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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MÌSTA VRATIMOVA
Rada Mìsta Vratimova zasedala
dne 13.prosince 2005
a projednávala :
! Návrh rozpoètového provizoria na I.
ètvrtletí roku 2006
! Rozbor hospodaøení za 1. - 11. mìsíc
roku 2005
! Vyhodnocení údrby bytového fondu
! Prùbìh prodeje bytù
! Plány práce komisí na I. pololetí roku
2006
! Rozpoètové opatøení è. V/2005

! Návrh pøísedících Okresního soudu
ve Frýdku-Místku
! Smlouvy a dodatky ke smlouvám
! Pøípravu 25. zasedání ZM dne
19. 12. 2005

Zastupitelstvo mìsta Vratimova
zasedalo 19.prosince 2005
a projednávalo :
! Rozbor hospodaøení za 1. - 11. mìsíc
roku 2005
! Návrh rozpoètového provizoria na

I. ètvrtletí roku 2006
! Plnìní investièních akcí za II. pololetí
roku 2005
! Plán finanèních kontrol na I. pololetí
roku 2006
! Plány práce finanèního, kontrolního a
Osadního výboru na I. pololetí roku
2006
! Rozpoètové opatøení è. V/2005
! Plán práce ZM na I. pololetí roku
2006
I.Kièmer-místostarosta

INFORMACE FINANÈNÍHO ÚØADU
V dùsledku zmìny vymezení pùsobnosti
finanèních úøadù dojde k pøesunu nìkterých
obcí z územní pùsobnosti jednoho finanèního
úøadu do územní pùsobnosti jiného finanèního
úøadu a tím ke zmìnì podmínek pro stanovení
místní pøíslušnosti ke správì daní daòových
subjektù z tìchto obcí.
Protoe se tato zmìna dotýká i Vás, dovolujeme
si Vás informovat o tom, co bude následovat:
1.pokud máte bydlištì nebo sídlo v obci
Vratimov
po zmìnì místní pøíslušnosti budete místnì
pøíslušní Finanènímu úøadu Ostrava 1,
Jureèkova 2, 700 39 Moravská Ostrava, tel.
596 150 111
2. pokud máte nemovitosti podléhající dani z
nemovitostí v katastrálních územích
Vratimov a Horní Datynì
po zmìnì místní pøíslušnosti budete ve vìci
danì z nemovitostí, danì z pøevodu nemovitostí
a danì darovací místnì pøíslušní Finanènímu
úøadu Ostrava 1.
3. pokud jste pøíjemce dotací a máte sídlo
nebo bydlištì v obci Vratimov
po zmìnì místní pøíslušnosti budete ve vìci
dotací místnì pøíslušní Finanènímu úøadu
Ostrava 1.
Váš stávající finanèní úøad provede takové
kroky, aby správa Vašich daní byla
pøestìhována na novì pøíslušný finanèní úøad:
pokud jste u finanèního úøadu registrován a
bylo Vám vydáno osvìdèení o registraci, pak
obdríte od finanèního úøadu rozhodnutí o
omezení platnosti osvìdèení, ve kterém bude
stanoveno tzv. datum pøeregistrace. Tímto
datem u Vás dojde ke zmìnì místní pøíslušnostido tohoto data vèetnì bude Vaším místnì
pøíslušným finanèním úøadem Váš stávající
úøad, po tomto datu bude Vaším místnì
pøíslušným finanèním úøadem finanèní úøad
uvedený v rozhodnutí o omezení platnosti
osvìdèení. Novì místnì pøíslušný finanèní úøad
Vám poté vydá nové osvìdèení o registraci.
Pokud nejste u finanèního úøadu registrován
( napø. podáváte pouze daòové pøiznání k dani z
pøíjmu fyzických osob ze závislé èinnosti a

funkèních poitkù, z pøijmu z pronájmù nebo
ostatních pøíjmù nebo jste pouze poplatníkem
danì z nemovitostí), pak Vaše místní pøíslušnost
pøejde dnem 1.1.2006 na Finanèní úøad
Ostrava 1.
Doplòující informace pro poplatníky danì z
nemovitostí.
Poplatníci danì z nemovitostí, kteøí v uvedené
obci vlastní nemovitost a mají u Finanèního
úøadu ve Frýdku-Místku podáno daòové
pøiznání k dani z nemovitostí, budou po zmìnì
místní pøíslušnosti postupovat v jednotlivých
pøípadech následovnì:
1.Pokud vlastníte nemovitosti pouze v obci,
která je pøedmìtem zmìny (Vratimovkatastrální území Vratimov a katastrální území
Horní Datynì) a v prùbìhu roku 2005 nenastaly
jiné okolnosti vedoucí k podání daòového
pøiznání na rok 2006 (napø.jste neprodal,
nenabyl nemovitost apod.) , Váš daòový spis
bude Finanèním úøadem ve Frýdku-Místku
pøedán Finanènímu úøadu Ostrava 1, který
provede vymìøení danì z nemovitostí na
zdaòovací období roku 2006. Daò z nemovitostí
zaplatíte na úèet Finanèního úøadu Ostrava 1
vedený u ÈNB è.7755-7623761, kód banky
0710 variabilní èíslo nebo IÈ. V tomto pøípadì
nemusíte podat pøiznání k dani z nemovitostí.
2.Pokud vlastníte nemovitosti pouze v obci,
která je pøedmìtem zmìny a v prùbìhu roku
2005 nastaly jiné okolnosti vedoucí k podání
daòového pøiznání na rok 2006 (napø. jste
prodal, nabyl nemovitost apod.), Váš souèasný
daòový spis bude Finanèním úøadem ve FrýdkuMístku pøedán Finanènímu úøadu Ostrava 1. Na
adresu Finanèního úøadu Ostrava 1 zašlete
pøiznání k dani z nemovitostí na zdaòovací
období roku 2006. Tento finanèní úøad provede
vymìøení danì z nemovitostí na zdaòovací
období roku 2006. Vymìøenou daò zaplatíte na
úèet Finanèního úøadu Ostrava 1 vedený u ÈNB
è. 7755-7623761, kód banky 0710 variabilní
symbol: rodné èíslo nebo IÈ.
3. Pokud vlastníte nemovitosti v obci, která je
pøedmìtem zmìny a souèasnì vlastníte i další
nemovitosti v obci, patøící i nadále do územní

pùsobnosti Finanèního úøadu ve FrýdkuMístku, budete o výši daòové povinnosti k dani z
nemovitostí na zdaòovací období roku 2006
pøíslušnými finanèními úøady informován
(napø. zasláním poštovní poukázky).
Jménem daòové správy Èeské republiky se Vám
omlouváme za pøípadné tìkosti , které Vám v
souvislosti s provedením této zmìny vzniknou.
Pokud máte jakékoliv dotazy k prùbìhu a
provádìní této zmìny, kontaktujte, prosím,
Finanèní úøad ve Frýdku - Místku. Bliší
informace o uvedených zmìnách místní
pøíslušnosti mùete získat na Finanèním úøadì
ve Frýdku-Místku na tel.è. 558 605 111 nebo v
úøední dny (pondìlí a støeda v dobì od 8,00 do
17,00 hod.) osobnì.
Vláda Èeské republiky pøijala dne 19.3.2003
usnesení è.274 o sladìní územní pùsobnosti
specializovaných územních orgánù státní
správy a území okresù se správními obvody obcí
s rozšíøenou pùsobností. Toto usnesení bylo
pøijato v souvislosti s postupem prací na reformì
územní veøejné správy. Cílem je vytvoøení
podmínek pro stabilizované, pøehledné a
jednotné územní uspoøádání veøejné správy.
Úkoly, které vyplývají z usnesení vlády
è. 274/2003, o sladìní územní pùsobnosti
specializovaných územních orgánù státní
správy a území okresù se správními obvody obcí
s rozšíøenou pùsobností, se týkají i územních
finanèních orgánù, zejména pak finanèních
úøadù.
Územní pùsobnost finanèních úøadù je
vymezena zákonem è. 531/1990 Sb., o
územních finanèních orgánech, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a to výètem obcí a
vojenských újezdù. Zákonem è.444/2005 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 531/1990 Sb., o
územních finanèních orgánech, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony,
dochází s úèinností k 1.1.2006 ke zmìnì ve
vymezení územní pùsobnosti finanèních úøadù
tak, e územní obvody finanèních úøadù jsou
dány správními obvody obcí s rozšíøenou
pùsobností.
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ÚHRADA ZA LIKVIDACI
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Upozoròujeme obèany, e jsou povinni do
31.ledna 2006 uhradit èástku za likvidaci
komunálního odpadu na rok 2006. Obèané
mají monost platby na MìÚ ve Vratimovì
od 2.ledna 2006 do 31.ledna 2006 v
kanceláøi è.3 v 1.poschodí: pondìlí a støeda
od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00,
úterý a ètvrtek od 8,00 do 11,30 a od 12,30
do 15,00, pátek od 8,00 do 11,30 hodin.
Obèané H.Datyò a Vratimova rovnì mají
monost èástku uhradit ve støedu dne
11.ledna 2006 v Kulturním domì v
H.Datyních v dobì od 8,00 do 11,30 a od
12,30 do 17,00 hodin. Souèasnì
pøipomínáme, e obèané, kteøí budou platit
èástku za likvidaci komunálního odpadu a
vlastní pejska, mohou zároveò uhradit i
poplatek za psa.
Èástky za likvidaci komunálního odpadu
pro rok 2006
podle typu odpadové
nádoby:
350 Kè
! igelitové pytle
! popelnice 70 litrù
svoz 1x za 2 týdny
961 Kè
! popelnice 110 litrù
svoz 1x za 4 týdny
880 Kè
svoz 1x za 2 týdny
1 375 Kè
svoz 1x týdnì zima
1x za 2 týdny léto 1 810 Kè
svoz 1x týdnì
2240 Kè
svoz zimní období
(za ètvrtletí)
800 Kè
! kontejnery 1100 litrù
svoz 1x za 2 týdny
5 450 Kè
svoz 1x týdnì
8 840 Kè
svoz 2x týdnì
15 825 Kè
svoz 3x týdnì
22 810 Kè
MìÚ Vratimov - odb. finanèní,odb.VaP

