat vždy
50 % prùmìrné mìsíèní mzdy.
K úpravì § 3
Obèan se nepovažuje za sociálnì potøebného, i
když jeho pøíjem nedosahuje èástek životního
minima, jestliže jeho celkové sociální a
majetkové pomìry jsou takové, že mu mohou
plnì zaruèit dostateèné zajištìní jeho výživy a
ostatních základních osobních potøeb a
nezbytných nákladù na domácnost a toto
zajištìní vlastním pøièinìním lze na obèanu
spravedlivì žádat.
Za sociálnì potøebného se též nepovažuje rodiè,
který neplní povinnosti zákonného zástupce
nezaopatøeného dítìte spojené s øádným
plnìním povinné školní docházky, pokud dítì je
pro úèely sociální potøebnosti spoleènì
posuzovanou osobou.
K úpravì § 4
Dochází pouze k dílèím zmìnám, které jsou
vázány na pøedchozí úpravy tohoto zákona.
K úpravì § 7
Žadatel nebo pøíjemce dávky sociální péèe je
povinen osvìdèit skuteènosti rozhodné pro
nárok na dávku, dát písemný souhlas k ovìøení
tìchto skuteèností a na výzvu se dostavit k
pøíslušnému správnímu orgánu. Toto platí i pro
spoleènì posuzované osoby.
Nesplní-li žadatel nebo spoleènì posuzova
ná osoba tyto uvedené povinnosti, tak jim mùže
být dávka sociální péèe zastavena nebo
odejmuta.
K úpravì § 8
Pøechodná ustanovení stanovující jednoznaènì
pravidla pro pøehodnocení dávek sociální péèe
pøiznaných pøede dnem nabytí úèinnosti zákona
tj. pøed 1.1.2004
Úplné znìní zákona è. 482/1991 Sb., o sociální
potøebnosti ve znìní zmìn provedených
ostatními zákony je zveøejnìno ve Sbírce
zákonù è. 45/2004
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POZVÁNÍ
na tradièní vzpomínku
OSVOBOZENÍ MÌSTA VRATIMOVA
u pøíležitosti 59.výroèí osvobození
v pátek 30.dubna v 16,00 hodin
u pomníku padlých pøed kinem Hvìzda

Mìsto Vratimov pøijme
!

jednoho zamìstnance koupalištì na
pozici obsluha parkovištì.
Požadujeme dobrý zdravotní stav
! jednoho zamìstance koupalištì na
pozici pokladní. Požadujeme
spolehlivost, pøíjemné vystupování.
Praxe výhodou.
Písemné nabídky zasílejte na adresu
Mìstský úøad Vratimov, Frýdecká 853,
739 32 Vratimov v termínu do 15.4.2004.
Kontaktní osoba:
Ing.Marcela Smužová, tel.è. 595 705
952, e - mail:smuzova.meu@vratimov.cz

VELKOOBJEMOVÝ
A NEBEZPEÈNÝ
ODPAD
Tímto oznamujeme obèanùm, že jarní sbìr
velkoobjemového a nebezpeèného odpadu
ve Vratimovì a v Horních Datyních
probìhne v následujících termínech a na
tìchto stanovištích:

Dne 24.2.2004 se uskuteènilo 24.zasedání Rady
mìsta, v jehož programu se mimo jiné
projednávalo:
! stav pohledávek k 31.12.2003
! pohledávky na nájemném a službách
spojených s užíváním obecních bytù, stav
vymáhání tìchto pohledávek k 31.12.2003
! pohledávky na nájemném a službách
spojených s užíváním nebytových prostor,
stav vymáhání tìchto pohledávek k
31.12.2003
Stav v tìchto výše uvedených pohledávkách je
pro mìsto nepøíznivý, protože celková dlužná
èástka k 31.12.2003 je ve výši 1 458 937,10 Kè.
Pøi bližším rozboru zjistíme, že dluh v
pohledávkách od obèanù je 490 182,40 Kè, kdy
napøíklad se jedná o :
! likvidace komunálního odpadu - 82 686,60
Kè
! stavební pokuty - 58 500,- Kè
! nedoplatek za prodej pozemku - 50 000,- Kè
! nezaplacené faktury za teplo, vodu a
inzerci - 277 646,80 Kè
! poplatky za psa - 3 500,- Kè
Pohledávky za nájemné pøi užívání obecních
bytù jsou ve výši 405 620,- Kè, z èehož
dlouhodobé pohledávky soudnì vymáhané èiní
309 163,- Kè. Obdobná situace je v
pohledávkách za nájemné pøi užívání
nebytových prostor, kdy celková dlužná èástka je
563 137,74 Kè, z èehož soudnì se vymáhá
392 774,69 Kè.
Je to smutná bilance èísel, kdy nìkteøí obèané a
organizace si neplní základní povinnosti v
platbách za užívání bytù, prostor, poskytnuté
služby èi neplnìní povinností vyplývající z

Obecnì závazné vyhlášky. Možná, že obèané,
kteøí nezaplatili za likvidaci komunálního
odpadu jsou ti, kteøí vytváøí "èerné" skládky,
které se pak musí za úplatu následnì likvidovat.
Rovnìž by se mìli zamyslet majitelé psù"neplatièi", proè si neplní své povinnosti, když
chtìjí mít své ètyønohé miláèky. Zamyslet by se
mìli také ti, kteøí na svých procházkách s pejsky
je nechávají volnì pobíhat a bez ochranných
košíkù a mnohdy ani nemají sáèky na úklid psích
exkrementù. I tato drobná malièkost spolu s
nevytváøením "èerných "skládek a dodržováním
poøádku patøí do oblasti zlepšování životního
prostøedí našeho okolí a mìsta.
Pøi schvalování rozpoètu mìsta Vratimova pro
rok 2004 na zasedání MìZ dne 16.2.2004 bylo
dost položek, které se do seznamu k realizace
nezaøadily, a to z dùvodu nedostatku finanèních
prostøedkù. Mezi ty nejpalèivìjší patøí:
! odstraòování zjištìných závad na obecních
domech na ulici Frýdecké a Na Hermanì
! oprava prašných komunikací na
komunikace se zpevnìným povrchem
! oprava chodníku podél ul.Datyòská
! GO støechy na Speciální mateøské škole
! vnitøní opravy MŠ Vratimov, ZŠ nám.TGM,
ZŠ Datyòská, ZŠ v Hor.Datyních atd.
Nelze vyjmenovat všechny nezaøazené
požadavky, je jich skuteènì dost, které svou
vážností si vyžadují øešení. Jednou z vìcí jak
zajistit jejich financování by bylo zlepšení
platební disciplíny našich "neplatièù", protože i
oni se svým dílem podílejí na nedostatku
finanèních prostøedkù, které chybí na krytí
potøeb, pro pøíjemnìjší bydlení v našem mìstì.
V.Pajorek-pøedseda fin.výboru

Komise pro projednávání pøestupkù (KPPP) je
zvláštním orgánem mìsta, který v pøenesené
pùsobnosti vykonává státní správu na úseku
pøestupkové agendy. Dle Zákona è. 128/2000
Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù o obcích a
Zákon è. 200/1990 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù o pøestupcích, komisi jako zvláštní
orgán zøizuje starostka obce. Ze zákona a na
základì povìøení je v pravomoci komise
projednávat následující pøestupky:
! proti poøádku v územní samosprávì
! proti veøejnému poøádku
! proti obèanskému soužití
! proti majetku
a nìkteré další zvláš vyjmenované skutkové
podstaty pøestupkù, které se však v praxi
vyskytují spíš ojedinìle.
Komise musí zasedat vždy ve 3 èlenech,
pøedsedou musí být osoba s právnickým
vzdìláním nebo se zkouškou odborné
zpùsobilosti MV ÈR. V komisi pracovalo vè.
pøedsedy celkem 8 osob, z toho 4 pracovníci
Mìstského úøadu, 1 èlen zastupitelstva mìsta a 3
další obèané mìsta. Výsledkem pøestupkového
øízení je rozhodnutí komise na základì tajného
hlasování všech tøí èlenù do protokolu o
hlasování. Èinnost KPPP je metodicky vedena a
kontrolována Krajským úøadem
Moravskoslezského kraje v Ostravì. Mimo
samotné nároèné administrativní zpracování a
øešení jednotlivých pøípadù, se o pøestupcích
povinnì vede celoroèní podrobná evidence,

podle níž se poèátkem každého roku zpracovává
statistický výkaz pro nadøízený orgán. Souèástí
pøestupkové agendy je také vedení rejstøíku
pachatelù pøestupkù. Údaje z této evidence jsou
základním podkladem pro vypracovávání zpráv
o obèanech pro Policii ÈR, soudy, státní
zastupitelství, pøíp. jiné státní orgány.
Základní údaje ze statistického výkazu o
pøestupcích za rok 2003.
V r. 2003 bylo svoláno celkem 26 ústních
jednání KPPP. Bìhem roku 2003 došlo KPPP
101 oznámení pøestupkù a z minulého roku
pøecházelo 17 nedokonèených pøípadù.
Ukonèeno bylo:
! 2 pøípady projednáním bez uložení
opatøení
! 5 pøípadù uložením napomenutí
! 11 pøípadù uložením pokuty
! 26 pøípadù bylo zastaveno
! 22 pøípadù bylo odloženo (jde pøevážnì o
pøípady, které nelze projednávat z úøední
povinnosti, ale na tzv. „návrh“- tj. mezi
osobami blízkými.)
! ostatní pøípady byly postoupeny jiným
vìcnì a místnì pøíslušným orgánùm,
nìkteré pøešly k dokonèení do r.2004
! v r. 2003 byly øešeny 2 pøestupky proti
poøádku v územní samosprávì, 3 proti
veøejnému poøádku, 11 proti obèanskému
soužití, 27 proti majetku a 1 podle
zvláštních pøedpisù.
pokraèování na str.3

Vratimov
19.4. restaurace U Kostela
20.4. Radnièní námìstí
21.4.køižovatka ulice Nádražní a U Hráze
22.4.ul.Na Pøíènici u hasièské zbrojnice
23.4. ul.Frýdecká
parkovištì u Masokombinátu Krahulèí
26.4. ul.Rakovecká u mostu
27.4.køižovatka ulic Na Zadkách
a Adámkova

Horní Datynì
28.4. u potravin U Dùlòáku
39.4. ul.Václavovická u kaplièky
30.4.Kulturní dùm Horní Datynì

Sbìr probìhne od 10,00 do 17,00
hodin.
Ing.Pavlovská-odbor VaŽP

Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s. se sídlem 28.øíjna 169, Ostrava,
PSÈ 709 45, IÈ 45193665
!
738 01 Frýdek -Místek, ul.Beskydská,
tel.è. 558 402 147, 558 402 117
!
733 33 Karviná, Masarykovo nám.
2457/10, tel.è. 596 384 117, 596 384 119
!
742 42 Šenov u Nového Jièína, Suvorovoa
538, tel.è. 566 779 264, 556 779 228
!
746 00 Opava, ul.Krnovská 109, tel.è. 553
699 139, 553 699 141
!
709 45 Ostrava, 28.øíjna 169, tel.è. 840
111 123
v provozní dobì:
pondìlí, støeda
8 - 12 a 13 - 17 hodin
úteý, ètvrtek, pátek 8 - 12 a 13 - 15 hodin
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pokraèování ze str. 2
V posledních létech stále pøetrvává špatná úèast
pøedvolávaných osob k naøízenému ústnímu
jednání KPPP, a to jak obvinìných, tak i svìdkù,
pøibývá osob s fiktivním pobytem, kterým je
velmi obtížné doruèovat obsílky a rozhodnutí
KPPP. Jednání se proto musí èasto odroèovat a
nìkdy je tøeba pøistoupit i k poøádkovým
opatøením (pøedvedení obèana Policií ÈR nebo
uložení poøádkové pokuty).
xy

Vážení rodièe a strávníci, dovolte, abych Vám
podala nìkolik informací o školním stravování.
Úkolem školní jídelny není pouze nasytit své
strávníky, ale pøedevším zajistit správnou výživu
mladé generace. Každý den zajišujeme Vašim
dìtem pøísun všech potøebných látek, které jsou
nutné k jejich zdárnému vývinu. Jedná se o :
mléko a mléèné výrobky, jejich nedostatek vede
k ohrožení kosterního systému, dále pak o
potraviny obsahující velmi dùležitý jód (ryby),
ovoce, zeleninu a v neposlední øadì o velmi
výživné luštìniny. Všechny tyto potraviny se
sledují v tzv."spotøebním koši", který je
pravidelnì kontrolován pracovníky Hygienické
stanice ve Frýdku-Místku. Nezapomínáme ani
na pitný režim dìtí, v MŠ jsou nápoje k dispozici
po celý den a pro školní dìti je pøipraven nápoj
ke každému obìdu. Skladbou našeho jídelníèku
pøipravujeme zdravou a vyváženou stravu nejen
pro dìti èi seniory, ale pro všechny vìkové
kategorie.Nabízíme odbìr obìdù z naší ŠJ
Vratimov a Horních Datyò dùchodcùm, firmám i
jednotlivcùm. Volejte 596 732 386 nebo 732 282
079.
E.Tomíèková-øeditelka ŠJ

S úèinností od 1.dubna 2004 obdrží všichni
zájemci rybáøské lístky pouze na Magistrátì
mìsta Ostravy, odbor ochrany vod a pùdy,
levé køídlo, III.poschodí, dveøe è.314 u paní
Ing.Lenky Frömlové, tel.è. 596 282 312.
Ing.M.Smužová-tajemnice MìÚ

Dne 1.bøezna probìhla v sokolovnì valná
hromada TJ Sokol Vratimov, na které jsme
zhodnotili uplynulý rok 2003 a pøednesli
plány èinnosti i hospodaøení na rok 2004. V
mìsíci bøeznu také probìhl již 7.roèník
Šibøinek. S tématem "Nemocnice na kraji
vesnice aneb léèíme v každé dobì".
Rozmanitá spoleènost se snad dobøe bavila
v krátkém programu pøi aerobním
vystoupení na bedýnkách našich cvièitelek

Od 1.dubna 2004 dochází k rozšíøení poètu
jízdenek v Tarifu ODIS o jízdenku pro obèany
nad 70 let vìku. Od 1.ledna 2004 musí tito
obèané v rámci linek ODIS platit jízdné
(bezplatná pøeprava zùstala zachována pouze
na území Statutárního mìsta Ostravy v tarifních
zónách 1,2,3 a 4).
Novì zavádìná jízdenka pro obèany nad 70 let
je v cenì 250,- Kè a opravòuje držitele po dobu
své platnosti, do 31.12.2004, k uskuteènìní
neomezeného poètu jízd ve všech tarifních
zónách linkami dopravcù zaøazenými do ODIS.
Jízdenka pro obèany nad 70 let vìku neplatí na
linkách MDP Opava, a.s. a ve vlacích Èeských
drah, a.s..Jízdenka pro obèany nad 70 let se

skládá z prùkazky a kupónu. Prùkazku si mùže
vyøídit obèan, který dovršil 70 let a má trvalé
bydlištì v mìstì èi obci zaøazené do ODIS.
JÍZDENKA PRO OBÈANY NAD 70 LET
VÌKU STOJÍ 250,- Kè.
Prùkazku k jízdence pro obèany nad 70 let
opatøíte v prodejnách DP Ostrava a.s.
K vyøízení potøebujete aktuální fotografii o
rozmìru 3,5x4,5 a obèanský prùkaz. Aby byla
prùkazka platná, musí být øádnì vyplnìna
èitelným nesmazatelným písmem.
Informace a pøipomínky k dopravì v ODIS:
Koordinátor ODIS s.r.o., tel.: 596 116 308, 596
116 317, e-mail: info@kodis.cz, www.kodis.cz
Mgr.I.Zechová-starostka

Pøehled èinnosti a agend
odboru vnitøní správy MìÚ Vratimov
!
!
!

Odbor vnitøní správy zajišuje na MìÚ pro
obèany mìsta následující agendy:
matrika - kanceláø è 1, 1. poschodí:
! matrièní èinnost (sòatky, narození, úmrtí)
v rozsahu povìøení i pro jiný územní obvod
(obec Øepištì), vydávání druhopisù
matrièních dokladù
! správní øízení o zmìnì jména a pøíjmení
! sepsání a postoupení žádostí o státní
obèanství ÈR Krajskému úøadu MSK
! vydávání potvrzení pro Zvláštní matriku v
Brnì a vysvìdèení pro zahranièí (sòatky…)
! ovìøování podpisù a listin, údajù na
žádostech o výpis z rejstøíku trestù
evidence obyvatel - kanceláø è. 1, 1. poschodí:
! pøihlašování obèanù k trvalému pobytu,
provádìní zmìn v evidenci obyvatel mìsta
! vyhotovování výpisu z informaèního
systému
! správní øízení ve vìci zrušení trvalého
pobytu
! agenda ztrát a nálezù
! sestavování volebních seznamù, zápis
volièù do zvláštních seznamù a pøíprava
dalších podkladù pro volby a pro sèítání
lidu
úsek sociální pomoci - dávky sociální péèe
kanceláø è. 8, 2. poschodí:
! dávky pro rodiny s nezaopatøenými dìtmi
! pøíspìvek na zvýšené náklady spojené s
používáním
ortopedických a jiných
kompenzaèních pomùcek
! pøíspìvek na provoz telefonní úèastnické
stanice
! pøíspìvek na individuální dopravu
! pøíspìvek nevidomým obèanùm na krmivo
pro vodícího psa
úsek sociální pomoci - dávky sociální péèe
kanceláø è. 9, 2. poschodí:

dávky pro nezamìstnané jednotlivce
péèe o staré obèany
pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou
peèovatelská služba, domovy dùchodcù,
pøestupková agenda - kanceláø è.12, 2.
poschodí:
! vyøizování žádostí o poskytnutí
peèovatelské služby na území mìsta
(dovážka obìdù apod.)
! pøijímání žádostí o umístìní v domech s
peèovatelskou službou
! vyøizování žádostí o pøijetí do domovù
dùchodcù a následné postoupení
pøíslušným úøadùm
! zajišování pøestupkové agendy a
administrativy pro èinnost komise pro
projednávání pøestupkù
školství, kultura, správa majetku -kanceláø
è. 11, 2. poschodí:
! plnìní úkolù obce jako zøizovatele na
úseku školství (zøizovací listiny, školské
rady)
! zajišování správy majetku obce, jeho
nabývání, pronájem, prodej a jiné formy
dispozice
správa pozemkù a pojištìní majetku mìsta
kanceláø è. 10, 2. poschodí:
! pøedkládání návrhù na prodej a pronájem
obecních pozemkù, identifikace
neznámých vlastníkù
! vydávání dokladù o vlastnictví pro potøeby
evidence obyvatel
! provádìní registrace samostatnì
hospodaøících zemìdìlcù
! uzavírání smluv na pronajatá místa na
pohøebištích
! pojištìní obecního majetku a vyøizování
škodních událostí
Š.Šalamounová-ved. odb. vnitøní správy

a hostujících žen a dívek z Havíøova s
ukázkou bøišního tance. Tentokrát nás
návštìvníci plesu potìšili hojným poètem
masek. Hned druhý den 13.3.2004 dva
klauni zapojili do hry, tance i cvièení témìø
ètyøicítku dìtí v maskách na Minišibøinkách.
Deset nejhezèích masek bylo odmìnìno
malým balíèkem se sladkostmi. V tomto
èlánku bychom chtìli podìkovat všem
sponzorùm, kteøí pøispìli do naší plesové

tomboly, a také vratimovské televizi za
natáèení obou akcí. Také díky všem, kteøí
se podíleli na pøípravách a hladkém
prùbìhu obou plesù. Vyžadovalo to hodnì
sil i volného èasu. Na mìsíc duben
pøipravujeme akci Kola a koleèka, o které
budeme podrobnì informovat na
nástìnkách.
B.Dostálová-TJ Sokol Vratimov
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¡
Spolecenská
rubrika
Dìkujeme všem pøíbuzným pøátelùm, sousedùm,
známým a bývalým spolupracovníkùm
za projevy soustrasti, kvìtiny a hojnou úèast
na posledním rozlouèení dne 13.února 2004
s panem
Dìkuje manželka

Žáci 9.roèníku ZŠ ve Vratimovì na Datyòské ulici se letos zapojili do
zajímavého projektu, jehož cílem bylo ovìøit si znalosti a dovednosti pøed
blížícími se pøijímacími zkouškami.
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ve spolupráci se spoleèností
Scio, o.p.s., nabídlo všem základním školám ve Støedoèeském,
Olomouckém a Moravskoslezském kraji zúèastnit se tzv. srovnávacích Scio
testù. Spoleènost Scio dnes pøipravuje testy k pøijímacím zkouškám pro
vìtšinu studijních oborù støedních škol. I proto jsme této možnosti využili.
Díky podpoøe MŠMT byly letos poprvé tyto testy distribuovány školám
zdarma.
Dne 8.ledna se do testování zapojilo cca 20 000 žákù devátých roèníkù
základních škol a kvart víceletých gymnázií. I naši devááci zasedli do lavic
s oèekáváním. Byly jim postupnì pøedloženy sady testù z matematiky,
èeského jazyka a test obecných studijních pøedpokladù. Na vypracování
mìli žáci urèen èasový limit 60 minut. Rovnìž uèitelé se snažili navodit
alespoò vzdálenì atmosféru pøijímacích zkoušek. Za nìkoli dnù se žáci
dozvìdìli výsledky testù. Každý si ovìøil, v èem vyniká a v èem by mìl
pøidat. Jedni zjistili, že výbornì jsou pøipraveni z èeského jazyka, zatímco
slabinou je matematika, jiní patøili k nejlepším v geometrii a zaostávali v
rozboru vìty. Nìkteøí byli pøekvapeni ménì, jiní více, všichni celý projekt
hodnotili jako velmi užiteèný.
Žáci devátého roèníku naší ZŠ vynikali pøedevším v matematice. Podle
dosaženého prùmìrného skóre se zaøadili mezi nejlepší ètvrtinu mezi všemi
školami.
Na závìr pøejeme všem žákùm pevné nervy u pøijímacích zkoušek, a se jim
vydaøí a jsou pøijati do zvoleného oboru. Absolvované testy jim k
úspìšnému zvládnutí zkoušek urèitì pomohou.
Z.Oršulík - uèitel

Místní knihovna Horní Datynì informuje

Narození nového
obèánka je dnes
pro každou obec
m a l o u
událostí. I mìsto
Vratimov
by se rádo
pochlubil
o vìtším poètem n o v ì
narozenýc
h dìtí, než tomu bylo loni ( rok 2002 narozeno 62
dìtí, rok 2003 - narozeno 37 dìtí).
Za leden a únor tohoto roku však bylo na naší matrice
nahlášeno nadpoèetné množství novì narozených
obèánkù. A to 7 !! Je snad tento potìšitelný poèet signálem
nastupující "populaèní exploze" ve Vratimovì?
Dnes Vám tedy pøedstavíme jednoho z nich: jmenuje se
Lukášek Filip, narodil se 19.ledna t.r. rodièùm Pavlínì a
Liborovi Filipovým, kteøí žijí ve vilové ètvrti na okraji
Vratimova. Malý Lukášek byl již doma oèekáván starším
bráškou, který se již tìší na spoleèné hry. Na to, že miminko
mìlo pøi naší návštìvì teprve dva mìsíce, bylo velice živé,
veselé a dá-li se tak øíci, i upovídané. Pøejeme mu tedy, aby

(za registraèní poplatek 30,-Kè dospìlí a 15,-Kè mládež)

!
!
!
!
!

výbìr z 5 100 svazkù knih ve stálém fondu
výbìr knih z výmìnného fondu (knihy jsou hrazeny z finanèního
pøíspìvku na regionální funkce poskytovaného Ministerstvem
kultury ÈR a v knihovnì jsou vždy 6 mìsícù)
pokud kniha, kterou potøebujete není ve fondu knihovny, máte
možnost si ji prostøednictvím meziknihovní výpùjèní služby objednat
v jiné knihovnì (služba za poplatky)
ZDARMA mùžete do ledna roku 2007 využívat v knihovnì internet.
Pøipojení získala knihovna v rámci projektu „Internetizace
knihoven“, který byl zahájen na základì dohody mezi Ministerstvem
informatiky ÈR , Ministerstvem kultury ÈR a spoleènosti ÈESKÝ
TELECOM,a.s.. Pøednost mají registrovaní ètenáøi knihovny.

Knihovna je pøístupná veøejnosti každé pondìlí
od 14,00 do 17,00 hodin.

LYŽAØSKÝ VÝCVIK
ZŠ Masarykovo nám.
Ve dnech 23.-28.2.2004 se uskuteènil v Malenovicích lyžaøský výcvik žákù
naší školy. Výcvik byl výjimeèný tím, že jsme umožnili žákùm 8.tøíd
zúèastnit se výcviku podruhé. K našemu velkému pøekvapení se osmákù
pøihlásilo 30 a dohromady se 40 sedmáky vytvoøili "poøádnou bandu". Do
Beskyd odjíždìly dva plné autobusy dìtí a pedagogický dozor, který z
tohoto dùvodu musel být posílen.
Výcvik probìhl za mimoøádných snìhových podmínek, bez zranìní,
onemocnìní a kázeòských problémù. Jelikož jsem se akce sama pracovnì
zúèastnila, mohu konstatovat, že kolegové odvedli výcvik profesionálnì a
chování žákù bylo výborné, což je pøi takovém poètu úctyhodný výkon.
Myslím, že spokojenost byla oboustranná. Velkou mìrou k tomu pøispìlo i
vedení rekreaèního støediska Petr Bezruè, které nám poskytuje pro
uspoøádání lyžaøského výcviku a plánované školy v pøírodì ideální
podmínky.
Mgr.A.Èavojská-øeditelka ZŠ
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Program kina Hvìzda Vratimov
duben 2004
http: //kina.365dni.cz

sobota 3.4. v 18,00
nedìle 4.4. v 18,00

USA 115´

pøístupný
vstupné 59,-Kè

Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením
tel.: 596 732 102
spojení z centra Ostravy autobusem è.21

sobota
nedìle

24.4. v 18,00
25.4. v 18,00

støeda 7.4. v 18,00
ètvrtek 8.4. v 18,00

USA 154´

nevhodný do 12 let
vstupné 60,-Kè

POSLEDNÍ SAMURAJ
Tom Cruise skládá hold bojovníkùm, kteøí žili a umírali
ve jménu vìrnosti, morálky a cti.

sobota 10.4. v 18,00
nedìle 11.4. v 18,00

USA 98´

nevhodný do 12 let
vstupné 55 ,-Kè

nevhodný do 12 let
vstupné 55,-Kè

POROTA

ÚSMÌV MONY LISY
Pøíbìh ženy, která mìla velké srdce a tvrdou hlavu.
Julia Roberts v hlavní roli.

USA 122´

V procesech jde o pøíliš, než aby byly manipulovány.
D.Hoffman, G.Hackman, R.Weisz, J.Cusack,...

støeda 28.4. v 18,00
ètvrtek 29.4. v 18,00

USA 108´

pøístupný
vstupné 59,-Kè

VÍTEJTE V DŽUNGLI
Vydejte se hledat Helldorado. V hl.roli The Rock - akèní
hrdina pro nové tisíciletí.

pohádka pro dìti
nedìle 11.4. v 16,00 hod.

ÈR 64´

NESNESITELNÁ KRUTOST
Pøechytraèí rozvodová profesionálka Cathetrine Zeta-Jones
nejlepšího advokáta ve mìstì George Clooneyho?

støeda 14.4. v 18,00
ètvrtek 15.4. v 18,00

USA 201´

vstupné 20.-Kè

nevhodný do 12 let
vstupné 60 ,-Kè

PÁN PRSTENÙ-Návrat krále
Nadešel èas rozhodující bitvy. Putování konèí. Velkolepé
vyvrcholení nejúspìšnìjší filmové fantasy série všech dob.

ètvrtek 8.4. v 10,00

MYŠÁK STUART LITTLE 2
vstupné 40.-Kè

sobota
nedìle

17.4. v 18,00
18.4. v 18,00

USA 138´ nevhodný do 12 let
vstupné 55 ,-Kè

nenechte si ujít v kvìtnu

TAJEMNÁ ØEKA
Pohøbíváme naše høíchy, protože se chceme oèistit.
Sean Penn v hlavní roli - výkon ocenìný Oscarem!

støeda 21.4. v 18,00
ètvrtek 22.4. v 18,00

USA 140´

1.-2.5. Texaský masakr motorovou pilou
15.-16.5. Veronika Guerin
19.-20.5. Medvìdí bratøi
22.5.-Harry Potter na film navazuje poøad ke Dni dìtí

nevhodný do 12 let
vstupné 55 ,-Kè

MATRIX REVOLUTIONS
Svìt lidí se potácí na pokraji zkázy, ale ještì stále zbývá
poslední nadìje......

pøipravujeme na øíjen
22.-30.kvìtna
Kameòák 2, Jedna ruka netleská, Želary,
Mazaný Filip, Mistøi, Nuda v Brnì,
Jak básníci neztrácejí nadìji

Ve vstupném je zahrnuta 1,- Kè na fond èeské kinematografie.Filmové spoleènosti (distributoøi) si vyhrazují právo zmìny vstupného.
Pokud není u názvu filmu uvedeno jinak, jsou zahranièní filmy opatøeny èeskými titulky.
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Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ÈR E 12367
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ZDARMA

Z dubnového zasedání Rady a Zastupitelstva
mìsta Vratimova
!

Rada mìsta Vratimova zasedala v mìsíci
dubnu dne 6.4.2004 a projednávala mimo
jiné tyto body:
! závìreèný úèet mìsta Vratimova za rok
2003
! užití výtìžku z provozování výherních
pøístrojù za rok 2003
! vyhodnocení svozu a ankety o zpùsobu
placení komunálního odpadu
! dopravní obslužnost mìsta
! energetický audit budov v majetku
mìsta Vratimova
! schválení ceníku vstupného pro letní
sezonu 2004 na mìstském koupališti
! žádosti a smlouvy o pronájem
pozemkù a panelovací plochy
Zastupitelstvo mìsta Vratimova zasedalo
dne 19.4.2004 a projednávalo:
! závìreèný úèet mìsta Vratimova za rok
2003
! užití výtìžku z provozování výherních
hracích pøístrojù za rok 2003

vyhodnocení svozu komunálního
odpadu
! stav hospodaøení spol.Vratimovské
služby, s.r.o.
! stav pøíprav oslav 730 let mìsta
Vratimova
! bezpeènostní situaci ve mìstì s
vyhodnocením Rámcové dohody o
souèinnosti s OO PÈR ve Vratimovì
! schválení zmìny ve složení RŠ pøi ZŠ
Datyòská ul.
! hospodaøení SOTV za rok 2003 a
rozpoèet SOTV na rok 2004
! projednání závìreèného úètu svazku
obcí regionu Slezská brána za rok 2003
a návrh rozpoètu na rok 2004
! návrh na rozdìlení finanèních
prostøedkù pro jednotlivé spolky a
tìlovýchovné organizace ve mìstì na
rok 2004
Další zasedání RM bude dne 27.4.2004
I.Kièmer-místostarosta

ZMÌNY EVIDENCE

ochrany vod a pùdy Magistrátu mìsta
Ostravy. Pokud tak ve stanovené lhùtì
neuèiní, oprávnìní k provozování
zemìdìlské èinnosti zaniká
30.dubna
2005.
4. Zákonem è.85/2004 Sb. se ruší zákon
è.219/1991 Sb., podle kterého jsou dosud
evidováni soukromì hospodaøící rolníci
Nový zákon se nevztahuje na fyzické
osoby provozující drobné pìstitelské a
chovatelské èinnosti, nebo prodávající
nezpracované rostlinné a živoèišné
výrobky.
P.Kubalová-odbor vnitøní správy

podnikatelù v zemìdìlství
Od 1.kvìtna 2004 nabývá úèinnosti zákon
è.85/2004 Sb., kterým se mìní zákon o
zemìdìlství a dojde k následujícím
zmìnám:
1. Evidenci zemìdìlských podnikatelù
povede Magistrát mìsta Ostravy
2. Osoby, které provozují zemìdìlskou
výrobu podle zákona 219/1997 Sb.
(samostatnì hospodaøící rolníci ) jsou
povinny do jednoho roku, tj. do 30.dubna
2005 se zaevidovat na Magistrátu mìsta
Ostravy podle ustanovení zák.è.85/2004
Sb.. Pokud tak uèiní, mohou ještì 5 let
podnikat na základì pùvodního osvìdèení
3. Osoby, které zemìdìlsky podnikají na
základì živnostenského oprávnìní podle
zákona è.455/1991 Sb. v platném znìní,
jsou povinny do jednoho roku, tj. do
30.dubna 2005 se zaevidovat u odboru

UPOZORNÌNÍ
Upozoròujeme obèany, kteøí mají vlastní
popelnice a nepožádali pøi placení svozu o
slevu 72,- Kè, že tak mùžou uèinit i
dodateènì na MìÚ finanèní odborpokladna.
Z.Valešová - pokladní

¡
Dovolujeme si upozornit obèany na zmìnu
platnosti obèanských prùkazù bez strojovì
èitelných údajù ( identifikaèní karty-rùžové ).
Platnost tìchto obèanských prùkazù
vydaných do 31.12.2003 konèí nejpozdìji
31.12.2008. O lhùtì do kdy je tøeba
obèanské prùkazy vymìnit, Vás budeme
informovat prostøednictvím Vratimovských
novin.

Oèkování psù............................str.2
Informace spolkù......................str.3
Inzertní pøíloha.........................str.5
program kina Hvìzda.............. str.14

Výmìnu obèanských prùkazù je možno
provést na zdejším Mìstském úøadì ve
Vratimovì, I.patro, dveøe è.1- Jitka
Langrová a to v úøední dny: pondìlí a
støeda od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00
hodin. Bližší informace: MìÚ Vratimov,
tel.595 705 953.
P.Fiedorová - MìÚ Vratimov

odbor výstavby
a životního prostøedí
Pokud se rozhodnete ve svém rodinném domì
dìlat nìjaké stavební úpravy, rekonstruovat byt
èi stavìt na zahradì pergolu nebo oplocení,
urèitì navšívíte odbor výstavby a životního
prostøedí na MìÚ ve Vratimovì. Tento odbor
sídlí ve 2. patøe, dv.è.8a, 13, 14. Agenda
stavebního úøadu je zde vykonávána pro
katastrální území Vratimov, Horní Datynì a
Øepištì. Tady vyøídíte stavební povolení pro
stavby na bydlení, stavby pro podnikatelské
aktivity, stavby rùzných pøípojek inženýrských
sítí nebo ohlášení stavebních úprav v bytech,
bytových domech, rodinných domech i ohlášení
drobných staveb, napø. staveb pro uskladnìní
náøadí u rodinného domu nebo oplocení.
Pøedtím, než zaènete provádìt jakékoli stavební
úpravy je vhodné pøijít na stavební úøad a
stavební zámìr prokonzultovat; pøedejdete tak
mnohým problémùm, popøípadì pokutám.
Další èinností odboru výstavby a životního
prostøedí je ochrana životního prostøedí. Zde se
mùžete obrátit se žádostí o kácení stromù na
nelesní pùdì, s žádostí o informaci o
zabìhnutém pejskovi nebo s požadavkem na
odvoz odpadù. Pracovník na tomto úseku
zajišuje kontrolu nad dodržováním zákona o
ovzduší, zákona o ochranì pøírody a krajiny,
zákona o ochranì zemìdìlského pùdního fondu,
kontroluje dodržování obecnì závazné vyhlášky
o držení psù, jejich pohybu na veøejném
prostranství a o podmínkách chovu domácích a
hospodáøských zvíøat, zajišuje odchyt volnì
pobíhajících psù, navrhuje zásady odpadového
hospodáøství a kontroluje uplatòování koncepce
hospodaøení s komunálním odpadem, eviduje
sbìrné nádoby a zabezpeèuje prostøednictvím
oprávnìné firmy likvidaci odpadù.
Na odboru výstavby a životního prostøedí bylo
pro zajímavost v roce 2003 vydáno kromì jiného
456 správních rozhodnutí a 127 ohlášení
stavebních úprav nebo drobných staveb dle
stavebního zákona a bylo rozhodnuto o osudu
144 stromù, pøièemž byla naøízena náhradní
výsadba v hodnotì cca 110 000,- Kè.
Ing.R.Pavlovská -odbor Va ŽP

OMLUVA
Firma MAK-FES s.r.o., Farní,
Frýdek-Místek se omlouvá za
špatnì uvedené tel.èíslo v minulém
è í s l e Vr a t i m o v s k ý c h n o v i n .
Správné èíslo tedy je 596 732 241.
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Pøehled èinnosti a agend
odboru vnitøní správy MìÚ Vratimov
Odbor vnitøní správy zajišuje na MìÚ pro
obèany mìsta následující agendy:
matrika kanceláø è. 1, 1. poschodí:
! - matrièní èinnost (sòatky, narození, úmrtí)
v rozsahu povìøení i pro jiný územní obvod
(obec Øepištì), vydávání druhopisù
matrièních dokladù
! - správní øízení o zmìnì jména a pøíjmení
- sepsání a postoupení žádostí o státní
obèanství ÈR Krajskému úøadu MSK
! - vydávání potvrzení pro Zvláštní matriku v
Brnì a vysvìdèení pro zahranièí (sòatky…)
! - ovìøování podpisù a listin, údajù na
žádostech o výpis z rejstøíku trestù
evidence obyvatel kanceláø è. 1, 1. poschodí:
! - pøihlašování obèanù k trvalému pobytu,
provádìní zmìn v evidenci obyvatel mìsta
! - vyhotovování výpisu z informaèního
systému
! - správní øízení ve vìci zrušení trvalého
pobytu
! - agenda ztrát a nálezù
! - sestavování volebních seznamù, zápis
volièù do zvláštních seznamù a pøíprava
dalších podkladù pro volby a pro sèítání
lidu
úsek sociální pomoci - dávky sociální péèe
kanceláø è. 8, 2. poschodí:
! - dávky pro rodiny s nezaopatøenými dìtmi
! - pøíspìvek na zvýšené náklady spojené s
používáním ortopedických a jiných
kompenzaèních pomùcek
! - pøíspìvek na provoz telefonní úèastnické
stanice
! - pøíspìvek na individuální dopravu
! - pøíspìvek nevidomým obèanùm na
krmivo pro vodícího psa
úsek sociální pomoci - dávky sociální péèe
kanceláø è. 9, 2. poschodí:
! - dávky pro nezamìstnané jednotlivce
! - péèe o staré obèany
! - pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou
peèovatelská služba, domovy dùchodcù,
pøestupková agenda
kanceláø è.12, 2.
poschodí:
! - vyøizování žádostí o poskytnutí
peèovatelské služby na území mìsta
(dovážka obìdù apod.)
! - pøijímání žádostí o umístìní v domech s
peèovatelskou službou
! - vyøizování žádostí o pøijetí do domovù
dùchodcù a následné postoupení
pøíslušným úøadùm
! - zajišování pøestupkové agendy a
administrativy pro èinnost komise pro
projednávání pøestupkù
školství, kultura, správa majetku kanceláø è.
11, 2. poschodí:
! - plnìní úkolù obce jako zøizovatele na
úseku školství (zøizovací listiny, školské
rady)
! - zajišování správy majetku obce, jeho
nabývání, pronájem, prodej a jiné formy
dispozice
správa pozemkù a pojištìní majetku mìsta
kanceláø è. 10, 2. poschodí:
! - pøedkládání návrhù na prodej a pronájem
obecních pozemkù, identifikace
neznámých vlastníkù
! - vydávání dokladù o vlastnictví pro

potøeby evidence obyvatel
- uzavírání smluv na pronajatá místa na
pohøebištích
! - pojištìní obecního majetku a vyøizování
škodních událostí
Š.Šalamounová-ved. odboru vnitøní správy,

!

V pøípadì pøíznivého poèasí, již v sobotu,
od 10 hodin mùžete navštívit koupalištì ve
Vratimovì. Tak, jako v loòském roce, i letos
bude pro Vás pøipravena bohatá nabídka
obèerstvení a jiných služeb. Samozøejmostí
je prùzraènì èistá a hygienicky nezávadná
voda a pøíjemný personál, který bude dbát
zejména o Vaši bezpeènost a spokojenost.
Ceny vstupného:
-celodenní vstupenka
40,- Kè
-celodenní vstupenka pro dìti
od 6 do 15 let
20,- Kè
-zlevnìná vstupenka od 17 hod.
20,- Kè
-zlevnìná vstupenka
pro dìti od 6 do 15 let
10,- Kè
volná vstupenka pro dìti ml. 6ti let a ZTP

Severomoravských vodovodù
a kanalizací Ostrava, a.s.
Spoleènost Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava, a.s. jako dodavatel
stanovuje ve smyslu zákona è.274/2001 Sb.
smluvní podmínky pro dodávku vody a
odvádìní odpadních vod. Rovnìž tato
spoleènost stanovuje reklamaèní øád (rozsah a
podmínky odpovìdnosti za vady pitné vody
dodané vodovodem a reklamaci služeb v
souvislosti se zajišováním dodávky a odvádìní
odpadních vod) a obchodní podmínky(práva a
povinnosti dodavatele a odbìratele, stanovení
množství dodané i odvádìné vody, cena a
platební podmínky, neoprávnìné odbìry a
vypouštìní vod).Obèanùm jsou uvedené smluvní
a obchodní podmínky, stejnì jako reklamaèní
øád k nahlédnutí v zákaznických centrech
SmVaK Ostrava, a to:
Frýdek-Místek, Beskydská ul.,tel.558 402 147,
558 402 117
Ostrava, ul.28.øíjna 169, tel. 840 111 123
P ro v o z n í d o b a n a v š e c h u v e d e n ý c h
pracovištích: pondìlí a støeda od 8 do 12 a od 13
do 17 hodin, úterý, ètvrtek, pátek od 8 do 12 a od
13 do 15 hodin.
xy

OZNÁMENÍ
Obsah skøínìk pro námìty a pøipomínky obèanù
ve Vratimovì a H.Datyních bude vybírán vždy v
pondìlí sudého týdne.
I.Kièmer-mistostarosta

UPOZORNÌNÍ
V pondìlí 10.kvìtna 2004 bude z
technických dùvodù odbor výstavby a
životního prostøedí na MìÚ ve Vratimovì
uzavøen.
Ing.Pavlovská-odbor Va ŽP

Oèkování psù
11.5.2004 - Hor.Datynì
provede MVDr.J.Miklík,tel. 602534678
dopoledne :
pošta - 10,00 - 10,30 hod.
autobusová zastávka Na Roli
10,30 - 11,00 hod.
odpoledne:
pošta - 17,00 - 17,30 hod.
Poplatek za oèkování je 70,- Kè.
Oèkování proti vzteklinì je povinné.