Èištìní komínù
Sdìlujeme termíny èištìní komínù pro rok
2006 ve Vratimovì a v Horních Datyních :
Vratimov : 19.-20.ledna, 22.-23.bøezna,
17.-18.srpna, 24.-27.listopadu.
Horní Datynì :
15.-16.února, 25.-26.kvìtna, 10.-11.srpna,
21.-22.listopadu.
V pøípadì ztíených povìtrnostních
podmínek, nebo nemoci zamìstnancù je
moná zmìna termínù.
L.Šputa-Kominictví Fr.-Místek

Dnešní spoleènost bere slovo transfúze
zcela automaticky, podobnì jako léky èi
vitamíny.Jene...Musí být DÁRCE,
který poskytne nejcennìjší
tekutinu.Krev nelze získat jinak.
Takovýmito nezištnými dárci jsou paní
Ivana Filípková a pan Robert
Dokoupil. Dne 3.øíjna jim byla pøedána
Zlatá plaketa MUDr.J.Janského za 40
bezplatných odbìrù krve. Jmenovaným
patøí upøímné podìkování za jejich
hluboce lidský postoj, kterým pøispìli k
záchranì zdraví, èasto i ivotù mnoha
lidem.
L.Poledníková-øeditelka ÚOS ÈÈK

Nová bytová výstavba ve mìstì Vratimov
Váení obèané, ji v minulém èísle jsme
Vám pøinesli první informace o plánované
bytové výstavbì ve Vašem mìstì.
Pøipravujeme výstavbu dvou bytových
domù v prostranství na køiovatce ulic
Datyòská a Na Pøíènici (vedle základní
školy). V projektu je uvaována výstavba
dvou 3 a 4-podlaních drustevních domù
2
s 12-16 byty (výmìra od 35 m ).
Drustevní vlastnictví zpøístupòuje bydlení
širší veøejnosti, kdy k získání bydlení
postaèí sloit èlenský vklad ve výši cca 35 %
celkové hodnoty bytu a zbývající èást pak
splácejí jednotliví èlenové drustva v
pravidelných mìsíèních splátkách po dobu
a 20 let (dle podmínek hypoteèního úvìru).
Za úèelem zjištìní zájmu o velikost a
èlenìní bytu, gará èi parkovací stání
provede firma ISA CONSULT s.r.o. v
mìsících lednu a únoru 2006 marketingový
prùzkum. Prùzkum probìhne formou

individuálních pohovorù a zájemci zde
mohou získat veškeré informace týkající se
výstavby. První termín informaèních
schùzek probìhne v kulturním støedisku
ji 25.01.2005.
Termín schùzky si mùete domluvit na
bezplatné tel. lince 800 100 115
(po-pá 7:30-16:00 hod.), popø. je mono
vyuít email isa@isarege.cz.

Èinnost jednotky SDH Vratimov
v roce 2005

Váení spoluobèané, s koncem roku
pøichází èas bilancování. Stejnì je tomu i v
jednotce vratimovských hasièù. Jednotku
zøizuje dle platných pøedpisù MìÚ ve
Vratimovì. Naše jednotka je zaøazena do
kategorie jednotek poární ochrany II. Ze
zaøazení jednotky vyplývá povinnost vyjet
do pìti minut po vyhlášení poplachu v
kteroukoliv denní èi noèní dobu. Ke splnìní
tohoto poadavku jednotka slouí v
systému pohotovostí, kdy vdy alespoò ètyøi
èlenové jednotky jsou pøichystáni k výjezdu
v daném èasovém limitu. Na kadého èlena
jednotky pøipadá odslouit za rok cca 2200
hodin pohotovosti, a to pøevánì v jeho
osobním volném èase.
V prùbìhu loòského roku
jednotka
zasahovala celkem u 103 pøípadù (do
13.12.2005). Jako v pøedešlých letech se
jednalo zejména o technické pomoci (68
pøípadù zpøístupnìní uzavøených prostor,
likvidace bodavého hmyzu, zásahy pøi
zvýšené hladinì povrchových vod apod.).
Dále poáry (10) a dopravní nehody (10). V
7 pøípadech šlo o planý poplach, dále
následují ve sledovaném období úniky
nebezpeèných látek (2) a technologické
pomoci (1). V rámci odborné pøípravy
jednotka absolvovala také 5 taktických
cvièení.
Jednotka SDH Vratimov je jednotkou s
územní pùsobností. Zasahuje tedy i mimo
území našeho mìsta. V loòském roce se
jednalo o deset z výše uvedených zásahù, a
to pøevánì na území sousedních obcí.
K nejvìtším patøil zásah pøi poáru lesa v
katastru obce Øepištì. Jednalo se vlastnì o
dva poáry vzdálené od sebe nìkolik set
metrù na ploše nìkolika hektarù. Zásah byl
komplikován èlenitým terénem a
nedostatkem vody. Jeho zdolávání se
zúèastnily jednotky profesionálních i
dobrovolných sborù z celého okresu.
V rámci fyzické pøípravy jednotky její
èlenové pravidelnì absolvují soutìe v
poárním sportu, kde i v loòském roce
dosáhli kvalitních výsledkù. Sami také s
ostatními èleny SDH ve Vratimovì

organizují sportovní akce. Jako napøíklad
soutì v poárním útoku" O putovní pohár
starosty mìsta Vratimova! a "Memoriál
Bohuslava Pastròáka". Za nejzdaøilejší
sportovní akci lze oznaèit vytrvalostnì
dovednostní soutì Vratimov CUP,
uskuteènìnou v areálu naší hasièské
zbrojnice v mìsíci èervnu. Hasièi zde v plné
zásahové výstroji za pouití dýchacích
pøístrojù museli pøekonat velmi nároènou
tra s mnoha pøekákami. Díky pøízni
sponzorù byla akce velmi dobøe zajištìna a
vidìli jsme krásné sportovní výkony
závodníkù, kteøí se sjeli z celé republiky.
Obdobných soutìí naši èlenové v prùbìhu
roku absolvovali cca 10.
Co se týèe materiálního zabezpeèení
jednotky podaøilo se v loòském roce zahájit
obmìnu dýchacích pøístrojù. Byly
zakoupeny první 4 kusy pøístrojù znaèky
Dräger.
V roce 2006 bychom chtìli dokonèit tuto
obmìnu techniky nákupem dalších
minimálnì 5 pøístrojù. Naši hasièi se tak po
letech doèkali ochranných prostøedkù
svìtové úrovnì plnì kompatibilní s
vybavením jednotek Hasièského
záchranného sboru Moravskoslezského
kraje. Spoleèné zásahy jednotek budou
snazší a dojde také ke zkvalitnìní
servisního zabezpeèení dýchací techniky. V
souvislosti s výmìnou dýchací techniky
došlo také k doplnìní výbavy jednotky o
potøebné osobní ochranné pomùcky. Výše
uvedené finanènì nároèné akce jsou
moné jen díky dobré spolupráci s MìÚ ve
Vratimovì, který, jakoto zøizovatel
jednotky, chápe financování nejen jako
nutnost danou zákonem, ale také jako
investici do bezpeènosti, která není marná,
a vdy se mìstu a jeho obèanùm vrátí v
podobì pomoci v krizových situacích.
Nesmíme ovšem zapomínat ani na ostatní
pøíznivce a sponzory, kteøí naši èinnost
dlouhodobì podporují, a kterým tímto velmi
dìkujeme. Všem pak pøejeme klidný a
šastný rok 2006
D.Vlèek-velitel SDH Vratimov
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Vratimovští a datynští vèelaøi vzpomínali
V závìru mìsíce listopadu probìhla v
malém sále KD v H.Datyních slavnostní
schùze Èeského svazu vèelaøù u
pøíleitosti 75.výroèí jejího zaloení v
H.Datyních.
V úvodu se pøedseda ZO ÈSV
Ing.Grohmann zmínil o souèasné
situaci ve vèelaøství, kdy spoleènost si
ji zaèíná uvìdomovat, co vèely pro
zemìdìlství a pøírodu znamenají.
Ukazuje se , e úloha vèelaøství a jeho
spoleèenská potøebnost je
nezastupitelná, proto se jím zaèíná
zabývat kromì ÚV ÈSV i ministerstvo
zemìdìlství, vláda a podpory se mu
zaèíná dostávat i z fondù EU. V další
èásti seznámil pøítomné s historií a
èinností vèelaøské organizace za
uplynulých 75 let.
Ve Vratimovì a okolí byl znaèný poèet
vèelaøù, avšak do roku 1930 byla jen
malá èást organizována ve vèelaøském
spolku v Dobré. Organizovaní vèelaøi
zdejšího kraje pomýšleli ji v roce 1927
u pøíleitosti valné hromady v Dobré
zaloit vèelaøský spolek pro Vratimov a
okolí, byli však tehdy pøemluveni s tím,
aby se vyèkalo na slouèení Moravy se
Slezskem.
V roce 1930 ujali se akce k zaloení
vèelaøského spolku pro Vratimov a okolí
nadšení vèelaøi Josef Borovec z
Vratimova, Dominik Maceèek a Josef
Kovala z Kunèic a Albrecht Mojíšek,
uèitel z Rakovce. Za tím úèelem svolali
na den 17.9.1930 schùzi vèelaøù z okolí
do hostince pana Kuse ve VratimovìPopinci. Na schùzi pøišlo 17 vèelaøù,
kteøí jednomyslnì hlasovali pro
zaloení vèelaøského spolku.
Spolek byl zaloen 5.10.1930 a
sdruoval vèelaøe tìchto obcí:
Vr a t i m o v, Ø e p i š t ì , H . D a t y n ì ,
Václavovice, Šenov, Bartovice,
Kunèièky, Kunèice, v pozdìjších létech i
Šumbark, Dolní Datynì a Hrabová.
Prvním pøedsedou byl zvolen Albrecht