Zvýhodnìné vstupné:
-skupinové vstupné 15 osob+1doprovod
(kvìten-èerven )
10,-Kè osoba,
doprovod zdarma
-permanentka na 10 vstupù
dospìlí
350,-Kè
dìti 6-15 let
180,- Kè
-permanentka na 20 vstupù
dospìlí
650,- Kè
dìti 6-15 let
300,- Kè
pùjèovné sluneèníkù
20,- Kè
pùjèovné žížaly z "mirelonu"
5,- Kè
parkovací lístek celodenní
20,- Kè
Provozní doba - sezona 2004:
kvìten, záøí - 10,00 - 18,00hod., èerven,
èervenec, srpen - 9,00 - 20,00 hod.
R.Drozdková - finanèní odbor

Patøíme mezi rodièe, jejichž dítì potøebuje pøi
výuce ve škole vìtší péèi. Z konzultací se školou
a s psychologicko-pedagogickou poradnou
jsme zjistili, že takových dìtí neustále pøibývá. O
to dùležitìjší je se nad tím poøádnì zamyslet.
Dnešní doba si žádá své. Nejsou zvýšené nároky
jen na dospìlé, ale už se to dotýká i dìtí.
Neustálý shon, stres... A ne každý dokáže držet
krok. Tyto dìti nejsou v žádném pøípadì hloupé,
ale mají urèité poruchy uèení. A už se jedná o
poruchy psaní-dysgrafie, poruchy ètenídyslexie, nesoustøedìnost, hyperaktivitu,
tìžkopádnost a dokonce i dìti s nedostateènì
vyvinutou nervovou soustavou ve smyslu
nezralosti. Není se za co stydìt a schovávat se
nìkde v koutì, protože existuje øešení. Pomoc
tìmto dìtem spoèívá v tom, že je jim umožnìno
pøejít na školy, kde jsou založené speciální tøídy
s výukovým programem jim pøizpùsobeným.
Bohužel jsme zjistili, že takové tøídy se nacházejí
v našem okolí jen ve Frýdku-Místku a OstravìPorubì. Což sami uznáte, že pro dìti druhých a
tøetích tøíd je dojíždìní nereálné. A proto prosím
o zamyšlení nad tím, zda by nebylo rozumné
usilovat o jednu speciální tøídu i v našem mìstì.
Dìtem by se dostalo patøièné péèe a je nutné
øíct, že osnovy jsou zcela shodné s osnovami
bìžných tøíd ZŠ. A absolventi tìchto tøíd mají
naprosto stejné možnosti pozdìjšího uplatnìní
jako žáci klasických tøíd. V takovéto tøídì je
ménì žákù, mají individuální pøístup,
pøizpùsobený styl výuky a tøídu mùže uèit jen
speciální pedagog, který má na to patøièné
vzdìlání. Zvládneme udìlat nìco pro své dìti?
Dokážeme u nich zase vykouzlit úsmìv na místo
ustaraných tváøièek? Pøekonáme uplakaná
rána, strach a nechu jít do školy? Udìlejme to
vždy si to zaslouží! Co øíkáte? Pokud si myslíte,
že máte k tomu co øíct, kdykoli se mùžete obrátit
na mne a nebo na p.uèitelku Mgr.K.Golúchovou.
L.Špoková

3

Zprávy ze sokola Mladí hasièi z Hor.Datyò v 1.pololetí 2004
Dubnová akce pro dìti pod názvem "Kola a
koleèka" se uskuteènila 30.4.. Mladší dìti
ukázaly své zkušenosti se svými vozítky.
Stavìní májky s turnajem v odbíjené
smíšených družstev se letos uskuteèní v
sobotu 1.kvìtna. Podmínkou je úèast
minimálnì 2 žen v týmu. Odvetný turnaj s
pokácením májky bude v sobotu 29.kvìtna.
Na obì akce se musí družstva pøihlásit
prostøednictvím SMS na tel. 602 724 228,
prezence je od 8,30 do 9,00 hodin.
Dìkujeme technickým službám pana
Vavreèky za poskytnutý strom, který jsme si
upravili do podoby májky.
Ve dnech 8.-9.kvìtna zveme ženy na
víkendový aerobic se zaèátkem v 10,00
hodin s profi cvièitelem Lukášem
Kolkem.Odpoledne si znovu vyzkoušíme
bøišní tance. Veèer navštívíme èajovnu a
pøespolní mohou pøespat v sokolovnì. V
nedìli se chopíme kilových èinek a
vyzkoušíme, nakolik se ještì dokážeme
pøemoci k dalšímu sportovnímu výkonu.
Stravování pro zájemce bude zajištìno.
K oslavám 730.výroèí založení Vratimova
jsme do èervnového programu zaøadili Bìh
Terryho Foxe na 23.èervna. První start bude
v 9,00 hodin a druhý v 16,00 hodin na
parkovišti u MìÚ.
M.Markovská

Máme ještì nìkolik volných míst na zájezd
do Litovle, Olomouce a na zámek Úsov.
Zájezd lze zakoupit každý ètvrtek od 16,00
do 18,00 hodin v klubovnì dùchodcù v
Domì služeb ve Vratimovì.
U pøíležitosti Dne matek Vás srdeènì
zveme na PØÁTELSKÉ SETKÁNÍ s
hudbou, pohoštìním a tombolou, do níž
jsou vítány vhodné dárky. Veèírek se
uskuteèní ve ètvrtek 13.kvìtna od 16,00
hodin v kavárnì Spoleèenského domu ve
Vratimovì.
J.Heøman-Klub dùchodcù

Základní organizace Èeského svazu vèelaøù
sdìluje, že Výroèní èlenská schùze s pøednáškou
uèitele vèelaøství, pøítele Vítìzslava Holuše
"Ošetøování vèelstev" se uskuteèní v malém sále
Kulturního domu v Horních Datyních, a to v
nedìli 16.kvìtna 2004 v 9,00 hodin
Zve výbor ZO ÈSV

Mladí hasièi zaèali rok 2004 pøípravou na letní
èást hry Plamen. Dne 14.února jsme se
zúèastnili nultého roèníku Soutìže v požární
zruènosti ve Pstruží. Nejvìtší akcí tohoto
pololetí byl 3.roèník Turnaje ve støelbì a uzlové
štafetì, který se uskuteènil v H.Datyních
13.bøezna 2004. Ve spolupráci s SDH Vratimov
probìhla soutìž v Hadicové štafetì. Ètrnáct
našich mladých hasièù získalo odznaky
Odbornosti kronikáøe, preventisty, strojníka a
cvièitele. Soutìž uvedl Martin Èech, rozhodèími
byli pan Zdenìk Gürtler, Libor Svoboda a
Miroslav Slovják. Za mìsto jsme uvítali pana
místostarostu Ivo Kièmera, který zároveò pøedal
ceny.
Støelba a uzlová štafeta
kategorie mladší žáci:1.místo-Horní Datynì,

2.místo - Šenov, 3.místo - Václavovice, 4.místo Øepištì
kategorie starší žáci: 1.místo Horní Datynì,
2.místo - Vratimov, 3.místo - Václavovice,
4.místo - Vratimov II., 5.místo - Kaòovice
Hadicová štafeta
kategorie mladší žáci: 1.místo - Horní Datynì,
2.místo - Šenov, 3.místo - Václavovice, 4.místo
Øepištì
kategorie starší žáci: 1.místo . Vratimov, 2.místo
Horní Datynì, 3.místo Kaòovice, 4.místo Vratimov II., 5.místo - Václavovice
Všem, kteøí nám pøi této soutìži pomohli
dìkujeme.
Dne 27.bøezna jsme soutìžili ve Frýdku-Místku
na okresní soutìži v Hadicové a uzlové štafetì.
Mgr.L.Svobodová-SDH H.Datynì

Sbor dobrovolných hasièù Horní Datynì ve spolupráci s Tìlovýchovnou
jednotou Horní Datynì srdeènì zve všechny dìti i s rodièi na DEN DÌTÍ, který
se uskuteèní na høišti TJ u Kulturního domu v sobotu 22.kvìtna od 9,30 hodin.
Bohatý program, soutìže pro dìti a obèerstvení zajištìno po celý den.

ZUŠ Vratimov a poboèky Paskov k umístìní v CELOSTÁTNÍ
SOUTÌŽI ZUŠ, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství ÈR.
Umístìní v okresním kole celostátní soutìže ZUŠ
komorní hra dechové nástroje - ZUŠ FrýdekMístek 19.února 2004
1.místa s postupem do krajského kola získali:
TRIO - Petr Táborský, Martin Parwa, Jakub
Doležal
Trio - Lenka Rzepková, Linda Šustová, Lenka
Adámková
KVARTETO - Kateøina Škorvanová, Klára
Zelinková, Lucie Maòáková, Adam Grygar
1.místo
KVARTETO - Ondøej Hovjacký, Matìj Schenk,
Dominik Doležal, Jan Soukup
2.místo
DUO - Lenka Krepová, Jiøí Skalický, TRIO Petra Kondasová, Soòa Bøenková, Roman
Klimša, TRIO - Eliška Daòová, Lucie
Šprochová, Tereza Grimmová, TRIO - Gabriela
Køemenková, Martina Prokopová, Eva
Ptašková
3.místo
DUO - Silvie Kavková, Alexandra Flajšerová
komorní hra smyècové nástroje - ZUŠ Frýdek
- Místek 2.bøezna 2004
TRIO - Vít Dubec, Karin Šodková, Markéta
Chrobáková
Celkem se výbornì umístilo 30 žákù v 6
soutìžních kategoriích rozdìlených podle vìku

a nástrojového obsazení.
Umístìní v krajském kole celostátní soutìže ZUŠ
Výsledková listina -KH s pøevahou dechových
nástrojù 25. a 26.3.2004 ZUŠ J.R.Míši Orlová Poruba.
3.místo - TRIO TRUBEK
Petr Táborský, Martin Parwa, Jakub Doležal,
uè.Vladimír Vespalec
2.místo - DECHOVÉ KVARTETO
Kateøina Škorvanová, Klára Zelinková, Lucie
Maòáková, Adam Grygar, uè.Rudolf Štorek
3.místo - TRIO - 2 pøíèné flétny, klavír
Lenka Rzepková, Linda Šustová, Lenka
Adámková, uè.Vìra Frydryšková, Natálie
Rauscherová
Všechny tøi postupující soubory se úspìšnì
umístily i v krajském kole. Za výrazný úspìch v
poètu umístìných žákù na èelných místech
vdìèíme hlavnì tomu, že škola upøednostòuje
seberealizaci dìtí v hudebních seskupeních,
jako jsou houslový soubor nebo dechový
orchestr, pøípadnì v menších komorních
souborech.
Nejvìtší úspìch dosáhl VELKÝ DECHOVÝ
ORCHESTR pod vedením zástupce øeditele
Vladimíra Vespalce, který v krajském kole dne
2.dubna 2004 získal 1.místo.
P.Hemrle-øeditel ZUŠ

Základní umìlecká škola Vratimov
uèitelé a žáci ZUŠ Vás srdeènì zvou na

INFORMACE
SVAZU TÌLESNÌ POSTIŽENÝCH
Svaz tìlesnì postižených ve Vratimovì, zve
obèany na posezení u pøíležitosti DNE MATEK,
který se koná 7.kvìtna ve 14,00 hodin v Domì
dìtí a mládeže ve Vratimovì, s kulturním
programem. Pohoštìní je zajištìno.
Souèasnì bychom Vás chtìli pozvat na zájezd do
Kromìøíže, který se uskuteèní 21.kvìtna
2004.Odjezd od MìÚ ve Vratimovì v 7,00
hodin.Bližší informace na tel.596 733 054, paní
Podešvová.
J.Radvanská- STP

úterý 4.kvìtna v 18,00 hodin
v kinosále Hvìzda ve Vratimovì
V pestrém programu vystoupí nejmenší dìti pøípravné hudební výchovy, vítìzné
soubory okresních a krajských kol celostátní soutìže ZUŠ, houslový soubor, beatová
skupina a Mìstský dechový orchestr pøi ZUŠ Vratimov a jeho jednotlivé nástrojové
skupiny vèetnì skupiny bicích nástrojù
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22. - 30. kvìtna
zajistìte si vstupenky vèas
sobota 22.5 v 19,00 hod.
nedìle 23.5.v 19,00 hod.

v pøedprodeji

nevhodný do 12 let

vstupné 60,- Kè

KAMEÒÁK 2
Další díl Troškova virtuálního prùvodce svìtem
anekdot. Udìlejte si výlet do Kameòákova, kde
vyschl zázraèný erektivní pramen, zatímco
babka Kropáèková sexuálnì likviduje jednoho
mladíka za druhým. Hrají: V.Vydra, J.Paulová,
M.Vašut, H.Vondráèková, M.Maxa....

pondìlí 24.5. v 19,00 hod.

nepøístupný
vstupné 65,- Kè

JEDNA RUKA
NETLESKÁ
V pøíbìhu o náhodách, nehodách a osudových
pøitažlivostech se nehrdinští hrdinové spoleènì
pokoušejí pøebít skuteènosti, že si navzájem
pøinášejí smùlu. Hrají: J.Macháèek, M.Taclík,
I.Trojan, K.Pollertová...

úterý 25.5. v 19,00 hod.

nevhodný do 12 let
vstupné 55,- Kè

ŽELARY
Krutý pøíbìh nìžné lásky. Hrají: A.Geislerová,
G. Cserhalmi, I.Trojan, J.Adamová, I.Bittová..

støeda 26.5 v 19,00 hod.
ètvrtek 27.5. v 19,00 hod.

nevhodný do 12 let

vstupné 55,- Kè

MAZANÝ FILIP

Ostøe nabitá parodie.L.A. r. 1937. T.Hanák coby
šarmantní tvrïák Phil Marlowe vzdoruje zlotøilým
úkladùm O.Kaisera i žhavým pohledùm pùvabné
Vilmy Cibulkové

pátek 28.5. v 19,00 hod.

pøístupný

vstupné 57,- Kè

PUPENDO
Hoøká komedie Jana Høebejka o lidech, kteøí vylezli
z pelíškù a nezapomnìli, že si musíme pomáhat

sobota 29.5.v 19,00 hod.

nevhodný do 12 let

11.5. v 19,00 - Královny noci - kinosál
17.5. v 8,30 - O Smolíèkovi - divadelní pohádka
10,00 kinosál ( pro MŠ + I.st.ZŠ )
22.5. v 17,00 - Vítáme léto s tancem se sk.DOMINO
kavárna
22.5. v 16,00 - Harry Potter a Tajemná komnata - film
spojený se zábavným odpolednem
23.5. v 14,00 - Hurá do Bradavic aneb Den dìtí
s Harry Potterem ( zábava, tancování,
soutìže o ceny ) - kavárna
22. - 30. 5 . v 19,00 - 9 dní s èeským filmem - kinosál

 pronájem kluboven, salonkù, kavárny
( novì vybavená pøípravna jídel )
za velmi výhodné ceny
 záznamy na videokazety
ze spoleèenských a kulturních akcí
 zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi
O konkrétních cenách se informujte
v kanceláøi Kulturního støediska ve Vratimovì
tel. 596 732 330, 596 732 102

angliètina 1.roè. - pondìlí 15,30 hod.- klubovna è.11
2.roè. - úterý 15,30 hod. - klubovna è.11
3.roè.
17,00 hod. - klubovna è.11
nìmèina 1.roè. - støeda 17,00 hod. - klubovna è.11
roztleskávaèky - pondìlí 16,00 hod. - kavárna
mažoretky
- úterý 15,00 hod. - kavárna
kalanetika
- støeda 18,00 hod. - kavárna
interval aerobik - ètvrtek 18,00 hod. - cvièební sál è.24

PRO DÌTI
6.6. - v 10,00 - Hraèky aneb Medvídek Pú se vrací
divadelní pohádka pro dìti - hraje Modrý
slon Ostrava - kinosál Hvìzda
kurzy: aerobik pro dìti 5-9 let - prázdniny
GAZELA - aerobik pro dívky - prázdniny
PRO DOSPÌLÉ
intenzívní týdenní kurz angliètiny - prázdniny
(pro zaèáteèníky nebo konverzace)

vstupné 55,- Kè

NUDA V BRNÌ
Komedie o tom, jak je nìkdy tìžké být nahý v posteli,
notabene není-li s ní èlovìk nahý sám.
Hrají: J.Budaø, K.Holánová, M.Donutil, P.Liška...

nedìle 30.5.v 19,00 hod.

pøístupný

vstupné 63,- Kè

JAK BÁSNÍCI
NEZTRÁCEJÍ
NADÌJI
Svìt pøišel o nì, pak oni o iluze. Zachutnal jim
život, nadešel jejich konec - to poslední,
co básníkùm ještì zbylo, je nadìje.

3.5. v 15,00 generálka ZUŠ Vratimov - kinosál
4.5. v 8,30 Jarní koncert ZUŠ - kinosál
10,00
18,00
9.5. v 14,00 Den matek ( kroužky DDM ) - kavárna
10.5. v 17,00 zkouška dech.orchestru ZUŠ Vratimov
13.5. v 16,00 Klub dùchodcù Vratimov - kavárna
14.5. v 17,00 zkouška dech.orchestru ZUŠ Vratimov
15.5. v 9,00 schùze ÈSBS - klubovna è.17
18.5. v 16,00 schùze KSÈM - klubovna è.24
24.5. v 8,00 školení zapisovatelù - klubovna è.11
24.5. v 17,00 zkouška dech.orchestru ZUŠ Vratimov
25.5. v 9,00 Louèení se školkou - kavárna
31.5 v 17,00 zkouška dech.orchestru ZUŠ Vratimov
prodeje : vestibul
4.,5., 11., 14., 17., 18., 19., 24.,26., 27., 31.kvìtna

Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin.
Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.

Program kina Hvìzda Vratimov
kvìten 2004
http: //kina.365dni.cz

Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením
tel.: 596 732 102
spojení z centra Ostravy autobusem è.21

Zmìna zaèátku pøedstavení
USA 98´

sobota 1.5. v 19,00
nedìle 2.5. v 19,00

nepøístupný
vstupné 59,-Kè

TEXASKÝ MASAKR
MOTOROVOU PILOU
Film, který musíte vidìt, i když pøi nìm budete zavírat oèi

støeda 5.5. v 19,00
ètvrtek 6.5. v 19,00

USA 90´
v èeském znìní

pøístupný
vstupné 60,-Kè

Looney Tunes:ZPÌT V AKCI
Kaèer Daffy, králík Bugs a další kreslené postavièky se
spolu s malými herci vydávají po stopì kouzelného diamantu.

sobota 8.5. v 19,00
nedìle 9.5. v 19,00

Francie 104´

nevhodný do 12 let
vstupné 60 ,-Kè

NA PLNÝ PLYN
Svìtové okruhy s tribunami fanouškù, adrenalinové jízdy
po dálnicích, závody na snìhu a ledu, krásné ženy...
to je život automobilových šampionù.

støeda 12.5. v 19,00
ètvrtek 13.5. v 19,00

USA 125´

pøístupný
vstupné 58 ,-Kè

9 dní s èeským filmem

22. - 30. kvìtna
tem èeského filmu
ì
v
S 22. - 30. kvìtna
prostøednictvím filmového plakátu

ve vestibulu kina Hvìzda ve Vratimovì
Navštivte výstavu a zvolte nejhezèí filmový plakát. Svým hlasem
se zapojíte do soutìže o volnou vstupenku na filmové
pøedstavení v mìsíci èervnu

pro dìti
nedìle 9.5. v 16,00 hodin

vstupné 25,- Kè

sobota 22.5. v 16,00 hodin

VELKÁ RYBA

Pro nìkoho je každý rybník pøíliš malý..
Ewan McGregor a Albert Finney ztìlesòují jediného muže,
který svými sny pøetváøí èas i prosto. Støihoruký režisér
Tim Burotn experimentuje s "opravdovými" city.

sobota
nedìle

15.5. v 19,00
16.5. v 19,00

USA 92´

nepøístupnýt
vstupné 58 ,-Kè

vstupné 35,- Kè

nedìle 30.5. v 16,00 hodin

VERONIKA GUERIN
Cate Blanchett neohroženou irskou novináøkou, která
padla za obì drogovým bosùm. Film podle skuteèné
události z 90.let

støeda 19.5. v 19,00
ètvrtek 20.5. v 19,00

USA 85´

pøístupný
vstupné 51 ,-Kè

v èeském znìní

vstupné 50,- Kè

nenechte si ujít v èervnu

MEDVÌDÍ BRATØI

2.- 5.6. Gothika - USA
16.-19.6. Kill Bill 2 - USA

Studio W.Disneyho se znovu vrací do zvíøecí øíše, aby
malým i velkým nabídlo zábavné a pouèné vyprávìní.

23.- 26.6. Návrat do Cold Montain - USA

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

Vydává MìÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní støedisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.è. 59 6732 102
Pøedseda redakèní rady :Mgr.Iveta Zechová, redaktor VN Ing.Marcela Smužová. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ïurišová.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA VRATIMOVA
Rada mìsta Vratimova zasedala 8.6.2004 a
projednávala tyto body:
! rozbory hospodaøení mìsta Vratimova za I.
až IV. mìsíc 2004
! návrh koeficientu pro daò z nemovitosti na
rok 2005
! vyøizování podnìtù a stížností obèanù
! plány práce komisí na II.pololetí 2004
! školství, pøíprava na školní rok 2004-2005
! smlouvy o dílo
! vyhlášení zámìru prodeje pozemku
! GO komunikací v Horních Datyních
Zastupitelstvo mìsta Vratimova zasedalo
14.6.2004 a projednávalo tyto body:
! rozbory hospodaøení mìsta Vratimova za
I.až IV.mìsíc roku 2004
! návrh koeficientu pro daò z nemovitosti na
rok 2005
! úèast mìsta Vratimova ve sdruženích
! vyøizování stížností a podnìtù obèanù
! plány práce ZM a jeho výborù
! rozpoètové opatøení è.I/2004
! zpráva o kontrolní èinnosti KV od 7.4.2004
do 1.6.2004
! vodovod Mourová, øešení náhrady
stávajícího potrubí
! GO komunikací v Horních Datyních
! odkoupení pozemku
! vyhlášení zámìru prodeje pozemku

Omluva obèanùm
Ve dnech 11.6.- 12.6.2004 se konaly volby do
Evropského parlamentu a v této souvislosti Vám
byly do schránek doruèeny volební obálky. Dle
našich informací byly obálky v nìkolika málo
pøípadech doruèeny i obèanùm, kteøí již
zemøeli. Zemøe-li obèan Vratimova nebo
Horních Datyò mimo území naší obce (v
nemocnici apod.), dozví se o této skuteènosti
evidence obyvatel našeho MìÚ až
prostøednictvím Magistrátu mìsta Ostravy,
nejdøíve však do 30-60 dnù, pøípadnì i pozdìji.
Abychom pøedešli výše uvedeným nemilým
situacím, prosíme obèany, aby pøedkládali
úmrtní listy, které obdrží po úmrtí svých blízkých
na MìÚ, I.patro, dv.è.1 - evidence obyvatel a
matrika.
Souèasnì se touto cestou omlouváme tìm
obèanùm, kteøí do svých schránek obdrželi
volební obálky pro obèany, kteøí již nejsou mezi
námi, ale pøedejít a nebo zabránit tìmto
nesrovnalostem není ze shora uvedených
objektivních dùvodù v možnostech evidence
obyvatel mìsta Vratimova.
J.Langrová-odb.vnitøní správy

ZDARMA

ve své pùsobnosti komplexnì spravuje a
zajišuje:
! investièní akce, inženýrské sítì
! vodní hospodáøství, kanalizace
! ochrana životního prostøedí-odchyt psù,
oøez, kácení a výsadba stromù a keøù
! tìlovýchovná zaøízení, zájmová èinnost
! investièní èinnost na úseku bytového
hospodáøství vèetnì zajišování bìžné
údržby
! investièní èinnost na úseku nebytových
prostor vèetnì zajišování bìžné údržby
! investièní èinnost na úseku školství vèetnì
zajišování oprav vìtšího rozsahu
! správcovská èinnost na úseku bytového
hospodáøství
! správcovská èinnost na úseku nebytových
prostor
! úsek dopravy a silnièního hospodáøstvísilnièní správní úøad
! hasièský záchranný sbor a civilní obrana
Jedná se pøedevším o tuto èinnost:
- v rámci investièních akcí se jedná o zajištìní
akcí od prvopoèátku, tj. od sestavení plánu akcí
a nových, tak rekonstrukcí, zajištìní PD,
smlouvy s dodavatelskými firmami, kontrola
plnìní smluv z hlediska èasového a finanèního,
technický dozor na provádìných stavbách až po
kolaudaci a závìreèné vyhodnocení
- v rámci vodního hospodáøství se jedná o
výstavbu nových vodovodních øadù, opravy
stávajících kanalizaèních trubních vedení a
šachtic, která jsou v majetku Mìsta Vratimova
- v rámci ochrany životního prostøedí se
soustøeïují požadavky obèanù na oøez a kácení
stromù, které se dále pøedávají odboru VaŽP k
vydání rozhodnutí a dále dle požadavku obèanù
je provádìn pøíslušnou organizací odchyt
toulavých psù vèetnì pøíslušných veterinárních
služeb
- v rámci péèe o tìlovýchovná zaøízení a
zájmovou èinnost jsou provádìny úpravy a
opravy høiš, event.výstavba nových a úpravy
dalších sportovních zaøízení
- v rámci investic na úseku bytového
hospodáøství se jedná o zajišování studií možné
nové bytové zástavby v katastru mìsta a
pøípravu a dozor pøi provádìní investièních akcí
v údržbì bytových domù, vèetnì zajišování
bìžné údržby bytových domù. Ve spolupráci s
Teplem Vratimov spol. s r.o. zajišování
provozu vytápìní a dodávek TUV v bytových
domech
- v rámci investic na úseku nebytových prostor
vèetnì kulturních støedisek a tìlovýchovných
zaøízení v majetku mìsta se jedná o pøípravu a
dozor pøi provádìní investièních akcí nutných
pro zajištìní provozu tìchto objektù vèetnì
bìžné údržby nebytových prostor. Ve spolupráci
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s Teplem Vratimov spol. s r.o. zajišování
provozu vytápìní a dodávek TUV
v
nebytových prostorách
- v rámci investic na úseku školství se jedná o
pøípravu a dozor pøi provádìní investièních akcí
nutných pro zajištìní provozu škol a školských
zaøízení vèetnì zajišování bìžné údržby
vìtšího rozsahu
- v rámci správy bytového fondu zajišuje odbor
investic provoz obecních a služebních bytù v
majetku mìsta vèetnì vedení agendy související
s jejich pronajímáním
- v rámci správy nebytových prostor zajišuje
odbor investic provoz nebytových prostor
vèetnì vedení agendy související s jejich
pronajímáním
- v souladu se zákonem o pozemních
komunikacích vykonává státní dozor v rozsahu
své pùsobnosti, dbá na ochranu pozemních
komunikací, dozírá zda jejich vlastníci nebo
uživatelé dodržují povinnosti a podmínky
stanovené tímto zákonem
- vede agendu veøejné dopravy, tj. mìstské
hromadné dopravy, ÈSAD a ÈD v rámci
koordinátora KODIS
- vyjadøuje se k jízdním øádùm, navrhuje jejich
zmìny, kontroluje faktury a v pøípadech
kulturních akcí zabezpeèuje povolení uzavírek a
objíždìk státních silnic a místních komunikací
- zajišuje údržbu zastávek a èekáren mìstské
hromadné dopravy a ÈSAD
- ve spolupráci s Vratimovskými službami
s. s r.o. sestavuje plán oprav místních
komunikací vèetnì údržby silnièních vpustí,
operativnì zajišuje odstraòování vzniklých
poruch a kontroluje èerpání finanèních
prostøedkù na tyto akce
- kontroluje zabezpeèování èištìní mìsta,
údržby veøejné zelenì, zimní údržby
komunikací a oprav veøejného osvìtlení vèetnì
èerpání finanèních prostøedkù
- vyjadøuje se ke stavbám vodovodních,
plynových a kanalizaèních pøípojek z hlediska
dodržování zákona o pozemních komunikacích
- vydávání rozhodnutí o povolení zvláštního
užívání místních komunikací a v pøípadech
poruch a havárií rozhodnutí o dodateèném
povolení zvláštního užívání místních
komunikací
- vydává rozhodnutí o povolení pøipojení
sousedních nemovitostí k místním
komunikacím a dle platných zákonù a vyhlášek
stanovuje výši poplatkù za použití veøejných
prostranství
- sestavuje plán generálních oprav místních
komunikací a pøi jejich realizacích provádí
dozor na stavbách
- zabezpeèuje provoz koupalištì po technické
stránce a zajišuje odstraòování poruch
- prostøednictvím tajemníka komise pro výbìr
uchazeèù zajišuje veškerou pøípravu a prùbìh
výbìrových øízení od vydání výzvy k podání
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INFORMACE OBÈANÙM O ROZDÌLENÍ FINANÈNÍCH PROSTØEDKÙ
z mìstského rozpoètu 2004 pro spolky, zájmová a obèanská sdružení, sportovní organizace
Z a s t u p i t e l s t v o m ì s t a Vr a t i m o v a
každoroènì finanènì podporuje sportovní
organizace, spolky, zájmová a obèanská
sdružení prostøednictvím nichž mùžou naši
obèané a dìti "relaxovat." Podporovány
jsou i vybrané granty a programy pro dìti,
které pøipravily jednotlivé školy, mìstská
knihovna, DDM ve Vratimovì apod.. Na
aktivity výše uvedených subjektù bylo pøi
schvalování rozpoètu pro rok 2004
vyèlenìno a schváleno ZM celkem
600 000,- Kè. Tato èástka byla rozdìlena
následovnì:
Pøíspìvky zájmovým organizacím
vèetnì škol, knihovny a DDM - 100 000,Kè

Jsou to : Svaz bojovníkù za svobodu, Svaz
vèelaøù, SK TIME OUT Vratimov, DDM
Vratimov, Klub èeských turistù, SDH
Vratimov, SDH Horní Datynì, ÈZS
Vratimov, ÈZS Horní Datynì, Klub
dùchodcù, Svaz tìlesnì postižených,
Taneèní klub Adria, Mìstská knihovna,
Sdružení TELEPACE, ZŠ Masarykovo
nám., ZŠ Datyòská ul.
Tìlovýchovná zaøízení
Jsou to: TJ Horní Datynì 60 000,- Kè, Sokol
Vratimov 40 000,- Kè, TJ BIOCEL
VRATIMOV, s.r.o. 400 000,- Kè ( tato
spoleènost obdržela tuto èástku jednak na
èásteènou úhradu provozu areálu, ale také
na èinnost jednotlivých sdružení - tenis,

volejbal, stolní tenis, kopaná).
Kolik finanèních prostøedkù pøipadne na
èinnost v závorce uvedených obèanských
sdružení bylo ponecháno, po dohodì s
pøedsedou DR Ing.Václavem Kupkou, na
vùli Dozorèí rady TJ BIOCEL, s.r.o..
Sportovní, zájmová i kulturní èinnost v
našem mìstì je podporována i èastou
úèastí zástupcù mìsta na jednotlivých
akcích, které jsou na výborné úrovni a jsou
sledovány s velkým zájmem a spokojeností.
Zdaøilou akcí byl turnaj v kopané o tradièní
pohár starosty mìsta, který provázela velká
úèast našich spoluobèanù.
Mgr.I.Zechová-starostka

Kolektiv zamìstnancù mìstského
koupalištì Vás srdeènì zve k návštìvì
bazénu, kde si mùžete užít vodních atrakcí
a zaplavat si. Kdo chce sportovat mùže si
zahrát profesionální badminton a k
dispozici jsou rovnìž ruské kuželky.
Zajištìno je bohaté obèerstvení.Otevøeno

je dennì od 9 do 20 hodin, prodej
vstupenek a permanentek konèí 1 hodinu
pøed uzavøením areálu. Od 17 hodin
mùžete využít 50% slevu vstupného. Dìti
do 5-ti let a tìlesnì postižení mají vstup
zdarma.
R.Drozdková-MìÚ Vratimov

OPRAVA SILNICE
ul.Datyòská a oprava silnice
z Horních Datyò do Václavovic
Silnice ve smìru na Horní Datynì s názvem
ul.Datyòská a silnice vedoucí z Hor.Datyní
do Václavovic jsou silnicemi II.tøídy, jejichž
opravy spadají pod Správu a údržbu silnic
ve Frýdku-Místku a financování tìchto
oprav, vèetnì èasového harmonogramu
oprav je plnì v kompetenci
Moravskoslezského kraje, který má tyto
silnice v majetku.
Mìsto Vratimov písemnì požádalo øeditele
SÚS Frýdek-Místek Ing.Radomíra Vlka o
okamžité provedení opravy silnic ve smìru
na Václavovice, která byla v havarijním
stavu. Silnice na základì požadavku byla
prozatímnì opravena a vedení mìsta
požádalo o provedení generální opravy této
silnice v roce 2005. Aby tato oprava mohla
být realizována v roce 2005 musí být
uvolnìna finanèní èástka z rozpoètu
Moravskoslezského kraje.
Mgr.I.Zechová-starostka

Záhonky se zaplní sazenièkami, trávníky
vzrostlou vegetací. Je nutno si ale uvìdomit, že
pokud se jedná o umìlý zásah do ekosystému,
pøíroda si sama nebude umìt pomoci.
Neudržované pozemky a pøebujená vegetace
jsou ideálním místem pro šíøení plevelù a škùdcù
všeho druhu, které vítr roznáší i na pozemky
udržované. Stojí za úvahu, zda by nebylo vhodné
pøemoci vlastní lenost a uvést zanedbané
pozemky do kultivovaného stavu, který nejen
lahodí oku, ale je dùležitý i z hlediska udržení
rovnováhy v ekosystému. Vždy jistì všichni
chceme, aby naše okolí bylo krásné a upravené.
Nemùžeme-li údržbu pozemku provést sami, je
možno si tuto službu objednat napøíklad u
Vratimovských služeb, spol.s r.o. na adrese
J.Žemly 1083, Vratimov, tel.596 732 045 nebo u
dalších firem, které seèení provádìjí.
Mìstský úøad Vratimov, odbor výstavby a
životního prostøedí bude prùbìžnì provádìt
kontroly v terénu, následnì písemnì vyzývat
vlastníky neudržovaných pozemkù k nápravì a v
pøípadì neuposlechnutí udìlovat sankce.
RNDr.I.Hranická - odbor VaŽP

Upozornìní podnikatelùm
Upozoròujeme podnikatele, že nejpozdìji
do 1.6.2004 mìlo být provedeno mìøení
úèinnosti spalování, mìøení množství
vypouštìných látek a kontrola stavu
spalinových cest prostøednictvím
oprávnìné osoby. Tato povinnost mìøení se
vztahuje na podnikatele, kteøí malý
spalovací zdroj využívají výhradnì pøi
podnikatelské èinnosti a spalují tuhá paliva
ve zdroji od jmenovitého tepelného výkonu
15kW a spalující plynná nebo kapalná

paliva ve zdroji od jmenovitého tepelného
výkonu 11 kW. Toto mìøení je nutno
provádìt nejménì jedenkrát za dva roky a
odstraòovat zjištìné závady. Výsledek
mìøení musí být pøedložen Mìstskému
úøadu ve Vratimovì, odboru výstavby a
životního prostøedí. V pøípadì nedoložení
mìøení
mùže
být
provozovatel
sankciován dle § 40 zákona o ochranì
ovzduší.
RNDr.I.Hranická-odbor VaŽP

Výzva k vlastníkùm luk
v katastru Horních Datyò
V souvislosti s nedávným konkursem VASE
Bruzovice byly vlastníkùm vypovìzeny z
nájmù i louky v Horních Datyních. Tyto naše
pozemky, kdysi tvoøily pro prarodièe, rodièe
ale i JZD a VASE rostlinnou základnu pro
hospodaøení. Nyní toto bývalé "rodinné
støíbro" zùstává ladem, nebo již není
potøeba a ekonom.zájem tyto louky
obhospodaøovat. Nejsou ani lukrativní jako
stavební pozemky z dùvodu sporadicky se
opakujících záplav. Louky se však notnì
zaplevelily a je otázkou èasu než nastoupí
tlak z Mìsta na jejich oèistu. Mìstu,
obèanùm a kritikùm sdìluji, že jsme to
nezpùsobili my. Správce konkurzní
podstaty ani po mé urgenci a reklamaci
nesplnil Smlouvu a nevrátil louky a j.
pozemky ve stavu v jakém byly do družstva
vneseny. Nikdo z nás již nikdy nebude
schopen dát pùdu do pùvodního stavu.
Protože nekoneènì a opakované náklady

pak za pøíp.seèení budou nemalé, je tøeba
hledat formy a zpùsob jak toto do budoucna
øešit a dìdice od tohoto bøemena odlehèit.
Jednou z možností dle mého názoru je
vytvoøit úèelové a doèasnì neregistrované
obèanské sdružení vlastníkù luk
nacházejících se od ul. Vratimovská po
potok Datyòka a od ul.Václavovická po
ul.Potoèní.
Ujímám se této iniciativy a vyzývám cca 15
vlastníkù tìchto luk kteøí mají podobné
pocity, aby se v pøípadì zájmu dostavili ve
ètvrtek 8.èervence t.r. do restaurace
Kult.domu H.D. Zatím se nabízí možnost
zalesnìní, za cenu zmìny koloritu Datyò,
ale nejsou vylouèena i jiná Vámi
navrhovaná øešení.
Pøijïte se proto spoleènì poradit. Mé
kontaktní telef.èíslo je 596 673 065.
Jan Kuchaø
(dopis zveøejnìn bez úprav)
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Svozový kalendáø
na 2.pololetí 2004
Horní Datynì - svozový den støeda

Vratimov - svozový den pátek
datum
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 týdnì
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená

1 x 2 týdny

1 x 4 týdny

kombi
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá

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

datum
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 týdnì
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená
èervená

1 x 2 týdny
modrá

1 x 4 týdny

modrá

zelená

kombi
žlutá
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

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

Pøípadné zmìny ve svozovém kalendáøi budou obèanùm po dohodì s Mìstským úøadem vèas oznámeny

Besedovali jsme Dìtské høištì u školy
s premiérem
Èeské republiky
Dne 27.5.2004 navštívil naše mìsto
premiér ÈR Vladimír Špidla. Ještì než
zavítal do ZŠ na Datyòské ul., kde byla
pøichystána beseda, prohlédl si mìstský
úøad a nové mìstské koupalištì.
Jakmile dorazil do školy, pøivítali ho žáci
potleskem. Poté zaèala beseda, kterou øídili
èlenové dìtského zastupitelstva. Otázky
byly velmi pestré. Týkaly se jak práce
premiéra, tak soukromí pana Špidly. Napø.:
èím chtìl být jako malý kluk, zda se mu líbí
ve Vratimovì èi proè se stal politikem. Pan
premiér nám ochotnì zodpovìdìl všechny
naše otázky. Beseda se nám líbila, odnesli
jsme si hluboké zážitky na celý život.
"Dìkuji za setkání s dìtským
zastupitelstvem. Máte tu chytré a milé dìti.
Budoucnosti se nemusíte obávat."
Vladimír Špidla - citováno ze zápisu pana
premiéra do školní kroniky
Redakèní rada dìtského zastupitelstva

Velice nás potìšilo, že se nìkdo zastal
školního høištì u ZŠ v Horních Datyních.
Návrh na jeho rekonstrukci zaèal už v roce
2002, kdy investor - Mìstský úøad ve
Vratimovì - nechal zhotovit Koncepèní
studii úpravy stávajícího školního høištì.
Tento návrh nebyl zrealizován z dùvodu
nedostatku financí ( cena byla vypoètena na
460 000,- Kè). V této èástce byla zahrnuta
nejen rekonstrukce povrchu høištì, ale i
vybavení sportovištì zaøízením vhodným k
výuce tìlesné výchovy - branky, koše na
basket, ocelové hrazdièky, kladina,
š e s t i h r a n n á p r ù l e z k a , l a v i è k y,
prohazovadla, doskoèištì apod..
V únoru 2004 jsme znovu, v rámci vyhlášení
výbìrového øízení na poskytování
úèelových dotací a dotací - mìstských
grantù Mìsta Vratimova, nabídli projekt
zamìøený alespoò na èásteèné vybavení
høištì s celkovými náklady 92 000 Kè.
Tyto projekty jsou urèitì ménì nákladné než
realizace úplnì nového dìtského høištì za
tìlocviènou TJ v souvislosti s nedoøešeným
majetkovým vypoøádáním, jak uvádí v
minulém èísle VN pan Jan Kuchaø z
ul.Potoèní.