Mojíšek, místopøedsedou a
pokladníkem Dominik Maceèek,
jednatelem Josef Borovec. V roce 1931
mìl spolek ji 71 èlenù a v roce 1936 ji
èinil poèet èlenù 150 a vlastnil 827
vèelstev. Za dobu své existence prošel
dobami dobrými, ale i tìkými.
Nejhorším rokem pro pøezimování byl
rok 1941, kdy dlouhotrvající zima
zdecimovala vèelstva natolik, e ze 783
vèelstev uhynulo 357 a v roce 1956, kdy
v kruté zimì padlo ze 703 vèelstev
115.V roce 1960 oslavila ZO ÈSV ve
Vratimovì 30.výroèí zaloení a to ve
spolkové místnosti RaJ u Václavkù v
Bartovicích. V tomto roce také došlo k
nejvìtší zmìnì. Podle stanov toti
platilo naøízení, e obvody spolkù se
musí krýt s obvody okresù. V dùsledku
nového územního uspoøádání okresù
spadají obce Šumbark a Dolní Datynì
do okresu Karviná. Hrabová, Kunèice a
Kunèièky s Bartovicemi do okresu
Ostrava. Vratimov, Horní Datynì a
Šenov do okresu FrýdekMístek.Ponìvad vèelaøù v Šenovì
bylo pøes 60, utvoøili si samostatnou
organizaci. Pozdìji se k Vratimovu
pøihlásili ještì vèelaøi z Rakovce. V roce
1963 byl pozmìnìn název organizace,
jeliko témìø všichni èlenové výboru
pocházeli z H.Datyò a byli aktivnìjší, na
„Èeskoslovenský svaz vèelaøù Horní
Datynì a okolí“. V roce 1987 se u nás
poprvé objevila Varrroáza-velmi
nebezpeèná nákaza vèel, která
postupnì zachvátila celou republiku a
okolní státy a nepodaøilo se ji dosud
vymýtit, pouze omezit. Vèelstva se
pravidelnì léèí v zimním období, kdy ve
vèelstvu není med, a vzorky mìli se
zasílají k rozborùm do Výzkumného
ústavu vèelaøského v Pøerovìeravicích k posouzení zdravotního
stavu vèelstev. Nové vìci a poznatky se
nevyhýbají ani vèelaøení. Objevují se
nové technologie chovu, nová naøízení

a pøedpisy, postøiky zemìdìlských
plodin pro vèely nebezpeèné, ale i
nové nemoci, z nich nejvánìjší je mor
plodu, který je zaznamenán i v našem
kraji. Naše ZO ÈSV je naštìstí mimo
vytýèené ochranné pásmo, ale platí i
zde pøísná pravidla pro vèelaøení. Proto
poøádáme pøednášky uèitelù vèelaøství
a vèelaøských odborníkù, zájezdy s
odbornou tématikou, školení apod.,
abychom zvyšovali odbornost našich
èlenù. Probìhla také celá øada
spoleèenských akcí, návštìva jubilantù
u pøíleitosti kulatých narozenin, ale i
návštìv a pomocí se vèelstvy u
dlouhodobìji nemocných vèelaøù. Po
celou dobu trvání organizace je vedena
kronika a fotoalbum, které byly pøi této
slavnostní schùzi k dispozici. V další
èásti slavnostní schùze byli ocenìni
jednotlivci i celá naše organizace, která
obdrela Èestné uznání ÚV ÈSV za
rozvoj vèelaøství. Pøínosem a
povzbuzením do další èinnosti byla i
osobní úèast paní starostky
Mgr.Zechové a pana místostarosty Ivo
Kièmera, kteøí ve svých vystoupeních
informovali pøítomné o dìní ve mìstì a
rozdali pøítomným vkusné broury o
Vratimovì a regionu Slezská brána.
Pøedseda organizace Ing.Grohmann
vyuil pøítomnosti obou hostù a
podìkoval jim a celému zastupitelstvu
za finanèní podporu z mìstského
rozpoètu na udrení stavu vèelstev a
ochranu ivotního prostøedí, bez které
by spolek jen tìce zajišoval svou
èinnost a chod organizace. Z dalších
hostù to byli zástupci z ÚV ÈSV
MUDr.Hajdùšková, OV ÈSV pøítel
Kopeèek a zástupci ZO ÈSV Šenov,
Bartovice a Sedlištì, pøátelé Lupa,
Zelina a Haleš. Po ukonèení oficiální
èásti následovala odborná pøednáška
uèitele vèelaøství pøítele Kopeèka z
Frýdku-Místku.
Ing.Grohmann - pøedseda ZO ÈSV

ÈESTNÉ UZNÁNÍ VÈELAØÙM
Pøedsednictvo Ústøedního výboru Èeského
svazu vèelaøù na návrh OV ÈSV FrýdekMístek udìlilo ZO ÈSV Horní Datynì, u
pøíleitosti jejího významného výroèí 75 let
zaloení, " ÈESTNÉ UZNÁNÍ ÚV ÈSV ".
O této organizaci je známé, e je vdy

PODÌKOVÁNÍ
Svaz tìlesnì postiených v ÈR místní
organizace Vratimov dìkuje všem
svým pøíznivcùm, pøedevším tìm, kteøí
finanènì podpoøili jeho èinnost, za
dobrou spolupráci v roce
2005.Pøejeme hodnì úspìchù a
tìšíme se na další milou spolupráci v
roce 2006.
A.Sotorníková-pøedsedkynì

dùsledná a spolehlivá, a e její èlenové svoje
znalosti a zkušenosti pøedávají ochotnì
mladším vèelaøùm. Tím se podílejí na rozvoji
oboru v Èeské republice. Dovolte, váení
pøátelé, abychom celé organizaci podìkovali
za dobrou práci pro vèelaøství a do dalších let

V prùbìhu záøí a øíjna letošního roku provedla
firma SI-BE-CO, spol. s r.o. ve spolupráci s
firmou MV STAV Cz,s.r.o. zateplení a fasádu
zdravotního støediska v našem mìstì. Došlo tak
nejen k úspoøe nákladù na vytápìní, ale i k
vylepšení architektury našeho mìsta, a to bez
finanèních prostøedkù daòových poplatníkù.
Celá rekonstrukce ve výši 1,7 mil.Kè byla
hrazena z vlastních zdrojù Therapia, s.r.o. a díky
pøíznivé cenové nabídce zmiòovaných
stavebních firem dostala naše budova novou

všem Vašim èlenùm popøáli pevné zdraví,
mnoho osobní pohody a hodnì zanícených,
mladých vèelaøù.
Mgr.L.Sojka - pøedseda
MVDr.M.Peroutka, Csc.-tajemník

tváø, harmonicky vyváenou, estetickou fasádu,
na které byla úspìšnì vyuita kombinace dvou
barev k upravení mìøítka hmoty budovy a
èlenìní fasády.
Chtìl bych jménem všech spoleèníkù Therapia,
s.r.o. podìkovat pøedstavitelùm obou firem
Ing.Pardubickému a p.Maslíkovi za pøíkladnou
spolupráci a popøát jim v roce 2006 kromì
zdraví mnoho zdaøilých akcí i na území mìsta
Vratimova.
MUDr. M. Veèerek, jednatel Therapia, s.r.o.
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spolkù a organizací mìsta

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí,
i kdy u nejsi mezi námi, v srdci iješ stále s námi

10.1. - DEVÌT SIL - soutìní kolo 6. roèníky
- sál DDM
poøádá DDM : Vratimov
14.1. - TURNAJ BADMINTON - dìti od 10-ti let (ètyøhra)
- tìlocvièna ZŠ TGM, prezence v 9,00 , 40,-Kè za drustvo
dospìlí - mui (ètyøhra)
- sokolovna Vratimov, prezence v 9,00, 120,-Kè za drustvo
smíšené (ètyøhra)
- sokolovna Vratimov, prezence v 13,00, 120,-Kè za drustvo
poøádá : DDM Vratimov
29.1.- AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY - autíèka na ovládání
- sál DDM od 15,00 hod, pøezùvky s sebou,20,-Kè za závodníka
ceny pro závodníky
poøádá : DDM Vratimov
26.1. - KD Vratimov - výroèní schùze - kavárna
poøádá: KD Vratimov

Dne 12.ledna vzpomínáme 1.výroèí úmrtí

pana Františka ZBOØILÁKA
Vzpomínají manelka, dcera a syn s rodinami.
Kdo jste ho znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi

Dne 3.ledna 2006 vzpomínáme 1.výroèí úmrtí
naší maminky, babièky a prababièky

Vzpomínají syn Bohuslav a snacha Jana Kaloèovi.
Kdo jste ji mìli rádi, vzpomeòte s námi.

leden 2006

Marc CHAGALL
výstava grafických listù
po - pá 9 - 16

KULTURNÍ STØEDISKO VRATIMOV

TRAFIKA KOKA

tel.: 596 732 518, 776 767 120

Frýdecká ul.- u cukrárny Trepka, køiovatka ulic Frýdecká a Popinecká ( smìr na NH )

otevírací doba : po - pá 5,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00, so 5,30 - 12,00
nabízíme VHS a DVD( výbìr z nìkolika set titulù )
pùjèujeme èisticí CD a DVD
monost rezervace VHS a DVD ( telefonicky nebo SMS)
pro èleny ZDARMA
prodej prázdných video kazet
prodej èisticích video a audio kazet.