Naše malotøídní škola má málo prostoru pro
uskuteèòování kvalitní tìlesné výchovy. Do
vzdálenìjší tìlocvièny TJ pøecházíme
pouze v zimních mìsících, v ostatních
èástech roku provádíme výuku Tv na
"školním høišti", které jak všichni víte,
neumožòuje plný rozvoj sportovní aktivity
dìtí. Vybavení školního høištì základními
prvky by bylo pøínosem i pro školní družinu,
turistický a sportovní kroužek a ostatní dìti
a mládež obce. V dnešní dobì se šetøí na
každém místì. Rekonstrukce stávající
plochy by byla zøejmì ménì nákladná než
výstavba nového areálu, vèetnì ceny za
odkoupení pozemku. Bylo by dobré, kdyby
zastupitelé zvážili a pøehodnotili svùj
p ù v o d n í z á m ì r . Ta k t o n o v ì
zrekonstruované høištì u školy dává záruku
vìtší návštìvovanosti dìtmi, pro které se
snažíme toto místo vybudovat, než v místì
za Kulturním domem v Hor. Datyních
navrhovaném Radou mìsta Vratimova, což
by mohlo mít za následek potýkání se s
negativními jevy dorùstající mládeže v obci.
za kolektiv pedagogických pracovníkù
R.Kubinová-vych.ŠD a uè.Tv
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DÌTSKÉ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
Dìtské zastupitelstvo Mìsta Vratimova
(DìZaMV) vzniklo v listopadu 2003 za podpory
obou vratimovských škol, Domu dìtí a mládeže
Vratimov a paní starostky Mgr.I.Zechové. Naše
zastupitelstvo má 21 èlenù, kteøí se pravidelnì
scházejí v prostorách DDM. S pøípravou
jednání zastupitelstva nám pomáhá
koordinátorka paní H.Nevrlá. Na pozvání paní
starostky jsme navštívili mìstský úøad, kde jsme
se seznámili s tím, jak pracuje a co všechno si
mùže obèan na úøadì vyøídit. Mìli jsme možnost
setkat se s premiérem ÈR Vladimírem Špidlou.
Zúèastnili jsme se zasedání zastupitelstva Mìsta
Vratimova, kde jsme zastupitele informovali o
naší èinnosti. S pomocí pracovnic DDM se nám
pro spolužáky podaøilo uspoøádat diskotéku. Na
základì dobrých ohlasù, které pøinesla anketa
pøipravená redakèní radou DìZaMV, jsme se
rozhodli uspoøádat ještì jednu diskotéku na
rozlouèení se školním rokem.Redakèní rada se
zasloužila o informování obyvatel s èinností
našeho zastupitelstva formou èlánkù ve
vratimovských novinách a èasopise DDM

"Barák". Kromì úspìchù jsme se potýkali i s
problémy. Byla to pøedevším malá úèast
nìkterých èlenù na zasedáních a nejvíce nás
trápila malá pravomoc. V pøíštím školním roce
chceme prosadit opravu høištì u DDM, nebo je
ve špatnémn stavu a my bychom chtìli, aby
mohlo sloužit vratimovským dìtem a mládeži pro
trávení jejich volného èasu. Naším zatím
nejvìtším úspìchem je získání souhlasu
øeditelek obou vratimovských škol s možností
zavedení tzv. "ŽOLÍKÙ". Žolíka mùže použít
žák, který není pøipraven na hodinu, aby zamezil
špatné známce a to v omezeném poètu.
V pøíštím školním roce se chystáme vypracovat
Statut DìZaMV, který bude upravovat podmínky
èlenství v dìtském zastupitelstvu a zároveò bude
øešit postihy za neomluvenou neúèast.
Na závìr bychom chtìli podìkovat øeditelce
DDM, øeditelkám vratimovských škol a paní
starostce. Bez podpory tìchto osob by dìtské
zastupitelstvo nevzniklo a nemohlo pracovat.
D.Zecha-dìtský starosta, M.Èervenka-dìtský
místostarosta

Zprávièka ze školního prostøedí v Horních Datyních
Konec školního roku 2003/2004 otevírá letní
prázdniny všem školákùm a zároveò s sebou
pøináší 2.èíslo èasopisu ZŠ Hor.Datynì ŠKOLNÍ
ZRCADLO. Jak tomu bylo v prvním èísle, tak i
nadále chceme všechny zájemce informovat o
školních èinnostech, akcích, zajímavých
výletech a vzdìlávacích programech. Pøibyly i
nové rubriky: "Tipy na výlet", "Rady na tábor",
"Pro kuchaøinky a kuchaøe jsou pøipraveny
recepty". Dìti pozorným ètením narazí i na
spoustu úkolù, které jim zpøíjemní a vyplní volný
èas. Tento školní rok byl výjimeèný i tím, že jsme
se rozlouèili s žáky pátých tøíd, kteøí
navštìvovali naši školu v letech 1999 - 2004.
Jak hodnotí Martina Hanáková uplynulé roky
na škole?
"Chtìla bych napsat nìkolik vìt o tom, jak se mi
ve škole líbilo. Nauèila jsem se psát, èíst a
poèítat. Uèiva sice pøibývalo, ale my jsme to
všichni zvládli. Paní uèitelky byly a poøád ještì
jsou hodné. Líbí se mi naše škola, protože je

NABÍDKA

malá a vyznám se v ní. Nedovedu si pøedstavit,
že po prázdninách už musím do Vratimova, ale
to mì bohužel nemine. Nìkteré knížky máme
nové, ale nìkteré ne.
Ve škole jsou 4 poèítaèe, za což jsme rádi,
protože se na nich uèíme v poèítaèovém kroužku.
Naše škola je sice malá, ale hezká a dobøe se v ní
uèí."
Do Vratimova odcházejí: Jakub Balogh, Marek
Èíž, Martina Hanáková, Dagmar Hrdá, Šárka
Kobzová, Sylva Raszková.
Budoucím šesákùm držíme palce pøi vstupu na
novou školu, ale také budoucím prvòáèkùm,
které slavnostnì pøivítáme 1.záøí v Horních
Datyních. Všichni víme, že ten první rok je
významný a nìèím úplnì odlišným než
pøedcházející léta. Teï už Vám pøeji nejen
krásnì prožité prázdniny, plné sluníèka a
radostných zážitkù, ale i chvíle pøi ètení druhého
èísla ŠKOLNÍHO ZRCADLA.
Mgr.L.Antonínová - uèitelka

Zájezd do Itálie
ZŠ Masarykovo nám., Vratimov nabízí
veøejnosti možnost zúèastnit se
poznávacího zájezdu do Øíma a Florencie
ve dnech 24.9.-28.9.2004. Cena zájezdu je
4 550,- Kè. V cenì doprava autobusem,
ubytování - 2 noci v bungalovech na
pøedmìstí Øíma, 2 snídanì, služby
prùvodce CK.
Zájemci se mohou pøihlásit co nejdøíve na
tel. 596 732 158, 602 814 502, kde budou
poskytnuty další informace.
Mgr.A.Èavojská - øed.školy

Dùm dìtí a mládeže Vratimov dìkuje všem
vedoucím zájmových útvarù, kteøí se po
celý školní rok 2003/2004 starali o náplò
volného èasu vratimovských dìtí a mládeže
formou èinnosti v kroužcích i na akcích o
víkendech.
Pøi poøádání akcí nám velmi pomohla
spolupráce se sponzory, kteøí nám svým
pøispìním pomohli zajistit pro dìti zajímavé
ceny do soutìží a sportovních klání.
Dìkujeme firmám ROUBÍÈKOVI, MG
ODRA GAS, DALKIA MORAVA, PORTAS
odborný závod Michal Soták Ostrava.
Za velmi dobrou spolupráci dìkujeme
Kulturnímu støedisku Vratimov, Mìstu
Vratimov a vratimovským školám.
Tìšíme se se všemi na další plodnou
spolupráci. Pøejeme hezké prázdniny a
hodnì sluníèka.
H.Nevrlá, øeditelka DDM Vratimov

info:DDM Vratimov,
tel. 596 732 333, 596 733 988
e-mail:
ddm.vratimo@tiscali.cz

q

q

kroužkù, klubù, kurzù na 1.pol šk.roku 2004/2005 v DDM Vratimov
pøihlášky a zápisné do 31.10.2004, pokud se hlásíte do více kroužkù-sleva na další zápisné 20%

výtvarný technik od 6-ti let
-malování, rùzné výtvarné techniky pro malé i velké,
pøírodní materiály
cukráøský - vìkovì neomezeno
-peèeme dobroty, výrobky z marcipánu
šikovné ruce, chytré hlavy - od 14-ti let
-zajímavé úkoly a hry, rozvíjení pøedstavivosti a fantazie,
manuální zruènost
ozdoby I. - vìkovì neomezeno
-zvíøátka, postavièky z korálkù, kvìtinový náramek,
náhrdelník
ozdoby II. - vìkovì neomezeno
-náramky, taštièky z korálkù, práce na stavu
mladý chovatel - vìkovì neomezeno
-koèky, želvy, køeèci, hry, výstavy, uèíme se starat o živá
zvíøátka, velká výstava k 5.výroèí
angliètina pro nejmenší - pro dìti z 1.tø. ZŠ
-zábavnou cestou uvedeme dìti do základù angliètiny,
hry, básnièky, písnièky
angliètina pro malé školáky - pro dìti z 2.-3.tø. ZŠ
kvalitní pøedstupeò povinné jazykové výuky od 4.roè.,
nácvik správné výslovnosti, schopnost rozumìt,
rozšíøení slovní zásoby, doplòovaèky, køížovky,
jednoduché psaní v anglickém jazyce
klub"angliètiny" - pro maminky s dìtmi
-hravé dopoledne s angliètinou, jednoduchá slova a
povely, písnièky, básnièky
fantasy hry - vìkovì neomezeno
-fantasy a sci-fi karetní hry, deskové hry
hra na kytaru - pro dìti od 10-ti let
-podmínka vlastní kytara, nauèíme se písnièky k ohni
"Pane, pojïte si hrát" - pro dìti do 6-ti let

-od 1 roku s doprovodem rodièù, od 3 let možno bez
doprovodu, hry, soutìže, výlety, básnièky, písnièky,
ved.K.Zonová
Brouèci aneb "Pane pojïte si hrát" - pro dìti do 6-ti
let
-od 1 roku s doprovodem rodièù, od 3 let možno bez
doprovodu, hry, soutìže, výlety, básnièky, písnièky,
ved.R.Pospíšilová
klub "Maminek s dìtmi"
-pro maminky na mateøské dovolené, bohatý program
na dopoledne, hry, básnièky, øíkanky
klub "Baráèníkù"- od 14-ti let
-pro ty, co chtìjí sami poznat, co dokáží, úèast na akcích
DDM, hry, výlety, víkendové pobyty, šk.rok ukonèen 5-ti
denním soustøedìním
klub "Želvièky" - od 14-ti let
-pro starší turisty, pøíprava programu pro dìti z oddílu
"Žabák", výlety, hry, úèast na akcích DDM
klub "Pecka" - pro dìti 1. - 7.tø.ZŠ
-hry, soutìže, výlety, diskotéky pro klubáky,
vyhodnocení soutìže za celý rok
oddíl "Žabák" - od 6-ti let
-turistika, pøíroda, hry, práce s bièem, lanem
jóga pro dìti od 5-ti let
-tématicky motivované cvièební lekce (poh.hry,
protahovací cviky s øíkankami, dechová a jógová
cvièení, sestavy, pohádky)
scénický tanec od 8 let
-prvky moderního tance a dramatiky
taneèní mix - pro dìti od 4 do 7 let
-základy latina, standart, country tance, aerobic, jóga,

pohybové cvièení
DISCO tance - vìkovì neomezeno
-hip-hop, disco, disco dance, street dance, rozdìlení do
skupinj dle stylu a lektorù
DANCE aerobic pro dìti od 8 do 13 let
-co vše se musíme nauèit, abychom vytvoøili taneèní
skupinu?
-basic aerobic, aerobic mix, HI-LO Dancing
DANCE aerobic pro dívky od 15 do 18 let
-co vše se musíme nauèit, abychom vytvoøili taneèní
skupinu?
-interval, aerobic basic, dance boom, kick box aerobic
LINE DANCE - vìkovì neomezeno
-country styl, sestavy pro vystoupení
"ZIK ZAK"- vratimovské mažoretky a roztleskávaèky
-nová pøípravka pro dìti od 7 do 10 let, v záøí probìhne
konkurz pro dìti od 12 do 15 let
Black and Brown - vìkovì neomezeno
-práce s bièem, lasem, pøíprava na vystoupení
badminton - pro dìti od 9-ti let
-základní údery, pravidla hry, turnaje
klub "SPORTU" - pro dìti od 10-ti let
-zamìøen na tìlesné aktivity na høišti, v pøírodì,
tìlocviènì a na dalších místech, kde se dá sportovat,
napø. jízda na kole, florbal, soutìžní hry na rùzných
místech v okolí Vratimova, pro nejlepšího "sporáka"
cena
pro dospìlé
JÓGA (p.Kohoutková) - úterý v 17,15 hod.
JÓGA pro mírnì pokr. (p.Gerych) - úterý v 19, 00 hod.
TAI - TI ètvrtek v 19,00 hod.
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Vratimov oslavil své 730. narozeniny. Mìsto Vratimov, Kulturní
støedisko, Dùm dìtí a mládeže, TJ Sokol Vratimov, TJ Horní Datynì
i Èeský zahrádkáøský svaz se stali tvùrci a organizátory mnoha
zajímavých akcí,které byly realizovány v týdnu oslav 21.-27.èervna
2004.

týdenní opakovací kurz pro bezproblémový vstup
do 2. a 3. roèníkù
700,- Kè

12.-16.èervence 9 - 13 hod.
intenzívní kurz pro zaèáteèníky, kteøí se chtìjí dohovoøit
v nejbìžnìjších situacích každodenního života
700,- Kè
pøijïte si zacvièit i o prázdninách, každý ètvrtek od 17 hodin
(zaèínáme 1.7.), 9 lekcí za 260,- Kè
permanentní vstupenka je PØENOSNÁ

Znovu zahajujeme po prázdninách pravidelné

sobotní taneèní veèery
se skupinou DOMINO

Zaèínáme v sobotu 11.záøí v 17 hod.
V pondìlí 21.èervna byla ve 13 hodin zahájena výstava Historie a
souèasnost Vratimova, které je vìnován samostatný èlánek v
témže vydání VN.
Na úterý 22.èervna pøipravil vratimovský Dùm dìtí a mládeže
plavecké závody v areálu letního koupalištì. Ovšem z dùvodu
nepøíliš pøíznivého poèasí se neuskuteènilly ani dopolední závody
pro žáky vratimovských škol, ani odpolední akce pro dospìlé "Jak
se neutopit aneb Zaèátek vodníkù v Èechách". Obì byly pøesunuty
na úterý 29.èervna.

øíjen - Abeceda hvìzd II. - one man show
Vladimíra HRONA
listopad - Divadlo Husa na provázku
poprvé pøed vratimovskými diváky
v pøedstavení Bohumila Hrabala:
"Taneèní hodiny pro starší a pokroèilé"
prosinec - koncert: Petr SPÁLENÝ
a New Apollo Band

 pronájem kluboven, salonkù, kavárny
( novì vybavená pøípravna jídel )
za velmi výhodné ceny
 záznamy na videokazety
ze spoleèenských a kulturních akcí
 zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi
O konkrétních cenách se informujte
v kanceláøi Kulturního støediska ve Vratimovì
tel. 596 732 330, 596 732 102

prodeje : vestibul
7., 12., 14., 15., 22., 26., 27., 28.èervence

Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin.
Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.

Ve støedu 23.èervna uspoøádala TJ Sokol Vratimov záslužný Bìh
Terryho Foxe. Akce na podporu výzkumu léèby rakoviny se
zúèastnilo 594 bìžcù, chodcù, cyklistù, bruslaøù, maminek s
koèárky, stranou nezùstali ani pøedstavitelé mìsta v èele s paní
starostkou. Díky pøíspìvkùm všech zúèastnìných zasílá Vratimov
na konto výzkumu èástku 21.656.-Kè.Bìhem ètvrteèního
dopoledne 24.èervna vyzdobily zruèné ruce èlenù Èeského
zahrádkáøského svazu, vestibul kina kvìtinami, suchými vazbami
a bonsajemi. Výstava kvìtin lákala již od rána vùní, která se šíøila
celým prostorem, pro veøejnost byla zahájena ve 12 hodin. Je velká
škoda, že krása živých kvìtù je pomíjivá a výstava byla ukonèena
téhož dne veèer.
pokraèování na str.6
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Soutìže o ceny, hrátky, tancování a moderování bylo v režii
profesionální agentury Agart z Havíøova, která s sebou pøivezla i
oblíbené dìtské kamarády -Teletubbies. Svùj prostor dostaly v
programu roztleskávaèky, malí taneèníci - Rebelové, dívky,
holdující aerobicu, diváky rozproudilo taneèní duo Poprask a
pobavila scénka z pohádky Mrazík. Odpoledne se
rozeznìly tóny cimbálové muziky v podání žákù ZUŠ. Následnì byli
potìšeni všichni posluchaèi a pøíznivci slovenské kapely Team.
Vystoupila totiž jejich revivalová skupina, nechybìl ani "Pa¾o
Habera" a jeho nejvìtší hity z 80.let. Na 19. hodinu se témìø 300
pokraèování ze str.5
Setkala se s velkým ohlasem, byla peèlivì a nápaditì pøipravena a
všem nám pøipomnìla, že se máme pøi podzimní zahrádkáøské
výstavì na co tìšit. Od 15 hodiny do kroku všem návštìvníkùm
Spoleèenského domu zahrál dechový orchestr pùsobící pøi ZUŠ.Na
ètvrteèní odpoledne pøipravili èlenové TJ Horní Datynì neménì
zajímavou akci, a sice turnaj ve høe petanqu. Vítìzné týmy byly
odmìnìny medailemi, diplomy a trièky s logem oslav 730. let
Vratimova.
Všichni ti, kterým chtìlo vedení mìsta podìkovat za spolupráci,
sponzorské pøíspìvky nebo jiné aktivity na podporu mìsta, byli v
pátek 25.èervna pozváni na koncert. U pøíjemné country muziky v
podání Tomáše Linky a jeho doprovodné skupiny Pøímá linka
se vzpomínalo na písnièky legendy èeské country scény Michala Tuèného.

oslavujících pøemístilo do Kulturního domu v Horních
Datyních, kde sobotní oslavy vyvrcholily koncertem skvìlé a
nenapodobitelé Vìry Špinové se skupinou. Po vydaøeném koncertu
se na obloze rozjasnil slavnostní ohòostroj, který vypukl souèasnì
ve Vratimovì i v Horních Datyních. Nedìli 27.èervna jsme prožili už
v poklidu na tradièní Vratimovské pouti se všemi atrakcemi, které
k ní patøí. Dopoledne jejím navštìvníkùm opìt zahrál Dechový
orchestr pøi ZUŠ. Pøed budovou Mìstského úøadu probìhl další
roèník soutìže hasièských družstev, kterou uspoøádal
vratimovský sbor dobrovolných hasièù.K odpolednímu
zdaøilému prùbìhu pøispìl koncert slovácké krojované dechové
hudby Vlènovjanka z Otrokovic a vratimovské country skupiny
Argument.
Bohdana Hujová-dramaturgynì poøadu
Od brzkého sobotního rána mìli pracovníci Kulturního støediska a
Vratimovských služeb se svými pomocníky plné ruce práce s
organizací více než 90ti prodejcù, kteøí se sjeli na víkend do
Vratimova s obèerstvením, perníkovými srdíèky, tureckým medem,
medovinou, voòavými mydélky, øezbáøskými výrobky a dalším
pouovým sortimentem. Nechybìly kolotoèe, obøí skluzavka,
skákací hrad a chaloupka, dìtské minimotorky ani živí koníci pro
projížïky dìtí. V 10 hodin uvedly mažoretky paní starostku, která
oficiálnì zahájila sobotní oslavy, a mìsto se zaèalo bavit.
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Ve tøech sálech Spoleèenského domu mohli nejen obèané, zastupitelé a
radní Vratimova, ale i pozvaní èestní hosté, pøátelé a známí shlédnout po
celý týden výstavu vìnovanou historii i souèasnosti Vratimova.

K prohlídce zval vstup ozdobený historickými erby vlastníkù panství v
okolí obce (zhotovil pan Koláø z Kunèic), ve vestibulu pak mohli všichni
návštìvníci zanechat trvalou vzpomínku pro pøíští generace ve formì
písemného záznamu archívním inkoustem o jakékoliv události, která dle
nich stála za uchování.
A již jsme vstoupili do velkého sálu: po levé stranì staré mìstské kroniky,
po delší dobì opìt zapùjèené Okresním archivem v Místku, kroniku
souèasnou i záznamy historických událostí soukromých osob - váleèná léta
(Albín Dobeš), kronika Horních Datyò (Jan Kuchaø), Dìjiny Vratimova a
Kunèic (Alois Adamus). Kroniky byly lemovány nejstaršími mapami
našeho území, které zapùjèilo Muzeum Šenov (napø. mapa z r. 1575 nebo
Komenského mapa z r. 1627).
Pravá strana byla vyhrazena exponátùm ze soukromé sbírky
vratimovského rodáka pana Pøeèka, který velmi ochotnì vybral a zapùjèil
mnoho ze svých cenných kouskù, jen namátkou vybereme více než sto let
staré: lesní roh, mýdla, ruèní šicí stroj, modlitební knížky, èasopis nebo
cihlu ze stavby vratimovských papíren a tøeba z poèátku minulého století
kávomlýnky, fotografie veteránù l.svìtové války nebo kolébku.
Prùchod mezi sály byl vyhrazen souèasné tvorbì vratimovských obèanù paní Radvanská pøedstavila palièkovanou krajku, pan Mrkva své
døevoøezby-vlastní rodina ze Starých Hamer a pan Daòa døevìné šperky.
Na všechny tyto výtvory by byla hrdá kterákoliv galerie a my všichni jsme si
uvìdomili, že mezi námi žijí, èasto skromnì a nenápadnì, skuteèní umìlci.

Poslední sál shromáždil pøedevším staré písemné dokumenty z historie
Vratimovské celulosky (korespondence vedení z r. 1896, pracovní knížka
zamìstnance, který vìnoval této továrnì 34 pracovních let, zábìry ze
stávky v r. 1929 nebo propouštìcí list zamìstnance z r. 1932), dále projekty
a korespondenci z období úprav koryta øeky Ostravice pro náhony mlýnù
nebo stavbu ochranných valù (1910-1920). Vystavena byla rovnìž kniha
záznamù uèitelù a øídících zdejší školy z let 1886-1926 nebo sbírky
starých bankovek. Celý poslední sál byl doplnìn exponáty zapùjèenými
Muzeem v Šenovì - sáòky, sto let staré praèky, lyže, hoblík "macek"z r.
1863, cepy, ohøívaè párkù nebo buben na pražení kávy, a Lašským
muzeem v Sedlištích - kroj hornický a lašský, hornický kahan.
Velmi zajímavou èástí bylo srovnání starých fotografií objektù mìsta s
novými zábìry, nafocenými tìsnì pøed výstavou. Vidìli jsme, že témìø na
všech souèasných fotkách pøibylo zelenì, domy dostaly nové kabáty, nìkde
se posunuly okraje cesty nebo chodníkù a také nìkteré objekty nebo jejich
èásti již nebylo možné zachytit - ustoupily úpravám mìsta.
Za delší zastavení pak stál seriál fotografií, který zachycoval staré
koupalištì, stavební ruch pøi jeho likvidaci a budování nového bazénu a
koneènì zábìry nového plaveckého a oddychového areálu témìø v centru
mìsta. Nìkteré staré fotografie zapùjèil Mìstský úøad, jiné byly od našich
spoluobèanù, napø. paní Sotorníkové nebo pana Bezruèe.

Jako úplnì poslední zajímavý exponát zmíníme velké barevné fotokopie
prvních katastrálních map Vratimova a Horních Datynò z roku 1836,
které nám zdarma jako vklad pro naši výstavu jistì nemalým nákladem
okopírovali z originálu zamìstnanci Zemského archivu v Opavì, a které již
trvale mohou zùstat v našem vlastnictví. Jsou umístìny v salonku za
spoleèenským sálem, kde je mùžete vidìt i po skonèení výstavy.
K výstavì pøispìlo svými dokumenty nebo pøedmìty i mnoho dalších
obèanù a podnikù,napø. Biocel Paskov, p. Bezruè, p. Polášek, p.Kièmer
nebo p. Válek. Setkali jsme se vždy s ochotou i pomocí pøi zapùjèování, za
což i touto cestou nyní dìkujeme.
Podìkování patøí i 74 dìtem posledních roèníkù obou základních škol,
které neúnavnì po celou dobu výstavy na exponáty dohlížely a vykonávaly
službu poøadatelù.
Celou výstavu výtvarnì pøipravila a exponáty umístila výtvarnice
kulturního støediska za pomoci dalších zamìstnancù KS. Byla to práce
nemalá a èasovì nároèná, vìøíme tedy, že jste po shlédnutí byli spokojeni,
že vynaložená práce nebyla zbyteèná. Pokud tomu tak bylo, mùžeme se
spoleènì tìšit na další setkání u pøíštího kulatého (nebo pùlkulatého?)
výroèí našeho mìsta.
Za zamìstnance kulturního støediska Hana Bömerová
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Kulturní støedisko Vratimov
ve spolupráci se školou jógy Karakal

AKA
R
A
K
L

ŠKOLA JÓGY
FRÝDEK - MÍSTEK

otevírá ètvrtletní kurz
Deset setkání po dvou
vyuèovacích hodinách
První lekce
cena kurzu - 330,- Kè hlaste

N ED
H
I
e
s

!

Informace: KS Vratimov, B.Hujová, tel 596 732 102

K
Y
T
E
¡OR
Z
A

M

l

trénink 1x týdnì 2 hodiny
ve velkém sále Spoleèenského domu
l zahajujeme 2.týden v záøí
l kurz vede lektorka souèasných mistryò republiky !
l naše mažoretky mohou být zaøazeny do nìkterých
vystoupení skupiny mistryò republiky
l kurzovné 450,- Kè/20 lekcí na období záøí - leden

dívky od 7 do 15 let

!PILATES

cvièení s velkými míèi

zdokonaluje držení tìla, protahuje páteø, tvaruje dlouhé, štíhlé svaly, formuje bøicho

Zápis do všech kurzù probìhne ve dnech 24.-25.srpna od 8 do 18 hod.
Pøihlášky mùžete odevzdávat ihned !
Kulturní støedisko Vratimov, tel. 596 732 102, 596 732 330

¡

ì
nov

14 lekcí / 500,- Kè

22 lekcí / 650 Kè

Pøedbìžné pøihlášky na jednodenní
sobotní semináø v mìsíci øíjnu
Kè
pøijímáme IHNED !
cena 300,-

pøijïte si vyzkoušet twist art,pletení
podnosù z pedigu, vitrážové malování,
decoupage èi jiné techniky !!

je èastým hostem poøadu TV NOVA
"Rady ptáka Loskutáka"

Kulturní støedisko Vratimov, tel. 596 732 102, 596 732 330

Zápis do všech kurzù probìhne ve dnech 24.-25.srpna od 8 do 18 hod.
Pøihlášky mùžete odevzdávat ihned !

pro dìti od 12 let

moderní taneèní styly

22 lekcí/ 650 Kè

s Monikou Brýdovou

no

vì

32 lekcí / 1800 Kè

32 lekcí / 1800 Kè

32 lekcí / 1800 Kè

kurz kreativní tvorby

1.- 4.roè.
1.- 2.roè.
1.roè.

cvièení pro potìšení
a udržení kondice

LINIE

400 Kè

aerobik pro dìti
5 - 9 let 14 lekcí

angliètina
nìmèina
ruština

od záøí 2004 v kurzech KS Vratimov

¡
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Program kina Hvìzda Vratimov
èervenec 2004

Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

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

pátek - sobota
2.-3.7. v 19,00 hod.

ÈR 83´

nevhodný do 12 let
vstupné 60,-Kè

Èeská komedie na tenkém ledì o tom, že fandit si musíme
sami, protože nikdo jinej to za nás neudìlá!

USA 85´

pøístupný
vstupné 55,-Kè

Každý má takové rande, jaké si zaslouží! Kdyby to
Ashton Kutcher vìdìl, tak by tam jistì nechodil!

ÈR 100´

nepøístupný
vstupné 60,-Kè

støeda - sobota
21. - 24.7. v 19,00

Chcete mít lásku za každou cenu? Tak plate!
Úèet však bývá dosti pøekvapivý......

ÈR 100´

pøístupný
vstupné 25,-Kè

MACH, ŠEBESTOVÁ
A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO
Kreslené postavièky Adolfa Borna ožívají na filmovém
plátnì. Film pro celou rodinu.

støeda - sobota
14. - 17.7. v 19,00

USA 136´

USA 160´ nevhodný do 12 let
vstupné 70,-Kè

TROJA
Pokud nìkdy stálo za to svést kvùli lásce boj, nestalo se
tak ve vìtší bitvì, než byla tato....

sobota - nedìle
24. - 25.7. v 16,00

pøístupný
vstupné 25,-Kè

ÈR 111´

PRINCEZNA ZE MLEJNA II.

POST COITUM

sobota - nedìle
10. - 11.7. v 16,00

pøístupný
vstupné 55,-Kè

Filmová parodie na filmové trháky jako Pán prstenù,
Kruh, Znamení, Harry Potter, Matrix......

ŠÍLENÝ RANDE

støeda - sobota
7. - 10.7. v 19,00 hod.

USA 84´

SCARY MOVIE 3

MISTØI

sobota - nedìle
3.-4.7. v 16,00 hod.

sobota - nedìle
17. - 18.7. v 16,00

pøístupný
vstupné 60 ,-Kè

OHNIVÝ OCEÁN
Dobrodruh s indiánskou krví bojuje s arabskou pouští.
V hl.rolích Viggo Mortensen a Omar Sharif.

Krásná Eliška, chasník Jindøich, roztomilý èertík a další
známé postavièky opìt na plátnì našeho kina.

støeda - sobota
28. - 31.7. v 19,00

ÈR 102´

nevhodný do 12 let
vstupné 55,-Kè

BOLERO
Nechtìla mlèet, proto musela zemøít. Èeský pøíbìh
o bezohledné zábavì zlaté mládeže.

sobota
31.7. v 16,00

USA 93´

pøístupný
vstupné 25 ,-Kè

SCOOBY DOO 2:
Nespoutané pøíšery
Staré, známé pøíšerky èeká další zbrusu nové
dobrodružství. Film pro celou rodinu v èeském znìní.

pøipravujeme
na øíjen
v srpnu kino Hvìzda
nehraje , ale
v záøí si nenechte ujít!!!!

Spiderman 2, Harry Potter a vìzeò z Azkabanu, Pánská jízda
Ve vstupném je zahrnuta 1,- Kè na fond èeské kinematografie.Filmové spoleènosti (distributoøi) si vyhrazují právo zmìny vstupného.
Pokud není u názvu filmu uvedeno jinak, jsou zahranièní filmy opatøeny èeskými titulky.

http: //kina.365dni.cz
Vydává MìÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní støedisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.è. 59 6732 102
Pøedseda redakèní rady :Mgr.Iveta Zechová, redaktor VN Ing.Marcela Smužová. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ïurišová.
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v tomto èísle najdete
výtisk vychází 1.9.2004 / 8-9

ZDARMA

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Zastupitelstvo mìsta Vratimova se rozhodlo
postupnì øešit nedobrý stav místních
komunikací v Horní Datyni, a to nejen
každoroèními opravami formou zasypávání
výmolù struskou apod., ale vytvoøením
zpevnìných povrchù celých místních
komunikací. Pøed zahájením tìchto oprav
je nutné vyøešit majetkové záležitosti
týkající se jednotlivých komunikací tak, aby
byly v majetku mìsta Vratimova a mìsto
mohlo do tìchto komunikací investovat
veøejné finance. Tak jako vždy byli osloveni
soukromí majitelé jednotlivých èástí
komunikací s žádostí o darování svých èástí
komunikací mìstu. Finanèní možnosti
mìstského rozpoètu nedovolují odkoupit
tyto èásti místních komunikací od
soukromých vlastníkù a následnì vložit do
oprav nìkolikamiliónové èástky na
vytvoøení zpevnìných ploch, které slouží
všem. Proto bylo i v minulosti takto
postupováno a díky pochopení vìtšiny
našich obèanù byly již vyøešeny a
vybudovány nové povrchy místních

komunikací v mnoha èástech Vratimova.
Bohužel pøi oslovení nìkterých obèanù
Horní Datynì jsme byli odmítnuti a nìkdy
dokonce „nevybíravým zpùsobem.“ Z
tìchto dùvodù nebudou realizovány
nìkteré opravy místních komunikací v
Horní Datyni, napø. : MK ulice Nad Toènou z
10 oslovených obèanù 4 souhlasili, 4
nereflektovali, 2 odmítli.
MK ulice Emana Slívy z 11 oslovených
odmítl 1 obèan.
U ulice Koneèné jsme se naopak setkali s
pøíznivým ohlasem, a proto bude moci být
pøistoupeno k opravì MK. U ostatních
místních komunikací ještì situaci
provìøujeme.
Je mi velmi líto, že díky postoji nìkterých
obèanù v Horní Datyni se nebudou
realizovat postupnì tolik potøebné opravy
místních komunikací, které by prospìly
všem obèanùm bydlícím na stejné ulici i tìm
obèanùm, kteøí svým postojem znemožnili
opravy.
Mgr. Iveta Zechová-starostka
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Vy se ptáte,
My odpovídáme
"Bude mìsto Vratimov spadat
od 1.1.2005 pod okres Ostrava ?"

ÚPRAVY JÍZDNÍCH ØÁDÙ

Mìsto Vratimov v souèasné dobì spadá pod
okres Frýdek-Místek. Pøesto v souvislosti s
reformou veøejné správy došlo k pøesunu
nìkterých úøadù a odborù do Ostravy. O tom
jsme Vás již v minulosti informovali na
stránkách Vratimovských novin.Reforma
veøejné správy nebyla ještì ukonèena a další
zmìny nás ještì èekají.
Na poèátku tohoto roku jsme byli informováni
zamìstnanci MV ÈR, že od 1. ledna 2005 dojde
k tzv. „slaïování“ územních samosprávních
celkù a nejvýznamnìjší zmìnou právì pro
Vratimov bude to, že se okresem našeho mìsta
stane Ostrava.
Dle souèasných aktuálních informací víme, že
Ministerstvo spravedlnosti ÈR bude pøedkládat
návrh na oddálení této podstatné zmìny až na
rok 2006. Z dnešního pohledu to tedy vypadá, že
po celý rok 2005 bude Vratimov spadat ještì pod
okres Frýdek-Místek.
O dalších pøípadných zmìnách v souvislosti s
postupující reformou veøejné správy Vás
budeme po získání dalších aktuálních informací
z MV ÈR informovat na stránkách našich novin.
Mgr. Iveta Zechová-starostka

u autobusových linek è.21,48,322

Víceúèelové høištì

Na stránkách Vratimovských novin je mimo
jiné otisknuta informace o zmìnách v
jízdních øádech a dopravì, které již platí.
V tìchto zmìnách jsou zahrnuty i podnìty
našich obèanù, které byly opodstatnìné a
souèasnì akceptovatelné všemi stranami,
kdy muselo dojít k nìkolikastranné dohodì
zúèastnìných stran (vedení radnice v
Øepišti, ve Vratimovì, v Ostravì, KODIS,
D P M O , N H I S P A T, a . s . ,
KÚ
Moravskoslezského kraje). Takovéto
dohody jsou velmi složité a nìkdy se stává,
že nelze z objektivních pøíèin všechny
podnìty obèanù do jízdních øádù
zapracovat.
Nicménì podaøilo se prosadit zmìny u
spojù è. 48 a è. 322, které hlavnì zajímají
zamìstnance ISPAT NH, a.s., kteøí jezdí na
ranní a odpolední smìny. Pro obèany Horní
Datynì jezdících z odpolední smìny se na
základì interpelace radního pana Aleše
Škláøe podaøilo zajistit prodloužení spoje
autobusové linky è. 21 z námìstí Vratimov
do Horní Datynì. Ti již nemusí èekat zhruba
pùl hodiny na spoj do Horní Datynì.
Byly zrušeny èasné ranní spoje autobusu

linky è. 25, které nebyly využívány
dostateèným poètem cestujících.
Nepodaøilo se prosadit pøidání spojù na
lince è. 48 v ranních èasech mezi 7.00 8.00
hod. ráno, protože tento požadavek nebyl
akceptován z objektivních dùvodù ze strany
obvodu mìsta Ostravy-Hrabová.
V souèasné dobì máme evidovaný
požadavek ještì od nìkolika obèanù
Vr a t i m o v a t ý k a j í c í s e n á v a z n o s t i
autobusové linky è. 21 (Øepištì) na linku è.
48. Toto je již pøedjednáno a k této vìci se
musí vyjádøit ještì ostatní dotèení a pokud
dojde ke shodì, bude toto vyøešeno pøi
úpravách jízdních øádù, které mají platit od
12. prosince 2004.
Pro úplnost ještì uvádíme, že každé pøidání
autobusového spoje má za následek
zvýšení finanèních prostøedkù z rozpoètu
mìsta Vratimova i jiných obcí na dopravu, a
proto v minulosti došlo ke zrušení plnì
nevyužívaných spojù.
V letošním roce mìsto Vratimov dotuje
autobusovou dopravu na našem území
èástkou 2 017 000,-- Kè.
Mgr. Iveta Zechová-starostka

ZŠ na Masarykovì nám.
Jak jsme si mohli všimnout v prùbìhu
letních prázdnin vyrostla u naší základní
školy
velmi pìkná stavba - moderní
víceúèelové høištì zejména pro naše dìti a
mládež. Stavba høištì byla pøedána teprve
nedávno, už se objevili první „nedoèkavci“ a
pøelézali plot, aby si mohli zasportovat.
Chci informovat Vás všechny o tom, že po
øádném organizaèním zajištìní dozoru a po
domluvì s vedením základní školy, máme
zámìr zpøístupnit za urèitých podmínek toto
høištì v odpoledních hodinách veøejnosti.
Zároveò Vás chci požádat o trpìlivost v této
vìci do doby, kdy kolektivnì rozhodneme o
zpùsobu, jakým bude zajištìno prospìšné
využití høištì tak, aby nedocházelo k jeho
poškozování. V souèasné dobì je zajištìno
pouze hlídání tohoto objektu.
Nejbližší informace o tomto Vám poskytne
øeditelství školy v 2. polovinì mìsíce záøí
2004.
Vìøím, že jen spoleènì s Vámi „ochráníme“
tuto hodnotou stavbu.
Mgr. Iveta Zechová-starostka
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Již dlouhou dobu se hovoøí o rekonstrukci
vodovodu na ulici Nové ve Vratimovì a o
následném položení asfaltového koberce na této
ulici. V souèasné dobì je stav ulice Nové špatný
a žádné práce zde neprobíhají. Hodnì obèanù
Vratimova nad tímto nevìøícnì „pokyvují“
hlavou (není se co divit!) a èasto z tohoto stavu
viní vratimovskou radnici. Ráda bych proto
celou záležitost osvìtlila.
V loòském roce probìhla rekonstrukce
kanalizaèního øádu, který je v majetku SmVaku,
a. s. Ostrava. Poté mìl být proveden a
zafinancován nový asfaltový povrch
komunikace mìstem Vratimov. Pøi provádìné
rekonstrukci kanalizace a po odkrytí cesty,
zamìstnanci mìsta Vratimova zjistili, že je i
vodovod uložený v komunikaci, rovnìž v

majetku SmVaku, a. s. je v havarijním stavu.
Bylo by proto „vyhození“ obecních penìz,
kdybychom opravili komunikaci už v loòském
roce aniž bychom spoleènì s SmVakem
nedoøešili rekonstrukci vodovodu.
V závìru roku 2003 jsme dojednali se zástupci
SmVak Ostrava a.s. opravu a zafinancování
rekonstrukce vodovodu, a to v roce 2004.
Poté zaèala spoleènost SmVak, a. s. Ostrava
vyøizovat veškeré podklady pro stavební øízení,
aby získala stavební povolení na tuto akci. Toto
stavební povolení nespadá do kompetencí
stavebního odboru MìÚ ve Vratimovì, jak se asi
mnozí domnívají, ale Vodohospodáøského
orgánu Magistrátu mìsta Ostrava. Stavební
øízení je dlouhotrvající záležitost a i úøedníci
Magistrátu mìsta Ostravy musejí dodržovat

veškeré „detaily“ stavebního zákona, kde jsou
stanoveny „obrovsky dlouhé lhùty“, které se
musí dodržet. Tak se stalo, že ještì do dnešního
dne není vydáno stavební povolení s nabytím
právní moci na tuto akci.
Samozøejmì, celou záležitost sledujeme a dle
posledních informací z místního šetøení dne 3. 8.
2004 rekonstrukce vodovodu bude zahájena
spoleèností SmVak Ostrava, a.s. v závìru
mìsíce záøí 2004. Oprava by mìla trvat 3 - 4
týdny a pokud nebude vhodné poèasí pro
kvalitní položení asfaltového koberce, které
financuje mìsto Vratimov ze svého rozpoètu,
budeme muset definitivní podobu ulice Nová
doøešit až poèátkem roku 2005.
Mgr. Iveta Zechová-starostka

VELKOOBJEMOVÝ
INFORMACE DP Ostrava, a.s.
A NEBEZPEÈNÝ CESTUJÍCÍM o zmìnách k 29.8.2004
ODPAD
Dochází ke zmìnám u tramvajových linek è.2 a
V návaznosti na celostátní zmìny v
Tímto oznamujeme obèanùm, že podzimní
sbìr velkoobjemového a nebezpeèného
odpadu ve Vratimovì a v Horní Datyni
probìhne v následujících termínech a na
tìchto stanovištích:

Vratimov
4.10. restaurace U Kostela
5.10. Radnièní námìstí
6.10.køižovatka ulice Nádražní a U Hráze
7.10.ul.Na Pøíènici u hasièské zbrojnice
8.10. ul.Frýdecká
parkovištì u Masokombinátu Krahulèí
11.10. ul.Rakovecká u mostu
12.10.køižovatka ulic Na Zadkách
a Adámkova

Horní Datynì
13.10. u potravin U Dùlòáku
14.10. ul.Václavovická u kaplièky
15.10.Kulturní dùm Horní Datynì
Sbìr probìhne od 10,00 do 17,00 hodin.
Ing.Pavlovská-odbor VaŽP

7, u autobusových linek è.21, 28, 37, 48 a
trolejbusové linky è.110.
Zmìny na linkách è.2 a 7 se týkají zastávky
"Sport aréna". Pro linku è.2 je tato zastávka
obèasná-platí pro spoje, které jí projíždìjí v
pracovní dny v dobì od 6,30 do 8,00 hod. a od
13,30 do 16,00 hod. a pøi významných
kulturních a spoleèenských akcích poøádaných
v ÈEZ Arénì. Linka è.7 na této zastávce
zastavuje jen pøi tìchto akcích.
Zmìny na autobusových linkách souvisí s
výstavbou obchodního centra a úplnou zmìnou
organizace autobusové dopravy v oblasti
ústøedního autobusového nádraží.Pro linky
è.21 a 28 zùstává koneènou zastávkou "Hotel
Palace". Linka è.37 je ukonèena na zastávce
"Námìstí Republiky" (namísto souèasné
koneèné "ÚAN") a ve smìru z "Námìstí
Republiky je pro tuto linku zrušena zastávka
"Nádraží støed". Linka è.48 je ukonèena na
zastávce "Zimní stadion" (namísto koneèné
"ÚAN"). Linka Z3 namísto "ÚAN" zastavuje na
zastávce "Námìstí Republiky". Jsou zrušeny
autobusové zastávky "Senovážná a "ÚAN" pro
autobusy DP Ostrava a.s. Další zmìnou
linkového vedení je nová trasa linky è.110:
"Nám.Republiky-Zimní stadion-Husùv sadMost M.Sýkory-Nám.J.Gagarina-Most
Pionýrù-Nová Radnice-Hornická poliklinikaVo z o v n a t r o l e j b u s ù - S a d . B . N ì m c o v é Nám.S.Èecha-Hlavní nádraží.

poskytování žákovského jízdného dochází
také u DP Ostrava a.s. k úpravám v poskytování
slev pro dìti a žáky do dovršení 26 let vìku. Dìti
a žáci od 6 do dovršení 15 let vìku mají dvì
možnosti na vystavení prùkazu k uplatòování
slevy na jízdné :
1.vystavení prùkazu ODIS (stávající druh
prùkazu pro zlevnìné jízdné)
2.vystavení celostátnì platného žákovského
prùkazu
Žákovské jízdné pro žáky od 15 let do dovršení
26 let vìku - pouze možnost vystavení
celostátnì platného prùkazu.
Podrobné informace dostanete na DP Ostrava
a.s.-odbor marketingu.

nesetkávají. Závod jsme museli pøemístit pouze
na centrální cestu les protínající a na asfaltky
kolem Dùlòáku. Škoda, Dùlòák byl zøejmì
pùvodnì uvažován pro pøímìstskou rekreaci a
zatím jej tìžaøi zanechávají dost ponièený.
Na startu uplynulých dvaceti roèníkù se
vystøídali nejlepší vytrvalci regionu, èetní naši,
ale i slovenští a polští reprezentanti, ligoví atleti,
ale i velké množství sportovcù pouze kondièních
a rekreaèních. Start letošního závodu tedy bude v
nedìli 5.záøí v 10,30 hodin u bývalého obchodu
na køižovatce komunikací K Hájence a Lesní a
bìžci se vydají do kopce smìrem k hostinci