PRODEJ FOTOFILMÙ
zajišujeme vyvolání a zhotovení
fota ze všech medií.

PRODEJ TISKU
A TABÁKOVÉHO ZBOÍ

ivot pod vodou, Tarzan 2, Kouzelný kolotoè,
Valiant, MadagaskarTom a Jerry - vánoèní svátky

Kung fu mela, Stealth, Nukleární cíl,
Válka policajtù, Vlak smrti, Koma

široká nabídka
novin, èasopisù, cigaret, tabákù, pohledù,
pøání, losù, chlazených nápojù, výkaèek

NÙ
Ó
P
U
K
J
OSKAR
PRODiE
,
O
G
,
le
ET
T-Mob NNÍCH KAR
FO
a TELE

Dìkujeme všem zákazníkùm za pøízeò v letošním roce
a pøejeme jim pevné zdraví a úspìchy v novém roce
aktuální informace na : www.KOKA-VIDEO.CZ
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V novém roce – nové cykly kurzù KS Vratimov
Kalanetika – lektorka: Barbora Janšová
- zahájení: 25.1. v 18,30 v kavárnì Spol. domu
- kurzovné: 450,-Kè/15 lekcí
Cvièení s míèi – lektorka Mgr. Zuzana Ondruchová
- zahájení: 17.1. v 18 hod. – salonek Spol.domu
- kurzovné: 450,-Kè/10 lekcí
Aerobic pro dìti do 10 let a dívky od 10 do 15 let
- lektorka: Petra Ptáèková
- kurzovné: 350,-Kè/10 lekcí
Poèítaèový kurz pro zaèáteèníky i pokroèilé
- lektorka: Mgr. Jana Kotásková
- kurzovné: 450,-Kè/10lekcí

Maoretky Lvíèata Vratimov
pøivítáme nové posily maoretkového týmu
- trenérka: Jana Harmáèková
- zahájení: 9.1. v 15,45 v kavárnì Spol. domu
- kurzovné: 350,-/12 lekcí
Jóga – lektor: Petr Èagan ze Školy jógy KARAKAL -FM
- zahájení: 18.1. v 17 hod.
- kurzovné: 350,-Kè/10 lekcí

Elektro Boogie – pro zájemce od 10 do 15 let
- lektor:Martin Albert
- kurzovné: 500,-Kè/10 lekcí

Máte-li zájem nìkterý z kurzù navštìvovat, odevzdejte prosím vyplnìnou
pøihlášku co nejdøíve v kanceláøi KS.
Bliší informace: Bohdana Michalíková-tel.è. 595 700 752, 736 446 809

Výuka irských tancù
- lektorka: aneta Horsinková
- kurzovné: 450,-Kè/10 lekcí
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

¡
POZOR !
Zaèínáme nový roèní cyklus, ve kterém budou
pravidelní návštìvníci " Tónù " odmìnìni
za urèený poèet návštìv veèeøí pro 2 osoby

¡

program :
8.ledna v 10 hod. kinosál Hvìzda
Stoleèek Prostøise, Oslík Zlatodìj a Obušek Zpytleven
- podle pohádky bratøí Grimmù upravilo divadlo Oblázek
17.ledna v 19,30 hod. kinosál Hvìzda
Tóny pod oponou
i v roce 2006 budeme pravidlenì uvádìt koncerty váné
hudby v podání umìlcù Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì
Vstupenky v pøedprodeji !

nabízíme :
 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. 595 700 750, 595 700 750

17.ledna
v 19,30 hod

pøipravujeme :
28.únor v 19 hod. - o5&Radeèek
koncert šumperské kapely, její hvìzda pomalu,
ale jistì stoupá vzhùru

Další ze série koncertù váné hudby na jevišti
kina Hvìzda ve Vratimovì. V podání umìlcù
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì.
Vstupné 40 Kè.
Koncerty doplòuje poutavý výklad
Doc.PhDr.Ivana Mìrky
Nenechte si ujít nový pohled na skladatele
a uvedená díla

kurzy :

8.ledna v 10 hod. kinosál Hvìzda

¡

¡

angliètina 1.roè.
2.roè.
4.roè.
nìmèina 3.roè.
cvièení s míèi
jóga
kalanetika
poèítaèe 1.roè
.
maoretky

- úterý
- pondìlí
- úterý
- støeda
- úterý
- støeda
- støeda
- støeda

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

- pondìlí

16,00

klubovna è.11
klubovna è.11
klubovna è.11
klubovna è.11
salonek
salonek
kavárna
uèebna ZŠ
na nám.TGM
kavárna

Akce jiných organizátorù
Vratimov

¡
podle pohádky bratøí Grimmù upravilo divadlo Oblázek
vstupné 40 Kè

28.únor v 19 hod.

¡
koncert šumperské kapely, její hvìzda pomalu,
ale jistì stoupá vzhùru

2.1. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
2.1. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
9.1. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
9.1. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
16.1. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
16.1. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
20.1. - karneval ZŠ na Datyòské ul.- kavárna
21.1. - ples ZŠ na Datyòské ul.- kavárna
23.1. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
23.1. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
25.1. - 13,00 - 17,00 - ISA CONSULT - klubovna è.17
26.1. - KD Vratimov - výroèní schùze - kavárna
28.1. - ples ZŠ Masarykovo nám.
29.1. - karneval ZŠ Masarykovo nám.
31.1.- 18,00 - TD- Milan Calábek - FAUST

Horní Datynì
11.1. - MìÚ-placení odpadù a popl.za psy - 8 - 17 hod.
13.1. - valná hromada SDH - 17 - 20 hod.
14.1. - ples mysliveckého sdruení "Trojaèka"
21.1. - ples SDH H.Datynì
výhled na únor :
4.2. - ples TJ H.Datynì
11.2. - ples mysliveckého sdruení "Hubert"
25.2. - Pochování basy - SDH H.Datynì

Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin. Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.
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Program kina Hvìzda Vratimov
Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

leden 2006
tel.: 595 700 757, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem è.21
Od ledna do dubna prostøídáme tyto tématické bloky:
4.-5.1.
pøístupný

18,00 hod.
65,-Kè

USA
131´

Legenda o Zorrovi
Mu s èernou maskou se vrací. A s ním Antonio
Banderas a Cathrine Zeta-Jones v hl. rolích.

6.-7.1.
nevhodný do 12 let

18,00 hod.
55,-Kè

USA
98´

Láska na inzerát
Chy ho a nepouštìj. Hrají: Diane Lane
a John Cusack.

11.-12.1.

18.00 hod.
60,-Kè

nepøístupný

ÈR
118´

Šílení
Blázinec jako alegorie naší civilizace. Horor
Jana Švankmajera s P.Liškou, J.Tøískou
a A.Geislerovou

13.-14.1.
pøístupný

18.00 hod.
55,-Kè

ÆR
90´

Andìl pánì
Rodinná pohádka plná hereckých hvìzd
a laskavého "svatého" humoru.I.Trojan,J.Bartoška
a další.

18.-19.1.
nepøístupný

18,00 hod.
60,-Kè

USA
95´

Zabiji Nixona
Šílený pøíbìh skuteèného mue, který byl dohnán
k naplánování atentátu na prezidenta Spojených
státù. Hrají: Sean Penn, Naomi Watts.

20.-21.1.
nepøístupný

18,00 hod.
60,-Kè

USA
95´

Dìjiny násilí

18,00 hod.
65,-Kè

4.1. Krajina po bitvì (POLSKO / 103´) 60.Reie: Andrzej Wajda
Krajina po bitvì je jakousi filosofickou poémou o duši èlovìka,
který proil nejkrutìjší útrapy a poniování. Je to duše
poplenìná, spálená jako krajina, kde byla svedena bitva, ale
není mrtvá - touí vrátit se do ivota, ít jako døíve. Èlovìk však
toho pøes všechny pokusy o návrat ke svým døívìjším láskám a
zálibám není schopen. Vleèe za sebou své záitky jako bøemeno
a je jimi stále strháván zpìt, do skepse a beznadìje.
11.1. Zuøící býk (USA / 129´) 55.Reie: Martin Scorsese
Reisér Martin Scorsese na pokraji vlastního psychického
krachu zfilmoval biografii šampióna ve støední váze Jakea La
Motty. Robert De Niro ztvárnil boxera, který celou svou kariéru
bojuje se soupeøi v ringu, a pøitom si neuvìdomuje, e jeho
nejvìtším soupeøem je on sám. Nebojuje podle ádné strategie,
ale podle své momentální nálady, pocitù a dojmù.
18.1. Otec na sluební cestì (Jugoslávie / 136´) 60.Reie: Emir Kusturica
O ivotì jednoho oddaného straníka v nelehkých 50. a 60. letech
Titovy Jugoslávie oèima jeho syna. Kusturica má neobyèejnì
vytøíbený vypravìèský talent, jeho film (jak je ostatnì typické)
zabírá pomìrnì dost rozsáhlý dìjinný úsek a umoní divákovi
proít komunismus po balkánsku na osudech jedné rodiny.
25.1. Vera Drake-ena dvou tváøí (GB/USA / 125´) 60.Reie: Mike Leigh
Vera Drake je portrét obìtavé eny, která se naplno vìnuje své
milované rodinì. Má však i své tajemství. Bez vìdomí rodiny a
pøátel navštìvuje eny a pomáhá jim v jejich nesnázíchnechtìném tìhotenství. Potrat je praktika, která byla v 50.letech
v Anglii nezákonná. Kdy je její høích odhalen, Veøin svìt se
rychle zhroutí a hluboce zasáhne jak ji, tak její rodinu.
TOP 5 - nejnavštìvovanìjší filmy za období 23.XI.- 15.XII. 2005
Jaro, léto podzim, zima...a jaro 7%

Thriller o mui z malomìsta (Viggo Mortensen), který
jednoho dne zabrání zloèinu a stane se hrdinou.
Jene.....