U Dùlòáku, cestou Na Podlesí, po komunikaci
U Bøezinek vbìhnou zpìt do lesa a po centrální
cestì Dùlòákem k místu startu. Tento okruh
dlouhý 4170 m pobìží dvakrát, celkem 8340 m.
Bìžecký klub Vratimov, který závod poøádá, je
èlenem SOBZ ÈR (Sdružení organizátorù
bìžeckých závodù ÈR) a na start zve vás všechny,
kteøí se pohybu nebojíte, pøijïte se i vy
probìhnout. Vždy není dùležité zvítìzit, ale
zaèít, nebo to alespoò zkusit.
J.Fejgl-Bìžecký klub Vratimov

LOCAL TV
VRATIMOV
vysílá dennì
v 7,00, 17,00
a 22,00 hodin

¡

V nedìli 5.záøí bude v mìstském lese Dùlòák
odstartován již 21.roèník Jakubova lesního bìhu
Dùlòákem. Bìžecký závod je každoroèní souèástí
seriálu Velká cena vytrvalcù Frýdecko-Místecka
a v minulosti byl považován samotnými bìžci za
nejhezèí lesní bìh Moravy a Slezska. Úèast více
než 80 startujících nebývala výjimkou, a tím se
nemùže chlubit žádný závod tohoto druhu v
širokém okolí. Ovšem situace v Dùlòáku se, žel,
mìní, oblíbené pìšiny a stezky jsou tìžebními
pracemi devastovány a s tím, za èím se atleti ze
širokého okolí i z míst znaènì vzdálených s
oblibou sjíždìli, se už v posledních roènících
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Ze Základní školy
na Masarykovì nám.
Poslední den v èervnu obdrželo vysvìdèení
celkem 331 žákù školy. Z tohoto poètu
prospìlo 321 žákù (77 žákù s
vyznamenáním), neprospìlo 10 žákù.
Druhý stupeò z chování obdrželo 8 žákù, 1
žákynì obdržela tøetí stupeò za
neomluvenou absenci. Absence žákù byla i
v tomto školním roce znaèná. Ve 2. pololetí
žáci zameškali celkem 15 805 hodin, což
èiní na žáka asi 47,5 hodin. Pro názornost
uvádím, že prùmìrnì každý žák školy nebyl
pøítomen ve vyuèování zhruba 2 pracovní
týdny. Neomluvená absence, která èinila
225 hodin, byla dílem nìkolika jedincù.
Nejedná se u žákù o bìžný jev.
K 30.6. ukonèily svou dlouhodobou
pedagogickou èinnost 2 kolegynì, které
odchází do dùchodu. Kolegyním Mgr. M.
Jonštové a Mgr. M. Máchové dìkuji za jejich
záslužnou práci a do dalších let pøeji hodnì
zdraví a elánu.
Konec školního roku je na školách velmi
rušný. Ne jinak tomu bylo u nás i letos. Akce
støídala akci a navíc jsme si pøipomnìli 95.
výroèí založení školy. Akademie, kterou
žáci a pedagogové pøipravili, byla velmi
zdaøilá, stejnì tak jako spoleèenský veèer s
bývalými a souèasnými pedagogy,
pozvanými hosty a rodièi z KRPŠ.
Návštìvníci akademie byli štìdøí, za což
všem velmi dìkuji. Z výtìžku dobrovolného
vstupného bude zakoupena nadstandardní
uèební pomùcka, pravdìpodobnì souprava
pro skok vysoký do tìlocvièny.
Nádherným dárkem k výroèí založení školy
je pro nás úžasné školní høištì, které jistì
neušlo pozornosti obèanù a hlavnì
dìtí.Velký podíl na jeho realizaci má paní
starostka Mgr. Zechová, které tímto,
jménem všech žákù a pedagogù, dìkuji.
Slavnostní otevøení høištì pøipravujeme na
zahájení nového školního roku.
V mìsíci záøí pøipravujeme rovnìž odhalení
pamìtní desky na prùèelí školy a den
otevøených dveøí, abychom se mohli
pochlubit všemi zmìnami, kterými škola
prošla.
V prùbìhu prázdnin probìhla generální
oprava tìlocvièny. Byla opravena a natøena
podlaha, nainstalováno nové obložení stìn
a provedeny další nezbytné opravy. V celé
budovì školy byly vymìnìny bìžné ventily
ústøedního topení za termoregulaèní. V
uèebnách probìhly obnovovací stolaøské,
malíøské a natìraèské práce. V neposlední
øadì se konal dùkladný úklid, aby 1.záøí
bylo vše pøipraveno.
Na setkání s novými žáky a novými
pedagogy se tìší
Mgr. Alice Èavojská-øeditelka školy
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DÌKUJEME

Vedení MìÚ, èlenùm rady, odboru VaŽP
MìÚ Vratimov a také èlenùm výboru
Èeského zahrádkáøského svazu našeho
mìsta za pomoc pøi vyøizování odkoupení a
pøevodu do osobního vlastnictví
zahrádkových dílcù v zahrádkové osadì
"Šárka" od pozemkového fondu ÈR.
Mgr.M.Fojtášek-jednatel ZO Šárka

Mìstská

knihovna
V R AT I M O V

INFORMUJE

Dotázali jsme se v Ústavu pro jazyk èeský, jak se
správnì skloòují názvy obcí Horní Datynì a
Øepištì. Dostali jsme následující odpovìï:
Vážená tazatelko,
zemìpisný název Horní Datynì je v jednotném
èísle, skloòujeme jej podle vzoru "jarní" a
"rùže": do Horní Datynì, k Horní Datyni... (viz
Polívková: Naše místní jména).
Sama obec Øepištì užívá na svých webových
stránkách název v množ. èísle (bez Øepiš, k
Øepištím, v Øepištích...). V Hosákových a

Už nìkolik let pøipravují knihovny v rámci
celostátní akce Týden knihoven øadu akcí. V
letošním roce to bude od 4.øíjna do 8.øíjna .
I n a š e k n i h o v n y ( Vr a t i m o v, H o r n í
Datynì,Øepištì,Paskov,Oprechtice a Žabeò) se
do této akce zapojují. A co jsme pøipravili?
! tomu, kdo se v tomto týdnu pøihlásí do
knihovny jako ètenáø, promineme do konce
kalendáøního roku registraèní poplatek
! vyhlašujeme amnestii dlužníkùm knih.
! v tomto týdnu nebudeme odesílat
upomínky!
! všichni ètenáøi, kteøí si pùjèují na prùkazy
rodinných pøíslušníkù, dostanou prùkaz
zdarma,
! vyhlásíme dìtského ètenáøe roku 2004.
Další akce ve Vratimovì:
! vyhlásíme „Rytíøe krásného slova“,

Šrámkových Místních jménech na Moravì a ve
Slezsku je však tato podoba zachycena jen jako
náøeèní, a to v samém blízkém okolí obce. Ve
vìtší vzdálenosti od samotného místa se název
obce užívá v èísle jednotném. Jméno obce je
odvozeno z obecného pojmenování "øepištì",
tedy místo, kde se pìstuje øepa, øepništì. V
historických materiálech jsou doklady pro užití
jednotného èísla (darovací listina ze 16. století);
stejné je i naše doporuèení: to Øepištì.
! pøipravujeme prodej starých (vyøaz.) knih
! v chodbièce knihovny mùžete zhlédnout
výstavu dìtských výtvarných prací z našeho
archivu
! oznámíme výsledky ankety“Moje kniha“
! vyhodnotíme
soutìž „Co víte o
Vratimovu“
! pro žáky i žáèky máme pøipravenou besedu
„Zvíøata ze ZOO vypravují“
v Horní Datyni (pravidelný pùjèovní den je
pondìlí od 14.00 do 17.00 hodin)
! mùžete zhlédnout výstavu dìtských
výtvarných prací „Pohledy z Vratimova“
! využijte mimoøádný pùjèovní den ve støedu
6.øíjna 2004 od 9,00-12,00 a od 13,00 do
16,00 hodin (pro dìti i dospìlé!!!)
Mùžete se do knihovny pøihlásit, pùjèit si nebo
vrátit knihy, využít zdarma Internet! Zveme i
maminky na mateøské dovolené pro dìti máme
pøipravené malé dáreèky!
Pøipomínáme,že pøijímáme darem knihy i
èasopisy! Všem, kteøí už do knihovny èasopisy a
knihy darovali, dìkujeme!!
Mgr.H.Pšèolková - øeditelka Mì knihovny

Hledáme pìvecké talenty z øad dìtí školního vìku,
které mají zájem se pøedstavit vratimovskému
publiku a stát se vítìzi 1.roèníku soutìže
MUZIKFEST.
Zpívat se bude za hudebního doprovodu na
principu Karaoke. Z organizaèních dùvodù mùže
dostat pøíležitost pouze prvních 15 pøihlášených
zpìvákù, proto se hlaste ihned v KS Vratimov, kde
spolu s pøihláškou obdržíte seznam písní, z
kterého si zvolíte svou soutìžní.
Výherce zcela jistì nemine zajímavá cena!!!
Informace a pøihlášky v Kulturním støedisku
Vratimov, tel.596 732 102, 596 732 330

ÈERPÁNÍ DOTACÍ Z FONDÙ EVROPSKÉ UNIE
Na pomoc podnikatelùm (vedoucím,
ekonomùm a majitelùm malých
a støedních výrobních firem) poøádá
Kulturní støedisko ve Vratimovì 4.listopadu
2004 v 9,00 hodin praktické školení s
pøednáškou. V Èeské republice jsou v
souèasné dobì vyhlášeny programy, které
umožní žadatelùm získání finanèních
prostøedkù na investièní nákupy pro výrobní
technologie, na inovaci výrobkù a služeb,
na podporu exportu, úspory energií,
výstavbu výrobních hal aj. Naše školení
Vám otevøe cestu k tìmto financím a

seznámí Vás nejen s podmínkami k
pøedložení projektù, ale i se špièkovou
firmou a jejími odborníky, kteøí Vám pozdìji
mohou poskytnout poradenskou pomoc pøi
volbì nejvhodnìjšího grantového projektu,
vyhledání pøípadných partnerù i pøi
administraci na regionální i národní úrovni.
Lektorem je Ing. Rostislav Drnovský
(pøedseda pøedstavenstva CFS group,
a.s.Ostrava-Dotace z evropské unie).
Bližší informace na tel.è.596 732 102, 596
732 330 nebo 731 446 810 p.Bömerová
nebo p.Vichnarová.
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Proè tolik inzerce

ve Vratimovských novinách?

K redakèní radì dolehl "hlas lidu", že snad Vratimovské noviny jsou
pøejmenovány na"vratimovské avízo". Pokud tomu tak skuteènì je (ale
neuškodí, i pokud tomu tak není) , rádi zde pøinášíme nezasvìceným
vysvìtlení, proè jsme za každý inzerát vdìèni a proè byste mìli totéž cítit
tøeba i vy.
Není mnoho obcí, které zcela zdarma a až k obèanovi domù donesou
pravidelný mìsíèník. A mezi nimi je pak jen mizivý poèet tìch, které
náklady za tisk nezatìžují svùj rozpoèet. V obcích, které se rozhodly svùj
mìsíèník nebo obèasník vydávat, jsou vìtšinou výdaje za materiál,
redakèní úpravy a zpracování textù, za technickou úpravu i za úhrady
tiskárnì zahrnuty v ne malé výši do obecního (mìstského) rozpoètu. Je
zøejmé, že si pak obec (mìsto) mùže ze svých penìz poøídit zase o nìco
ménì.
Vratimov si vybral jinou cestu. Zveøejòováním a zpoplatnìním inzerce si
vydìláme roènì takovou èástku, která pokryje výdaje za tiskárnu a ještì
nìco zbude na dokrytí dalších výdajù souvisejících s vydáváním novin.
Roènì se jedná o èástku kolem 100 tis.Kè, takže sami vidíte, že nejde o
zanedbatelný pøíjem, nehledì k tomu, že si právì o tìch 100 tis.Kè mùže
mìsto dovolit zase nìco jiného navíc.
Proto rádi vítáme všechny, kteøí se rozhodnou u nás inzerovat, jsme
opravdu potìšeni, že si v široké konkurenci vybrali právì náš list a
doufáme, že tomu tak bude i nadále. Je také dost obèanù, kteøí si rádi
proèítají právì inzertní pøílohu a nacházejí v ní potøebné kontakty.
A tìm druhým mùžeme jen vzkázat: vždy ty inzeráty nemusíte èíst - nic
vás nestály, právì naopak-vydìlaly nám všem!
redakce VN

Dne 28.èervence 2004
oslavil 60 let náš drahý tatínek

Jan BARTEK
Do dalších let
mnoho
pevného zdraví
pøejí synové s manželkami a dìtmi

Kdo v srdci žije, je stále s námi.

Dne 20.srpna 2004
vzpomínáme 1.smutné výroèí,

d

kdy nás navždy opustila paní

S úctou a láskou vzpomínají
manžel, dcera, syn a rodina

V srpnu 2004
jsme vzpomnìli 8.smutné výroèí,
kdy nás opustila naše maminka

Prùbìh oslav 730 let mìsta Vratimova na videokazetách si
mùžete koupit za zvýhodnìnou cenu 150,- Kè v Kulturním
støedisku. Záznam v délce 71 minut zahrnuje ukázky z výstavy,
výbìr z vystoupení ze školní akademie ZŠ na nám.TGM,z
programu a další).

S láskou vzpomínají syn a dcera s rodinami.
Zároveò v tomto roce vzpomeneme
40.výroèí úmrtí naší sestry
Anièky Vertešiové, roz.Táborské

Kulturní støedisko ve Vratimovì
Vás zve na pohádku do kinosálu Hvìzda

24.záøí v 8,30 a 10,00hod.

d

°
nedìle 3.øíjna v 10,00 hod.
kinosál Hvìzda ve Vratimovì
pøedstaví se Divadlo KRUH

"Pohádky
z Krakonošovy zahrádky"
Malebné vyprávìní o trpaslíku Pitrýskovi a jeho hledání,
lidských snech a splnìných i nesplnìných pøáních.

O tom , jak Krakonoš napravoval zlé lidi.
vstupné 45,- Kè
pøedprodej zahájen v Kulturním støedisku

Kulturní støedisko ve Vratimovì Vás zve

19.listopadu v 18,00
do kinosálu Hvìzda

Divadlo Husa na provázku
se poprvé pøedstaví vratimovským divákùm
s divadelním kusem podle Bohumila Hrabala

"Taneèní hodiny pro starší a pokroèilé"
pøedprodej vstupenek v Kulturním støedisku zahájen

v tomto èísle najdete
výtisk vychází 1.10.2004 / 10

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA VRATIMOVA
Rada mìsta Vratimova zasedala v
uplynulém období v tìchto termínech a
projednávala tyto body:

29.6.2004

! rozbory hospodaøení mìsta Vratimova
za období 1.-5.mìsíc r.2004
! plán finanèních kontrol na 2.pol.r.2004
! smlouvy o dílo
! nájemní smlouvy

20.7.2004

! výhled investièních akcí do roku 2006
! pronájem a údrba nebytových prostor
! pronájem pozemku a nebytových
prostor
! informace o provedených finanèních
kontrolách za 1.pol.r.2004
! smlouvy o dílo

6.9.2004

! plynofikace 6. a 7.etapa
! vyhodnocení prodeje akcií ISPAT NH,
a.s.
! pøidìlení bytu v DPS
! prodlouení nájemní smlouvy
! rozbory hospodaøení za 1.pol.r.2004
! rozpoètové opatøení è.2/2004
Zastupitelstvo mìsta Vratimova
zasedalo 2.8.2004 a 13.9.2004 a
projednávalo tyto body:

2.8.2004

! smlouvu o poskytnutí úèelové dotace z
rozpoètu Moravskoslezského kraje
! OZV 6/2004 o pouití nišího
koeficientu pro výpoèet danì z
nemovitosti v roce 2005
! pøijetí dotace z Ministerstva financíhøištì u ZŠ TGM

13.9.2004

! rozbory hospodaøení za 1.pol.r.2004
! rozbor plnìní ukazatelù rozpoètu za
1.pol.2004 u Kulturního støediska
! vyhodnocení prodeje akcií ISPAT NH,
a.s.
! výbìrová øízení a investièní akce v
letech 2004 - 2006
! plynofikace 6. a 7.etapa
! aktualizace OZV
! vyhlášení zámìrù o prodeji a darování
pozemkù
! rozpoètové opatøení è.2/2004
! zámìr zmìny è.3 a zmìna è.1
územního plánu mìsta Vratimova

Pøíští zasedání ZM je plánováno
na 8.11.2004 a obèané mìsta
jsou na toto jednání zváni.
I.Kièmer-místostarosta

ZDARMA

Jubilejní Zlatý podzim.............str.2
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PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
zadání zmìny è.2 územního plánu mìsta Vratimova
Informujeme obèany, e projednání návrhu
zmìny è.2 územního plánu mìsta
Vratimova se uskuteèní dne 13.øíjna 2004
ve 14 hodin v zasedací místnosti è.16
Mìstského úøadu ve Vratimovì. Do dokladù
je mono té nahlédnout pøede dnem

projednávání v kanceláøi è.14 Mìstského
úøadu ve Vratimovì v úøední dny pondìlí a
støeda od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00
hodin.
Ing.Pavlovská - odbor VaP

PRODEJ BYTÙ
Mìsto Vratimov bude prodávat bytové jednotky
Zastupitelstvo mìsta Vratimova schválilo
na svém 17.zasedání dne 19.záøí 2004
vyhlášení zámìru prodat nìkteré bytové
jednotky, které jsou v majetku mìsta.
Vyhlášení zámìru prodeje se týká tìchto
obytných domù: è.p. 606, 607, 608, 609,
610 a 611 na ul.Frýdecké, è.p. 612 a 613 na
ul.Na Hermanì. Prodej domù na bytové
jednotky probìhne dle zákona è.72/1994
Sb. v platném znìní. Samozøejmì
pøednostní právo na odkoupení bytù budou
mít stávající nájemníci. O kupní cenì bytu
bude ZM rozhodovat na nìkterém z dalších
jednání zastupitelstva a po té, kdy budou
vypracovány odhadní ceny bytù, s tím, e
zastupitelé stanoví kupní cenu s ohledem

na stávající technický stav domù. Prodej
bytových jednotek bude realizován nejdøíve
v závìru roku 2005 ( nebo i pozdìji) a
souèasní nájemníci budou vèas osloveni s
konkrétní nabídkou odprodeje bytových
jednotek tak, aby mìli dostateèný prostor
pro úvahu zda budou tuto nabídku
akceptovat, èi nikoliv. Vèasnou informací o
vyhlášení zámìru odprodeje tìchto bytù v
tomto èísle Vratimovských novin chceme
poskytnout našim obèanùm i dostateèný
èasový prostor pro zajištìní finanèních
prostøedkù napø. formou úvìru ze
stavebního spoøení apod..
Mgr.I.Zechová - starostka

Pøi výbuchu špinavé bomby
zasahovali i vratimovští hasièi
Dne 16. 9. 2004 se uskuteènilo v objektu
bývalých kasáren ve Frýdku - Místku jedno z
dosud nejrozsáhlejších mezinárodních
taktických cvièení integrovaného záchranného
systému zamìøené na likvidaci následkù
teroristického útoku. Neslo název Beskydy
2004. Byl simulován výbuch bomby pod
automobilem, který byl zaparkovaný pøed
nákupním centrem. Bomba obsahovala
radioaktivní materiál. Obchodním domem se
stala jedna z budov opuštìných kasáren a plocha
pøed ní pøedstavovala parkovištì. Asi osm
desítek figurantù, studentù støední zdravotnické
školy a støední hasièské školy, sehrálo role
nakupujících a zranìných. Cvièení se zúèastnily
témìø všechny sloky integrovaného
záchranného systému Èeské republiky, napø.
Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje, územní odbory Frýdek-Místek a Ostrava,
Jednotky sboru dobrovolných hasièù Frýdek
Místek, Vratimov a Šenov, Policie ÈR,
Zdravotnická záchranná sluba Frýdek -Místek
a Ostrava, Státní úøad pro jadernou bezpeènost,
Armáda ÈR atd..
Jeden ze zaparkovaných automobilù vybuchl a
hoøel, nakupující utrpìli rùznì závaná zranìní,
zaèali trpìt nevolností a byli v šoku. Na místo
události nejdøíve dorazili profesionální hasièi z