25.-26.1.
pøístupný

1.Dny váleèné
2. Adaptace románù
3. Tvorba Emira Kusturici
4. Drama ivota
Na mìsíc leden jsme pro Vás vybrali:

Putování tuèòákù 9%

Øíše vlkù 6%

USA
104´

Legendy z Dogtownu
Skateboarding se pro nì stal ivotním stylem. Film
o poèátcích jednoho fenoménu.

27.-28.1.
nepøístupný

18.00 hod.
65,-Kè

USA
119´

V moci ïábla

Štìstí 15%

Valiant 63%

TOP 3 - nejnavštìvovanìjší filmy klubu Orion
( 9. - 12.mìsíc 2005 )

Jarol, léto, podzim, zima...a jaro 13%

Sex pistols 53%

Strhující souboj mladé dívky se samotným ïáblem.
Hororový film podle skuteèné události.
Shohreh Aghdashloo, Jennifer Carpenterová a další

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.

Frida 34%

Vydává MìÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní støedisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.è. 595 700 754
Pøedseda redakèní rady :Mgr.Iveta Zechová, redaktor VN Ivo Kièmer. 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
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
MÌSTA VRATIMOVA
Rada mìsta Vratimova zasedala dne
24.1.2006 a projednávala:
! informace o provedených finanèních
kontrolách za II.pol.r.2005
! ukonèení nájmu nebytových prostor
! ádost o pronájem nebytových prostor
! ádost o poskytnutí dotace-Slezská
humanita
! programová koncepce KS na r. 2006
I.Kièmer-místostarosta

VYJÁDØENÍ
DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
administrátora ØK Farnosti sv. ve Vratimovì k
pøenosu Štìdroveèerní bohosluby z kostela sv.
Jana Køtitele prostøednictvím LOCAL TV ve
Vratimovì
Na základì upozornìní ze strany vìøících
obèanù jsem zjistil, e z mého kázání pøi
Štìdroveèerní bohoslubì byla prostøednictvím
LOCAL TV v rámci vánoèního vysílání ve
Vratimovì zøejmì nedopatøením pøenesena a
tímto vytrena z celého kontextu jen jeho zcela
nepatrná úvodní èást, pojednávající o
neduchovním, konzumním proívání Vánoc,
ani by bylo pokraèováno v pøenosu kázání a tak
došlo k objasnìní skuteèného smyslu Vánoc.
Po zmínìném úvodu, kdy jsem slovy-"
nenávidím Vánoce, mám dost stromkù, svíèek,
koled ...."popisoval rozhovor mezi cestujícími
ve vlaku, ( jen byl právì zachycen v pøenosu
LOCAL TV), jsem pokraèoval v kázání
vysvìtlením skuteèného smyslu Vánoc, jejich
hlubokého duchovního proívání v radosti z
narození Jeíše Krista, ve vdìènosti Bohu za
tento velký dar, v radosti ze setkání s rodinou u
štìdroveèerního stolu a z láskyplného pøedání
dárkù svým nejbliším, apod. Zdùraznil jsem,
aby lidé
pod vlivem sledování televize
nezapomínali na to, co je jádrem Vánoc, aby
oslavenec Jeíš Kristus nezùstal nìkde"venku za
dveømi". Dále jsem v rámci mého kázání
vyprávìl o obìti z lásky, jako nejvyšší hodnotì, a
kázání zakonèil básní o Boím zázraku-narození
Jeíše, s ním pøišlo svìtlo a radostná nadìje do
ivota èlovìka.
Zachycení pouhých krátkých úsekù
Štìdroveèerní bohosluby v televizním vysílání
LOCAL TV mohlo v mysli obèanù, kteøí nebyli
úèastni pøi této bohoslubì vyvolat klamný
dojem, který jsem se alespoò struèným
pøiblíením obsahu neodvysílaného kázání
pokusil napravit. Jsem pøesvìdèen, e pøenos
uvedené Vánoèní bohosluby, pokud by byl
proveden celistvìji, by byl pro obèany mìsta
Vratimova bez ohledu na to, zda jsou vìøící èi
nikoli, duchovním i kulturním obohacením.
S pøáním hojného Boího poehnání všem
zdejším obèanùm v roce 2006
P.Mgr.Adrian Wykret
administrátor ØK Farnosti ve Vratimovì
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Obecnì závazná vyhláška è.10/2005,

kterou se stanoví školské obvody
základních škol zøízených mìstem Vratimovem
Zastupitelstvo mìsta Vratimova se na svém
zasedání dne 21.11.2005 usnesením è.24.9.2
usneslo vydat na základì ustanovení § 178
odst.2 písm. b) zákona è.561/2004 Sb., o
pøedškolním, základním, støedním, vyšším
odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon) v
platném znìní a § 84 odst.2písm.i) zákona
è.128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení) v
platném znìní, tuto obecnì závaznou vyhlášku:
Èl.1 - úvodní ustanovení
Pøedmìtìm vyhlášky je stanovení školských
obvodù základních škol, jejich zøizovatelem je
mìsto Vratimov.
Èl.2 - stanovení obvodù
(1) Školské obvody základních škol zøízených
mìstem Vratimovem se stanovují takto:
a)Školský obvod Základní školy Vratimov,
Masarykovo námìstí 192, okres Frýdek-Místek
tvoøí:
ulice - Frýdecká, Tovární, Adámkova, Bunièitá,
Husova, J.emly, K Sokolovnì, K Závorám,
Mourová, Na Hermanì, Na Slezance, Na Stezce,
Nádraní, Okrajová, U Rybníka, U Potùèku,
Pod Kovárnou, Polní, Popinecká, Radnièní
námìstí, Rodinná, Øíèní, Sokolská, Strmá,
Sumínova, Školní, U Hráze, U Jeslí, U Nového
lesa, U Padolu, U Rozvodny, U Spoleèenského
domu, U Staré školy, U Strouhy, U Trati,
Vodárenská, Výletní, Záryjská, Horní,

Masarykovo námìstí, Úzká, Drustevní,
Høbitovní, Selská, U Vodojemu, Lesní, Na
Popinci, Sezonní.
b) Školský obvod Základní škola Vratimov,
Datyòská 690, okres Frýdek-Místek tvoøí:
Vratimov, èást Horní Datynì - ulice - Emana
Slívy, Josefa Tomise, K Hájence, Karla Košála,
Koneèná, Leopolda Fajkuse, Na Hranici, Na
Kopci, Na Olejní, Na Pasekách, Na Roli, Na
Rozmezí, Nad Toènou, Pomezní, Potoèní,
Pøespolní, Rakovecká, Spojovací, U Jámy, U
Školy, V Dùlkách, V Loukách, V Údolí,
Václavovická, Ve Stri, Vilová, Vratimovská, Za
Kolibou, Višòová, Lipová a dále ulice - Na
Podlesí, Na Pøíènici, Karla Velèovského,
Krátká, Køivá, Mojíškova, Ovocná, Na Spojce,
Bøízková, U Lípy, Odboje, Okruní, Datyòská,
Støední, Øadová, Obvodová, U Lesíka, U
Bøezinek, Na Vyhlídce, U Mateøské školy, Na
Zadkách, Nová, Zahradní, U Stadionu,
Osadnická, Rakovecká.
Èl.3 - závìreèná ustanovení
Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti
dnem 1.ledna 2006.
Komentáø:
Podle této vyhlášky probíhají zápisy ákù
základních škol do 1.tøíd pro školní rok 2006 2007 a roky následující.
Mgr.I.Zechová - starostka mìsta

Snìhová kalamita ve Vratimovì a Horních Datyních
Pøed Silvestrem, kdy zaèalo nepøetritì snìit,
nám "zapadlo" mìsto snìhem tak, e jen
málokdo takovou snìhovou nadílku pamatuje.
Nastaly velké problémy s odhrnováním snìhu
na území celého Moravskoslezského kraje.
Vratimovské sluby, které mají na starosti zimní
údrbu našeho mìsta, odhrnovaly sníh celé dny,
traktory s pluhy vyjídìly v èasných ranních
hodinách. Potýkaly se s mnoha problémy.
Technika pod obrovským náporem snìhu
"zaèala odcházet" a tak mezi odhrabováním
snìhu zamìstnanci Vratimovských slueb
opravovali stroje. Malé traktory, které se
pouívají na odhrabování snìhu z chodníku,
byly pøevezeny do opravny. Okamitì se
jednalo a byla pronajata cizí technika. S
nepøestávajícím snìením rostla nervozita a
nìkdy jsme si museli vyslechnout i hrubìjší
slova... Ale je u to pryè a k takovéto situaci to
nìkdy patøí. Velmi špatná situace byla z poèátku
v Horních Datyních, protoe Vratimovské
sluby nemohly s technikou delší dobu projet na
místo pøes krajskou cestu ulici Datyòskou a
chvíli trvalo ne se Správa a údrba silnic
Frýdek-Místek dostala k odklizení snìhu na
našem území. Stejný problém byla ulice

Frýdecká (smìr Øepištì), která rovnì není pod
správou mìsta Vratimova. Chtìla bych tímto
podìkovat zamìstnancùm Vratimovských
slueb a jednateli spoleènosti panu Janu
Vavreèkovi, e zvládli
tuto výjimeènou
snìhovou nadílku tak jak všichni vidìli a jsem
pøesvìdèena, e ve srovnání s Ostravou a
okolními obcemi byla situace zvládnuta velmi
dobøe. Chci také podìkovat touto cestou i všem
obèanùm našeho mìsta, kteøí "pøiloili ruku k
dílu" a pomáhali odklízet sníh v okolí svých
bydliš na chodnících a komunikacích a kteøí
mìli velké pochopení pro situaci, která nastala.
Bylo to urèitì velmi pøíjemné zjištìní, e obèané
našeho mìsta nejsou lhostejní a dokáou v
tìkých chvílích pomoci mìstu a starším
spoluobèanùm. Podìkování patøí i tìm
obèanùm, kteøí nám pomohli svými telefonáty
monitorovat situaci v terénu a upozoròovali na
místa, která jsou delší dobu neprùjezdná nebo
neschùdná. Nìkteré cesty nebo chodníky
nemohly být odhrnuty z dùvodu, e se jednalo o
soukromé pozemky, o které se má øádnì starat
jejich majitel, o chodníky majitel nemovitosti k
ní chodník pøiléhá.
Mgr.I.Zechová-strostka
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Svozový kalendáø na 1.pololetí 2006
Horní Datynì - svozový den støeda

Vratimov - svozový den pátek
datum
6.1.
13.1.
20.1.
27.1.
3.2.
10.2.
17.2.
24.2.
3.3.
10.3.
17.3.
24.3.
31.3.
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.
16.6.
23.6.
30.6.
7.7.

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

lutá

modrá
modrá

zelená

zelená

modrá

lutá
lutá

modrá
modrá

lutá
lutá

modrá
modrá

kombi
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá

zelená

lutá
lutá

datum
4.1
11.1.
18.1.
25.1.
1.2.
8.2.
15.2.
22.2.
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.
5.4.
12.4.
19.4.
26.4.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
7.6.
14.6.
21.6.
28.6.
5.7.

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
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá
lutá

modrá
lutá
modrá

zelená
lutá

modrá
lutá
modrá

zelená
lutá

modrá
lutá
modrá

zelená
lutá

modrá
lutá

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

UPOZORNÌNÍ PODNIKATELÙM
Orgán ochrany ovzduší upozoròuje
provozovatele malých zdrojù zneèištìní na
oznamovací povinnosti o provozu tìchto
zdrojù dle zákona è.86/2002 Sb., o ochranì
ovzduší, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Oznamovací povinnost se vztahuje jen na
podnikatele, kteøí vyuívají malý zdroj
zneèištìní pøi své podnikatelské èinnosti a
to jen o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW
a 0,2 MW.Netýká se malých spalovacích
zdrojù s nulovou sazbou (tj.zdroje
pouívající jako paliva koks, døevo, zemní
plyn, elektøinu, topný olej s obsahem síry do
0,1%). Tiskopisy na oznámení je mono
vyzvednout na Mìstském úøadì ve
Vratimovì, odboru výstavby a ivotního
prostøedí, 2.patro, dveøe è.8a nebo na
internetových stránkách www.vratimov.cz.
Te r m í n p r o o d e v z d á n í o z n á m e n í
Mìstskému úøadu ve Vratimovì, odboru

výstavby a ivotního prostøedí je nejpozdìji
do 15.února 2006.
Dále pøipomínáme povinnost zajišovat
prostøednictvím oprávnìné osoby mìøení
úèinnosti spalování, mìøení mnoství
vypouštìných látek a kontrolu stavu
spalinových cest. Tato povinnost mìøení se
vztahuje na podnikatele, kteøí malý
spalovací zdroj vyuívají výhradnì pøi
podnikatelské èinnosti a spalující tuhá
paliva ve zdroji od jmenovitého výkonu
15kW a spalující plynná nebo kapalná
paliva ve zdroji od jmenovitého tepelného
výkonu 11 kW.Toto mìøení je nutno
provádìt nejménì 1x za dva roky a
odstraòovat zjištìné závady. Výsledek
mìøení musí být pøedloen Mìstskému
úøadu ve Vratimovì, odboru výstavby a
ivotního prostøedí.
MìÚ Vratimov,odbor VaP- RNDr.Hranická

Zimní údrba chodníkù
Vzhledem ke klimatickým podmínkám a
nìkterým nedostatkùm a sporùm pøi zimní
údrbì chodníkù v našem mìstì
pøipomínáme obèanùm § 27 odst.4 Zákona
è.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v
platném znìní. Podle nìho vlastník
nemovitosti, která v zastavìném území
obce hranièí se silnicí nebo s místní
komunikací, odpovídá za škody, jejich

pøíèinou byla závada ve schùdnosti na
pøilehlém chodníku, která vznikla
zneèištìním, náledím nebo snìhem, pokud
neprokáe, e nebylo v mezích jeho
moností tuto závadu odstranit, u závady
zpùsobené povìtrnostními situacemi a
jejich dùsledky takovou závadu zmírnit.
Ing.Vl.Heralecký-silnièní správní úøad

Poslední den v roce 2005 byl zakonèen
nejen ve Vratimovì, ale i v Horních Datyních
ohòostrojem, který zajistilo vedení mìsta z
prostøedkù sponzorù a odpálili jej datyòští
hasièi. V jedenáct hodin v noci se sešli
skalní pøíznivci hasièù v minibaru Datyòka a
spolu poèkali do pùlnoci, aby oslavili
pøíchod nového roku spoleènì. Hasièi si
letos museli nejdøíve odházet spoustu
snìhu a pøipravit prostor pro odpalování,
pak si pøipravili rachejtle tak, aby je mohli
postupnì odpálit a pár minut po pùlnoci po
pøípitku se rozzáøila obloha prvními
barvami. Ohòostroj se všem pøítomným
moc líbil a i Ti , kteøí jej sledovali z domu byli
tímto nadšeni. Spolu s Datyòskými obèany
se pøišla rozlouèit se starým rokem i paní
starostka Mgr.Zechová, se kterou jsme si po
pùlnoci pøipili a popøáli to nejlepší do nového
roku. Všichni se tìšíme, e se opìt sejdeme
na konci tohoto roku a ještì v hojnìjším
poètu.
Mgr.K.Èechová

3

Pohøebnictví
s prohøešky?
Øadu týdnù probíhala ve sdìlovacích
prostøedcích kampaò na téma
"Pohøebnictví". Byla vyvolána masivní
kontrolou Èeské obchodní inspekce
provedenou u 265 pohøebních slueb v
celé ÈR.Pøíèinou tìchto kontrol byl rostoucí
poèet stíností pozùstalých. Bohuel
zpùsob prezentace výsledkù kontrol byl
natolik neadresný, e ètenáøi tisku èi diváci
televize nutnì nabyli dojmu, e prakticky
všechny pohøební sluby nedodrují
zákony a v drtivé vìtšinì se pokoušejí
zákazníka podvést. Pokusíme se proto
reagovat na 3 základní zjištìné nedostatky.
- Spotøebitel není pøedem seznámen s
cenou
V naší pohøební slubì je zásadou, e
kadý, kdo vyøizuje pohøeb odchází s kopií
pøedbìné faktury, kterou sám stvrdí
podpisem, a která obsahuje veškeré
poskytované sluby i výši jím zaplacené
zálohy. Koneèná faktura se mùe lišit
pouze o externí náklady.
- Vystavování ostatkù odporuje
podmínkám zákona
Mùeme ujistit obèany Vratimova a Horních
Datyò, e kadý zemøelý je ihned po
pøevozu z bytu èi nemocnice náleitì
upraven a neprodlenì umístìn v
odpovídajícím chladicím zaøízení. Teprve
1,5 hodiny pøed obøadem v církevním
zaøízení a 1 hodinu pøed zahájením obøadu
v obøadní síni je pøipravován zesnulý k
samotnému obøadu mimo chladicí zaøízení.
V nìkolika pøípadech byli pracovníci naší
pohøební sluby dokonce poádáni o
monost prohlídky zesnulého pøíbuzného i
v období jeho umístìní v chladicím
zaøízení. Vdy bylo toto nejblišímu
pøíbuznému èi zøizovateli pohøbu
umonìno a to právì v zájmu upevnìní
dùvìry vùèi pohøební slubì.
- Poplatky za neposkytnuté sluby a
pouití výzdoby pøi více obøadech
Na základì pøedbìné faktury má kadý,
kdo zaøizuje pohøeb monost kontroly, zda
byly opravdu poskytnuty ty sluby, které
byly fakturovány. Frekvence pohøbù
realizovaných naší pohøební slubou
vyluèuje pouití kvìtinové výzdoby pøi více
obøadech. Naši pracovníci po pohøbu
zajišují a trvají na pøevzetí kvìtinové
výzdoby pozùstalými.
J.Vavreèka-jednatel Vratimovských slueb

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme manelùm
KUDREJOVÝM,rodièùm ákynì
4.tøídy naší školy, za hodnotný
vìcný dar, kterým je DVD
pøehrávaè. Ten bude slouit spolu s
novým televizorem, který zakoupila
škola, ákùm školní druiny a
1.stupnì.
Za áky školy a pedagogický sbor
Mgr.A.Èavojská, øed.ZŠ