Frýdku - Místku a zdravotnická záchranná
sluba. Velitel zásahu prùzkumem zjistil, e síly
a prostøedky na likvidaci události nestaèí, proto
povolal pøes operaèní støedisko další hasièské
jednotky a sloky integrovaného záchranného
systému. Hasièi namìøili v okolí místa výbuchu
zvýšenou úroveò radiace a vytyèili
nebezpeènou zónu. Profesionální i dobrovolní
hasièi z Frýdku - Místku vynášeli zranìné ze
zamoøeného prostoru a svlékali je do spodního
prádla, aby je pøipravili na dezaktivaci. Naše
hasièská jednotka, spoleènì s jednotkou ze
Šenova, mìla za úkol zbudovat improvizované
dekontaminaèní stanovištì pro velký poèet
osob, provádìt jejich oèistu a po promìøení
úrovnì radiace je pøedávat lékaøùm
zdravotnické záchranné sluby. Profesionální
hasièi z Ostravy provádìli v protichemických
oblecích další mìøení úrovnì radiace v zónì a
vybudovali dekontaminaèní stanovištì urèené
pro všechny záchranáøe. Policie ÈR mìla za
úkol uzavøít prostor zásahu a odklánìt dopravu z
pøíjezdových komunikací, aby byl umonìn
rychlý pøíjezd posilových jednotek. Policejní
pyrotechnik provedl prohlídku ostatních
osobních vozidel, aby vylouèil monost dalšího
výbuchu.
pokraèování na str.2
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Silnièní bìh Zlatý podzim podesáté
Ji 10.roèník silnièního bìeckého závodu
poøádá Bìecký klub Vratimov ve
spolupráci s Kulturním støediskem v sobotu
9.øíjna na desetikilometrovém okruhu
okolím Vratimova. Závod má kadým rokem
vysokou úèast vytrvalcù nejen zvuèných
jmen, ale i mnoství rekreaèních a
kondièních sportovcù. Závod má pevné
místo v celostátní atletické termínovce a je
pravidelnì zaøazován do celoroèních
seriálù Beskydský pohár, Cena vytrvalcù
Ostravska a Bìecká cena vytrvalcù
Frýdecko-Místecka. Souèástí závodu jsou i
doprovodné závody dìtí a mládee ve
všech ákovských a dorosteneckých
kategoriích, které na kratších tratích
pøedcházejí hlavnímu závodu dlouhému 10
km.
V pøedcházejících roènících v Zlatém
podzimu startovali mnozí vynikající vytrvalci
nejen z naší republiky, ale i ze sousedního
Slovenska a Polska. První dva roèníky
vyhrál polský reprezentant Czembrzinski,
jezdí k nám výborní Szatan, Orlicki,
Kuchcinski, skvìlá maratonkynì Ewa Kepa,
náš mistr republiky v maratonu Neuwirth,
traový rekord drí nejlepší vytrvalec
pøelomu století olympionik David, svá
vítìzství zde slavil i juniorský mistr republiky
Mikulenka, nelze zapomenout na bìeckou
l e g e n d u Ts a m e t i s e z O s t r a v y ,
dvojnásobného mistra Evropy v maratonu v
kategorii nad 70 let Zikeše z Místku, ale ani

na místní sourozence Janu a Martina
Biolkovy, kteøí v tomto závodu zapsali své
úspìchy.
Jak ji bylo výše øeèeno, závod má start v
10,20 hod. pøed Spoleèenským domem,
bìí se ulicemi Popineckou, Husovou,
Zahradní, U Stadionu, Na Podlesí,
Rakoveckou a na Zadky, po Okrajové na
Frýdeckou a zpìt do mìsta a po ul. Pod
Kovárnou pøibìhnou nejrychlejší do cíle na
Výletní nad parkovištì u Spoleèenského
domu kolem 11.hodiny.
Pøesto, e jde o okruh tìký, kopcovitý,
vìtšinou s protivìtrem ve zrádném stoupání
k Novému lesu, patøí mezi bìci k
nejoblíbenìjším mezi závody Slezska a
severu Moravy. Je to samozøejmì ta
nejlepší vizitka pro poøadatele, ale i
závazek.
Nelze zapomenout na zmínìné závody
mládee se starty podle jednotlivých
kategorií od 9 hodin na trati Výletní,
Drustevní, Pod Kovárnou, Výletní.
Centrum je u Spol.domu. I tyto závody mají
vynikající úroveò a sjídìjí se na nì mladí
atleti z blízkého okolí, ale i vzdálených míst.
Pravidelnì startují medailisté z ákovských
a dorosteneckých mistrovství republiky. A
právì závody tìch nejmladších mají tu
nejúasnìjší sportovní atmosféru. Ostatnì,
o té strhující atmosféøe sportovního
zápolení by nejlépe mohli mluvit
"pamìtníci" z osmdesátých let z "dolní

V loòském školním roce bylo v mateøské
škole ve Vratimovì zapsáno 125 dìtí a do
základní školy odešlo 42 dìtí. V letošním
školním roce k nám bude docházet 124
dìtí. Došlo k propojení logopedických tøíd
pro lepší zabezpeèení výchovnì
vzdìlávacího programu. Také jsme se
rozhodli k pøejmenování tøíd: U
sedmikrásky I,II (logopedické tøídy), U
pampelišky, U sluneènice, U zvoneèku a U
pomnìnky. Pracujeme dle projektu Dítì a
svìt, ve kterém vycházíme z ekologie
prostøedí. Podle tohoto programu
pracujeme spoleènì s MŠ v Horní Datyni,
kde je letos rovnì zapsáno 45 dìtí ve
tøídách Sluníèka a Hvìzdièky.
Bìhem prázdnin došlo k opravám na obou
mateøských školách. Ve Vratimovì to byla
výmìna oken ve tøídì U sluneènice a v
Horní Datyni rekonstrukce rozvodù vody a
výmìna WC splachovaèù. Vše zajišovalo
mìsto Vratimov, kterému tímto moc dìkuji.
Na zahradì MŠ "vyrostl " bìhem prázdnin
"hrad", který jsme mohli nechat vybudovat
jen díky sponzorskému daru. Starý hrad
jsme byli nuceni nechat zbourat z dùvodu
bezpeènosti dìtí. Díky sponzorským darùm
byly vybaveny logopedické tøídy a tøída
Hvìzdièky v Horní Datyni novým nábytkem.
Také dìkujeme p.Zdeòku Chudìjovi, který
nám sponzorsky zajistil opravu aluzií,
které byly ve velmi špatném stavu. Nìkteré
opravit nelze, proto budou vymìnìny za
nové bìhem mìsíce záøí.
Po všech tìch opravách byl ve tøídách velký

nepoøádek a jen díky všem zamìstnancùm
tøídy první školní den záøily èistotou a paní
uèitelky se ji tìšily na nové tváøe dìtí.
Nìkteré pøišly sice ještì se slzièkami v
oèích, ale èas vše napraví, jeliko i v
letošním školním roce èeká na dìti i jejich
rodièe spousta akcí, a školních èi tøídních.
Na závìr bych chtìla popøát
zamìstnancùm mateøských škol i dìtem a
jejich rodièùm, aby ten nový školní rok byl
pohodový a pøinášel nám všem jen samé
pøíjemné záitky.
L.Siváková-øeditelka MŠ

školy", kteøí s námi jezdili na štafetové
maratony škol, ve kterých byla jejich škola
tolik úspìšná.
Letošní jubilejní roèník bìhu Zlatý podzim je
zaøazen do seriálu oslav k výroèí zaloení
Vratimova a patronát nad ním pøevzala
starostka mìsta paní Mgr. Iveta Zechová.
Z.Fejgl-BK Vratimov

Další úspìšný roèník
bìeckého závodu
V nedìli 5.záøí se v lese Dùlòáku sešly ètyøi
desítky vytrvalcù ke startu v ji 21.roèníku
Jakubova lesního bìhu, který uspoøádal Bìecký
klub Vratimov. Závod si od 1.roèníku v roce 1984
vytvoøil u atletù nesmazatelnou tradici a v
širokém okolí patøí k nejoblíbenìjším. O tom
ostatnì svìdèí výèet jmen bìcù na startovních
listinách jednotlivých roèníkù. Vidíme zde
známá jména naší, slovenské i polské atletiky,
ale i jména zcela neznámá, patøící rekreaèním
sportovcùm, kteøí se ovšem kadoroènì na
oblíbený závod do Vratimova vracejí. Na dvou
ètyøkilometrových okruzích vytrvalci svádìli
urputné boje, do druhého okruhu probíhaly s
nìkolikavteøinovým odstupem tøi dvojice,
pronásledovány sedmièlennou skupinou bìcù.
Teprve v poslední ètvrtinì závodu se celé pole
roztrhalo definitivnì a do cíle vítìznì dobìhl
Peter Mikulenka z TJ Slezan Frýdek-Místek
devìt vteøin pøed oddílovým kolegou Macáškem,
za kterým o dalších devìt vteøin zpìt zùstal Heleš
z Holštejnu. Mikulenka zvítìzil ji po ètvrté, po
výrazných úspìších v kategorii juniorù letos
pøivezl výrazný úspìch i z mistrovství republiky
dospìlých na dráze, a to bronzovou medaili za
3.místo v bìhu na 3 km pøekáek. Pøekvapením
mùe být 2.místo teprve šestnáctiletého Tomáše
Macáška, který je velkým talentem, ale souèasnì
potvzuje výbornou práci trenérù frýdeckomísteckého atletického oddílu. Závod en
vyhrála vítìzka Ostravského maratonu Šokalová
ze Staøíèe v barvách SK TiS Vilhelm FM.
Potìšila nejen tradièní úèast starých bìeckých
štamgastù, ale zejména mnoství nových
mladých, kteøí se prezentovali výbornými èasy.
Závod byl opìt, jako kadý rok, úèastníky velmi
kladnì hodnocen a všichni se tìší na další roèník
v záøí 2005. A samozøejmì i na nadcházející
øíjnový 10.roèník silnièního bìhu Zlatý podzim.
Z.Fejgl-BK Vratimov

Pøi výbuchu špinavé bomby
zasahovali i vratimovští hasièi
pokraèování z titulní strany
Po ukonèení tohoto cvièení dále probíhaly
ukázky práce mobilních monitorovacích skupin,
mobilní úpravny vody, zásah pøedvedl i
zdravotnický Trauma tým, svou technikou a
dovednostmi se pochlubili také hasièi z Polska a
Slovenska.
Trochu nás mrzí, e velké pracovní vytíení
znemonilo èelním pøedstavitelù našeho mìsta
zúèastnit se cvièení. Pøišli tak o jedineènou
monost vidìt na vlastní oèi moderní
záchranáøskou techniku a pøedevším práci
„svých“ hasièù, ale také dalších záchranáøù v
podmínkách velice blízkých skuteèným
zásahùm.

O významu cvièení svìdèí i fakt, e se jej
zúèastnil ministr vnitra František Bublán, jeho
námìstek a zároveò generální øeditel
Hasièského záchranného sboru ÈR
generálmajor Miroslav Štìpán, øeditel
Hasièského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje Zdenìk Nytra,
hejtman kraje Even Tošenovský a další
vrcholní pøedstavitelé zúèastnìných
záchranných sloek.
Prvotní ohlasy na úroveò a provedení cvièení
jsou kladné, z toho lze usuzovat, e naše
hasièská jednotka v ádném pøípadì neudìlala
svou úèastí mìstu Vratimovu ostudu.
Ing. Jan Nìmeèek
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10.12.

v 19 hod.
Kulturní støedisko
ve Vratimovì
Vás zve
do kinosálu Hvìzda na koncert skupiny

NEW APOLLO BAND,
se kterou vystoupí

Petr
SPÁLENÝ

nebudou chybìt
ani známé písnièky
jako Plakalo baby,
Obyèejný mu,
Dáma pøi tìle apod.

vstupné 220,- a 250,- Kè

Kulturní støedisko ve Vratimovì Vás zve

19.listopadu v 18,00
do kinosálu Hvìzda

Divadlo Husa na provázku
se poprvé pøedstaví vratimovským divákùm
s divadelním kusem podle Bohumila Hrabala

"Taneèní hodiny pro starší a pokroèilé"
vstupné 200,- Kè - pøedprodej vstupenek v Kulturním støedisku zahájen

PØIPOMÍNÁME
všem zájemcùm, kteøí
se ještì nepøihlásili na školení

si s námi zacvièit !

DOTACE Z EU,

Kulturní støedisko ve Vratimovì
nabízí monost jednorázového vstupného na lekce

e poslední termín odevzdání
pøihlášek je 5.10.2004
v Kulturním støedisku

S lektorkou Mgr.Zuzanou Ondruchovou ulehèíte
své páteøi, procvièíte štíhlé svaly, proijete pøíjemnou
hodinku. Vdy ve ètvrtek od 18 hodin!

(viz èlánek v záøijovém
vydání VN )

"Fit ball - cvièení s velkými míèi"

P

!
OZOR

Z kapacitních dùvodù se ke stálým
cvièenkám (kurzistkám) mùe
pøidat pouze prvních 5 z Vás!

10

KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

od 9,00 hod.

24.øíjna

kavárna
Spol. domu
Vratimov

3.øíjna v 10,00 - Pohádky z Krakonošovy zahrádky
divadelní pohádka
5.øíjna v 19,00 - Abeceda hvìzd II.
one man show Vladimíra HRONA
21.øíjna v 10,00 - Pekelná pohádka - divadlo JITØENKA
pro MŠ, ale i pro dìti, které nenavštìvují MŠ

24.øíjna v 9,00 - Taneèní maratón pro dìti ZŠ

KS Vratimov ve spolupráci s taneèní školou Trend poøádá
pro dìti vratimovských základních škol Taneèní maratón.
Soutìíme o hodnì zajímavé a hodnotné ceny, a to
ve dvou vìkových kategoriích a oceòujeme techniku
stylu, výkonnost, charisma, smysl pro show.
Pøihlášky obdríte v kanceláøi KS.
Startovné je 30,- Kè

 pronájem kluboven, salonkù, kavárny
( novì vybavená pøípravna jídel )
za velmi výhodné ceny
 záznamy na videokazety
ze spoleèenských a kulturních akcí
 zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi
O konkrétních cenách se informujte
v kanceláøi Kulturního støediska ve Vratimovì
tel. 596 732 330, 596 732 102

angliètina 1.roè.
2.roè.
3.roè.
maoretky
cvièení
s velkými míèi

Ji nyní pøijímáme objednávky
a závazné záznamy na prodejní místa
na Vánoèní trhy ve Vratimovì.
Informace o umístìní i cenách
Vám poskytne Kulturní støedisko
Vratimov, p.Kmošáková, tel.596 732 102

Základní škola Vratimov, Masarykovo nám.192
nabízí všem zájemcùm z øad obèanù mìsta
tyto kurzy :

ZDRAVOTNÍ TÌLESNÁ VÝCHOVA
( zaèátek 2.listopadu ) - úterý 14,00 - 15,00 hod.

DRÁTKOVÁNÍ
( 9.listopadu- pouze 1 lekce ) - úterý 14,00 - 18,00 hod.

VÝROBA SVÍÈEK
( 7.prosince - pouze 1 lekce ) - úterý 14,00 - 18,00 hod.
Do kurzù je nutné se pøihlásit telefonicky minimálnì týden
pøedem, pøi velkém zájmu bude vypsán další termín.
Pøihlášky a bliší informace na tel. 596 732 158, p.Šárka Veselá

- pondìlí
- pondìlí
- úterý
- úterý

17,00
15,30
17,00
15,00

klubovna è.11
klubovna è.11
klubovna è.11
kavárna

17,00 kavárna I.skupina
18,00 kavárna II.skupina
nìmèina 2.roè. - støeda
17,00 klubovna è.11
jóga
- støeda
17,30 salonek
aerobic - dìti
- ètvrtek
17,00 kavárna
aerobic - dívky - ètvrtek
18,00 kavárna
nebojte se poèítaèe - zahájení v øíjnu
- úterý

19.listopadu v 18,00 - Divadlo Husa na provázku
poprvé pøed vratimovskými diváky
v pøedstavení Bohumila Hrabala:
"Taneèní hodiny pro starší a pokroèilé"
10.prosince v 19,00 - koncert: Petr SPÁLENÝ
a New Apollo Band

Vstupenky ji v pøedprodeji !

4.10. v 16,00 zkouška dech orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
5.10. v 15,30 schùze MO KSÈM - klubovna è.20
7.10. v 16,00 Klub dùchodcù Vratimov.
10.10. v 7,45 schùzka filumenistù - klubovna è.17
11.10. v 16,00 zkouška dech orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
13.10. v 14,00 SPOZ - kavárna
18.10. v 16,00 zkouška dech orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
19.10. v 16,00 schùze MO KSÈM - klubovna è.20
25.10. v 9,00 školení pøedsedù vol.komisí - klubovna è.11
25.10. v 16,00 zkouška dech orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
26.10. v 18,00 Tìšínské divadlo - Kouzelná lampa - kinosál
26.10. v 15,30 schùze MO KSÈM - klubovna è.20

prodeje : vestibul
5.,6.,11.,18.,19., 20.,21.,27.,29.øíjen

Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin.
Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.
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Opìt máme radost z nového
obèánka. Tentokrát je jím prvorozená
dcera Rut manelù Marie a Samuela
Martákových. Narodila se 6.èervence
2004 v ostravské porodnici a dìlá svým rodièùm
jen radost. Dobøe prospívá, je hodná, ráda spinká .
Pøejeme ji hodnì zdraví, radostné dìtství plné her,
radostného smíchu a jen samé pøíjemné
holèièí starosti.

po - pá 9 - 16
po - pá 9 - 17

¡
2.10. od 14 hodin
Pøátelské posezení s tancem
v Domì dìtí a mládee ve Vratimovì
poøadatel: Svaz tìlesnì postiených ve Vratimovì
2.- 3.10. TZ "VIŠÒOVKA"-víkendový pobyt pro rodièe s dìtmi
poøadatel: DDM Vratimov
7.10. od 16,00 hodin
Louèení s létem
v kavárnì Spol.domu Vratimov
poøadatel: Klub dùchodcù Vratimov
9.10. Zlatý podzim - 9,00 start actvo a dorost, 10,30 start
hl.závodu
prostranství pøed kinem Hvìzda Vratimov
poøadatel: Bìecký klub Vratimov
12.10. od 16,00 hodin
( kadé 2.úterý v mìsíci)
Šachový krouek
Budova Hutních staveb (bývalé papírny)
informace: J.Krejèíèek, tel.732 640 908
poøadatel: KD Biocel Paskov
27.10. Prázdninový kolotoè
pro pøihlášené (bazén, bowling..)
poøadatel: DDM Vratimov
28.10. Odhalení základního kamene
s výstupem na Lysou horu
odhalení pamìtní desky a zákl.kamene k výstavbì Bezruèovy
chaty KÈT na Lysé hoøe
poøadatel: KÈT Horní Datynì
30.10. Sportovní odpoledne pro nejmenší
hrátky pro dìti s maminkami - høištì nebo budova DDM Vratimov
poøadatel: DDM Vratimov
1.11. Vrškománie
vyhlášení soutìe-sbìr vrškù od PET lahví
poøadatel: DDM Vratimov

Nikdy nelze zapomenout, kdy bolest zùstává
Dne 16.øíjna uplyne 10 let od úmrtí pana

z Vratimova

Dne 13.øíjna uplyne 7 let od úmrtí pana

bývalého vedoucího Mìstského hospodáøství
ve Vratimovì

Na oba s úctou a láskou vzpomínají manelka a dcera Alena
a ostatní rodinní pøíslušníci

POZVÁNKA

na vzpomínku vzniku prvního
samostatného èeskoslovenského státu,
která se koná 26.øíjna v 15,30 hod.
u pomníku T.G.Masaryka
pøed ZŠ na Masarykovì námìstí.
program: poloení kvìtin zástupci spol.ivota, slovo starostky,
vystoupení dechovky ZUŠ Vratimov, hymna

Program kina Hvìzda Vratimov
øíjen 2004

Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

Veèerní pøedstavení hrajeme opìt v 18,00 hod. !
tel.: 596 732 340, spojení z centra Ostravy autobusem è.21

1.-2.10. v 18,00 hod.
Dán/Šv/Fr 138´

nevhodný do 12 let
vstupné 55,-Kè

16.10. v 16,00
USA 95´

pøístupný
vstupné 34,-Kè

DOGVILLE

LOONEY TUNES 2

Z plavovlasé svìtice s alabastrovýma rukama uèinili
ctnostní obèané z horského mìsteèka znásilòovanou
nevolnici. Nastal èas posledního soudu á la Lars von Trier.

Kaèer Daffy, králík Bugs a další kreslené postavièky se
spolu s malými herci vydávají po stopì
kouzelného diamantu.(v èeském znìní)

2.-3.10. v 16,00 hod.
Fr 75´

pøístupný
vstupné 55,-Kè

20.-23.10. v 18,00
USA 128´

nevhodný do 12 let
vstupné 60,-Kè

TRIO Z BELLVILLE

VAN HELSING

Animovaná komedie pro dìti i dospìlé bez dialogù.
Vydrte do závìreèných titulkù, èeká Vás pøekvapení !

Jediné jméno, ze kterého má zlo strach.
Film od tvùrcù snímku Mumie.

6.-9.10. v 18,00 hod.
ÈR 87´

pøístupný
vstupné 65,-Kè

NON PLUS ULTRAS

23.-24.10. v 16,00
USA 102´

TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK

Pìtice hrdinù tráví volný èas na utkáních Sparty,
diskuzemi o Spartì a zapíjením úspìchù (èi neúspìchù)
Sparty. Staèí to k ivotu ?

9.-10.10. v 16,00
USA 86´

pøístupný
vstupné 55,-Kè

On ví, co chce, ale ona to ví líp.

27.-30.10. v 18,00
USA 91´

pøístupný
vstupné 60 ,-Kè

SHREK 2

HØÍŠNÝ TANEC 2
Vášeò a salsa v áru havanských nocí !

13. -16.10. v 18,00
USA 130´

pøístupný
vstupné 55,-Kè

nevhodný do 12 let
vstupné 63 ,-Kè

Bylo, ale moná i nebylo...Shrek, Oslík a princezna Fiona
v nových dobrodrustvích. (v èeském znìní! )

30.-31.10. v 16,00
USA 85´

pøístupný
vstupné 51,-Kè

MEDVÌDÍ BRATØI

KRÁL ARTUŠ
Král Artuš bojuje po boku rytíøù Kulatého stolu za svobodu
Anglie v akèním historickém velkofilmu.

Studio W.Disneyho se znovu vrací do zvíøecí øíše, aby
malým i velkým nabídlo zábavné a pouèné vyprávìní.
(v èeském znìní! )

pøipravujeme na øíjen
USA 160´
A!

17.10. v 18,00VSTUP ZDARM

pøístupný

TRÓJA

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