ÚÈAST ÈLENU ZASTUPITELSTVA MÌSTA VRATIMOVA
NA ZASEDÁNÍCH ZASTUPITELSTVA ZA OBDOBÍ
1/2005 - 12/2005
jméno a pøíjmení
Ing.Petr Bøezina
Eva Šiková
Ing.Petr Urbanec
Ing.Alois Zajíèek
Mgr.Pavel Cielecký
Mgr.Lubomír Stavinoha
Aleš Škláø
MUDr.Alice Válková
Radomil Brovják
Vlastimil Pajorek
Ing.Josef Vašíèek
Ing.Pavel Kupka
Hana Nevrlá
Mgr.Ondøej Èunta
Jan Vavreèka
MUDr.Bohumír Blaek

politická strana
ODS
ODS
ODS
ODS
KDU-ÈSL
ÈSSD
ÈSSD
ÈSSD
KSÈM
KSÈM
KSÈM
SNK za akt.k.pol.
SNK za akt.k.pol.
SNK za akt.k.pol.
SNK za rozv.mìsta
KDU-ÈSL

P - pøítomen, N - nepøítomen

Mìstská

knihovna
V R AT I M O V

28.2.
P
N
P
N
N
P
P
P
P
P
P
N
P

2.5.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

27.6.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P

P
P

N
P

P
P

26.9.
N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

21.11. 19.12.
N
P
N
P
P
P
P
P
N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

Od 21.9.2005 se stal èlenem ZM Mgr.Ondøej Èunta místo Ing.Pavla Kupky,
který rezignoval na mandát èlena zastupitelstva

Informace o èinnosti knihovny
v roce 2005

V roce 2005 knihovnu navštívilo 9 007
uivatelù, kteøí si vypùjèili 35 436 knih a
èasopisù.
Mìli výbìr z 24 294 svazkù knih a 27 titulù
èasopisù. Bylo nakoupeno 597 nových knih a
prostøednictvím meziknihovní výpùjèní sluby
zajištìno dalších 131 knih.
Nedílnou souèástí èinnosti
knihovny je
kulturnì výchovná práce. Zapojili jsme se do
celostátních akcí, ke kterým patøí anketa o
nejhezèí knihu pro dìti a mláde, akce v bøeznu k
mìsíci Internetu, projekt „Kde konèí svìt“ a
Týden knihoven.
Pro áky základních škol jsme pøipravili celkem
47 besed a 25 knihovnických lekcí.
Pøi besedách jsme si pøipomnìli 200.výroèí
narození pohádkáøe H.Ch.Andersena,
vzpomnìli osobnost Miloše Macourka a oslavili
40. narozeniny Veèerníèka.
V knihovnických lekcích si áci pøipomínají
dìjiny knihy a knihoven, pøibliujeme cestu
knihy od spisovatele a do knihovny, uèíme se
orientovat v nauèných knihách i ON-Line
katalozích.
V loòském roce se nám podaøilo získat pro áky
šestých a devátých tøíd prostøednictvím
internetu zdarma pøístup k nejvzácnìjším
støedovìkým rukopisùm a starým tiskùm
pøevedeným do digitální podoby. V lekcích jsme

se seznamovali
s Velislavovou biblí,
Graduálem èeským zimním i Labyrintem svìta
JanaAmose Komenského.
K oslavám narozenin H.Ch.Andersena patøil
køest pohádkovníku . Køtu se zúèastnilo 70 ákù
vratimovských škol a najdete ho nejen pøed
knihovnou, ale i ve virtuálním pohádkovém lese
na adrese http://pohadkovnik.web2u.cz/.
V rámci akce poøádané Klubem dìtských
knihoven jsme s dìtmi ve vlastnoruènì
vyrobených kostýmech hejkalù a lesních ínek
putovali na ostravský hrad. Tady u na nì èekala
øada soutìí a rytíøských klání. Za rytíøky
krásného slova pak byly pasovány Veronika
Ziklová a Zuzana Rendeková.
Výtvarné práce ze soutìe „Malujeme obrázky k
pohádkám Hanse Christiana Andersena“ byly
jednou z 5 výstav v chodbièce knihovny.
K podzimním akcím patøilo pasování druhákù
na rytíøe øádu ètenáøského. Ve slavnostní pøísaze
se dìti zavázaly, e se budou knihy opatrovat
jako nejvzácnìjší poklady, budou je mít rády a
budou se k nim chovat opatrnì a s úctou.
I na rok 2006 máme pøipravenou øadu besed,
soutìí a výstav. V mìsíci únoru nás èeká oslava
narozenin Zdeòka Milera a soutì „Poznej svou
rodnou hroudu“. Také se blíí mezinárodní akce
„Noc sAndersenem“.
Mgr. Hana Pšèolková

¡
ukázat na naší výstavì, rádi si ji
uschováme, pøineste ji kdykoliv, nejpozdìji
do 31.srpna (foto budeme pøijímat ve
velikosti od 20x30cm). Pro pøípad, e
budete mít zájem ukázat zahradu, ale
nemáte foto, ozvìte se, snímek Vaší
zahrady rádi poøídíme sami.
KS Vratimov

Do vestibulu kina Hvìzda pøipravujeme na
mìsíc záøí výstavu fotografií s názvem
ZAHRADA-MOJE RADOST.
Vypravíme se po Vratimovì a Horních
Datyních s tím, e budeme fotografovat
zahrady a jejich zákoutí, která jsou oèividnì
potìšením a radostí majitele. Pokud ji
máte takovou fotografii a chtìli byste ji

¡
Od dubna probìhne v prostorách Kulturního
støediska ve Vratimovì velká regionální
výstava panenek a hraèek Klubu panenek
ÈR Praha. Pokud nìkdo z Vás vlastní
zajímavou starou panenku, medvídka,
koèárek èi hraèku, a chtìl by ji na této

výstavì pøedstavit, kontaktujte nás, prosím,
na tel.è. 595 700 750-4 nejpozdìji do
31.3.2006. Rovnì je mono Klubu
panenek ÈR Praha starou hraèku trvale
vìnovat.
KS Vratimov
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Jmenuji se Vítek Hrbáèek, chodím do ètvrté
tøídy v Horních Datyních a chtìl bych vás
seznámit s naší školou.
Tento školní rok 2005/2006 jsme tradiènì
zahájili slavnostním pøivítáním prvòáèkù.
Od té doby uplynulo u pìt mìsícù. Kadý
mìsíc máme zajímavou akci v rámci
školního projektu, který se nazývá
"Sportujeme pro zdraví a radost". Pro mì
byla nejzajímavìjší drakiáda, také se mi
líbil výlet "Proti proudu øeky Morávky".
Nesmím však zapomenout na Vánoèní
Kometu, která se stává jakousi tradicí na
naší škole. Vstupné bývá dáreèek pod
stromeèek. Rodièe a prarodièe se pøišli
podívat na vánoèní výstavku, vystoupení
nás dìtí a pøinesli dárky, které jsme si
rozdali 21.prosince na vánoèní besídce. Na
Kometì jsem úèinkoval také. Zapaloval
jsem prskavky, svíèky ve skoøápkách a
dával dìtem zlaté dukátky. Celá škola
jezdíme prùbìnì na plavání. Máme zde
také tøi krouky, které vedou naše paní
uèitelky: angliètinu hrou, poèítaèový
krouek, flétnièka pro nejmladší.
Naše tøída je barevnì vyzdobená. Na hraní
je v zadním rohu umístìn velký hrad.
Souèástí celoroèní hry jsme dostali 1.záøí
papírové tuky, na které si za zásluhu a
pìkné chování lepíme barevné skvrny.
Støíbrná skvrna je ze všech nejvzácnìjší.
Tu u jsem získal za hlídání Michala a
pomoc paní uèitelce. Sbíráme víèka z
plastových lahví. V prvním kole jsme
nasbírali ètyøi velké pytle, teï máme zatím
jenom dva. Kadý den mìøíme ráno a v
poledne teplotu, zaznamenáváme poèasí a
také hodnotíme chování celé naší tøídy. Na
oknech jsou velcí snìhuláci se snìhovými
koulemi. Naši školu mám moc rád.
Mé jméno je Denisa Bartková, je mi 10 let a
mám dva bratry. Ráda bych napsala pár vìt
o dìní v naší škole v Horních Datyních.
1.záøí zaèal další školní rok. My ètvráci
jsme ve tøídì s druháky, kteøí k mému
pøekvapení jsou velice šikovní. Uèí nás
paní uèitelka Lucie Skulinová. Kadoroènì
vymýšlí nìjakou zajímavou soutì na celý
školní rok, která nás baví. Letošní se
jmenuje "Sbíráme barevné skvrny". Kdo
jich nasbírá dvanáct, bude vítìz. Mi ještì
chybí pìt. Mùj nejhorší pøedmìt je
matematika, s kterou se dost trápím.
Naopak mi jde jazyk èeský a moc mì baví
angliètina. Naše škola vydává svùj èasopis
"Školní zrcadlo". Tento rok jsme pomohli
paní uèitelce s nìkolika stranami. Ve škole
jsou rùzné krouky, jezdíme na plavání,
výlety a máme zde také netradièní akce.
Nejvíce se mi líbila 15. prosince Vánoèní
Kometa. S mou nejlepší kamarádkou
Šárkou Pastuszkovou jsme prodávaly
vánoèní výrobky. Naše škola se mi moc líbí.

V nedìli 15.ledna t.r. probìhla výroèní
èlenská schùze ZO ÈZS ve Vratimovì.
Jejím úkolem bylo zhodnocení èinnosti
vratimovských zahrádkáøù v r.2005 a také
vytýèit si úkoly na letošní rok. Schùzi zahájil
a øídil pøedseda pø.Jiøí Adamus. V úvodu
pøivítal hosty: za MìÚ ve Vratimovì
p . s t a r o s t k u M g r. I . Z e c h o v o u a
místostarostu p.I.Kièmera a také zástupce
okolních organizací ÈZS ze Šenova,
H.Datyò, Paskova a územní rady ÈZS ve
Frýdku-Místku.Hned v úvodu ve výroèní
zprávì o èinnosti bylo konstatováno, e
aktivita ZO byla velmi dobrá, jak po stránce
kulturnì-spoleèenské,tak i po stránce
pracovní èinnosti pøi vylepšování Domu
zahrádkáøù.
K 31.12.2005 mìla naše organizace 142
èlenù. Výborové schùze byly konány vdy
kadé poslední úterý v mìsíci a èlenské
schùze (kromì èervence a srpna) kadé
první úterý v mìsíci. Na èlenských schùzích
byly vdy také zahrádkáøské pøednášky
externích nebo vlastních instruktorù. Úèast
na výbor.schùzích byla 85% a na
èlen.schùzích 42% èlenù.
Naše organizace poøádala v min. roce ve
svém DZ tyto spoleèenské
akce:Zahrádkáøský ples, pøátelské
posezení se smaením vajeèiny (která se
podávala zdarma), Vinobraní, návštìva
herny BOWLING v restauraci v Rakovci a
dva autobusové zájezdy: jeden do Polska
na prohlídku okrasných zahrad a druhý na
jiní Moravu, vèetnì posezení ve vinném
sklípku. S obìma zájezdy byli zúèastnìni
velmi spokojeni, za co patøí podìkování
hlavní organizátorce zájezdù pø.Mgr.Vìøe
Firkové.
Ve dnech 24.-26.záøí jsme zorganizovali
Podzimní výstavu ovoce, kvìtin a zeleniny.
O té se zmíním podrobnìji. Protoe úroda
ovoce byla v min. roce malá, bylo také ménì
vystavovatelù, ne v minulých létech - jen
15. Celkem bylo dodáno 150 exponátù, z
toho bylo 95 vzorkù ovoce, 30 vzorkù
zeleniny a 25 hrnkových kvìtin. Nejvíce
vzorkù dodali pø.Naisar a Oana - kadý 20
a M.Adámek - 14. Výstavu zpestøil
p.Kotásek vystavením roje vèel, exotickým
ptactvem a prodejem medu a kaktusù.
Pø.Koušník prodával cibule kvìtin. Výstavy
se také zúèastnily obì ZŠ z Vratimova
svými pìknými výtvarnými pracemi.
Výstava byla zahájena pøedsedou ZO
pø.Adamusem v sobotu v 9,00 hod..
Slavnostní pøestøiení pásky provedla
p.starostka MìÚ p.Mgr.I.Zechová. Po
zahájení výstavy koncertovala pøed DZ
dechová hudba ZUŠ ve Vratimovì. Byla za
své pìkné vystoupení odmìnìna
potleskem asi 50-ti návštìvníkù výstavy,
kteøí se zúèastnili jejího zahájení. Výstavní
komise ocenila 1.místem expozici
pø.Naisara, 2.místem pø.Oanu a 3.místem
pø. Kondase. Zvláštní ocenìní za své
exponáty také obdreli: p.Ivo Kièmer,
Zd.Janeèková, Helena Kadlubiecová a
Jar.Fajkus. Hlavní aranérkou výstavy byla
pø. Bl.Èervená. O dobré pohoštìní
návštìvníkù se postaral kolektiv našich
èlenek, vedených pø.Adamusovou a
Janalíkovou.
Moštování probìhlo v loòském roce v
mìsíci záøí a øíjnu. Bylo zpracováno

necelých 4 000 kg jablek a z nich vylisováno
2 550 l moštu. Je to jen polovièní mnoství,
jaké bylo vylisováno v r.2004.
Slabá úroda jablek v min. roce se projevila
nejen pøi jejich moštování, ale také pøi jejich
výkupu. Padaných jablek bylo v loòském
roce vykoupeno jen 20 t, co je také
polovièní mnoství ne v r.2004.
Na úseku údrby DZ byla v loòském roce
dokonèena jeho vnitøní úprava, která byla
pro nás dost finanènì nároèná. Na všech
tøech WC byly vybourány staré obklady stìn
a byly poloeny obklady nové. Byly také
vymìnìny umývadla a rozvody vody. V
horní èásti DZ byl proveden nový nátìr
oken. Kuchyòka byla vybavena novým
plyn.sporákem i kamny na pevná paliva,
aby se tam mohlo v zimním období pøitápìt
na teplo. Dále byla zakoupena lednièka,
mikrovlná trouba, rychlovarná konvice,
kávové soupravy, sklenice na obèerstvení a
jiné potøeby. Všechny práce byly provádìny
našimi èleny zdarma, kromì poloení
obkladù stìn na WC. Nejvíce hodin zdarma
odpracovali pø.Adamus a Janalík. Brigád se
také zúèastnili zdarma pø.Blahut, Oana,
M.Adámek, Pilar a další.
V letošním roce máme ještì v plánu
vylepšení prostor pøed DZ. Chceme
vydládit chodník od vrat ke vchodovým
dveøím a postavit pergolu s pìkným
venkovním posezením.
Naše ZO ÈZS vyslovuje podìkování Radì
MìÚ ve Vratimovì v èele s p.starostkou
M g r. I . Z e c h o v o u a m í s t o s t a r o s t o u
p.I.Kièmerem za výbornou spolupráci a
finanèní dotace v min.roce. Znaèným
pøínosem pro naší organizaci je velmi
vstøícný pøístup Vratimovských slueb,
spol.s r.o. s øed.J.Vavreèkou za nepøímé
dotace, které nám byly poskytnuty.
Naše podìkování patøí i fì MIREL-Ing.
M.Rafajovi-za podporu naší èinnosti.
Dìkujeme také i všem našim èlenkám a
èlenùm, kteøí se obìtavì a bezplatnì
zúèastòovali zvelebování našeho DZ a
organizování nebo i jen návštìv našich
spoleèenských akcí.
Na závìr VÈS bylo provedeno ocenìní
našich èlenù za jejich pøíkladnou èinnost.
Byla udìlena 4 Èestná uznání od ZO, a 3 od
ÚR ÈZS ve Frýdku-Místku.
Nejvyšší vyznamenání od Republik.rady v
Praze -I.stupnì, obdrel pø.Arnošt Naisar.
ZO ÈZS ve Vratimovì mu je navrhla u
pøíleitosti jeho 85.narozenin, které oslavil
11.ledna t.r.. Je èlenem zahrádkáøù u 50 let
a rùzné funkce vykonává u 39 let. V
souèasné dobì je místopøedsedou ZO a
uznávaným zahrádkáøským odborníkem.
Jeho výpìstky ovoce jsou na výstavách
hodnoceny vdy jako nejlepší a
nejkrásnìjší. Za jeho èinnost mu na naší
VÈS také podìkovali a popøáli další
úspìchy p.starostka Mgr.I.Zechová a
místostarosta p.I.Kièmer s pøedáním kvìtin
a upomínkových dárkù.
Naše ZO ÈZS ve Vratimovì pøipomnìla
krásné ivotní jubileum pø. A.Naisara také v
èasopise Zahrádkáø è.1/2006, kde mu
podìkovala za obìtavou práci pro naši ZO a
popøála mu do dalších let hodnì zdraví a
elánu.
M.Oana, jednatel ZO ÈZS
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spolkù a organizací mìsta
5.2. - Karneval pro nejmenší ( pro dìti od 2 let )
-sál DDM od 15,00, pøezutí s sebou, dobrovolné vstupné
poøádá: DDM Vratimov
7.2. - DEVÌT SIL - soutìní kolo 5. roèníky
- sál DDM
poøádá: DDM Vratimov
7.- 28.2 - Výstava fotografií Oty Lansbergra
s názvem ALBÁNIE
- knihovna Øepištì
poøádá: Místní knihovna
13.2. - 16.2. Prázdninový pobyt - Frenštát p/Radhoštìm
-jen pro pøihlášené
poøádá: DDM Vratimov
16.2. - Výroèní èlenská schùze
-sál DDM od 14,30 hod.
poøádá: Svaz tìlesnì postiených
17.2. - ŠIBØINKY "A IJÍ DUCHOVÉ aneb STRAŠIDLA MEZI
NÁMI"
-od 20,00 hod. sokolovna
poøádá TJ Sokol Vratimov
18.2. Minišibøinky 2005 - maškarní ples pro dìti
- od 15,00 hod. sokolovna
poøádá: TJ Sokol Vratimov
24.2. II.Muzikantský bál
- od 19,00 hod. Dùm zahrádkáøù ve Vratimovì
pestrý hudební program-vstupenky ZUŠ Vratimov od 1.2.2006
poøádá : Obèanské sdruení POSPOLU pøi ZUŠ Vratimov
2.3. Valná hromada TJ Sokol Vratimov
- v 18,00 hod.
poøádá TJ Sokol Vratimov.

TÌŠÍNSKÉ

DIVADLO

¡
Dne 24.ledna 2006 uplynul rok od úmrtí
mé drahé maminky

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
dcera Marcela s rodinou
Kdo v srdci ije, je stále s námi
Dne 23.února 2005 vzpomeneme
nedoitých 41. narozenin naší milované dcery

Dne 10.èervna uplyne 13 let od její násilné smrti
Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi. Rodièe

KULTURNÍ STØEDISKO VRATIMOV

1. - 28.2. 2006

Olbram ZOUBEK
kolekce reliéfních tiskù
po - pá 9 - 16

pro pøedplatitele ve Vratimovì
v únoru NEHRAJE

OMLOUVÁME SE
Venku je zima jak z Ladových obrázkù, zimní sporty jsou v plném
proudu...prostì zima jak má být. Má to však i stinnou stránku a sice
spousty snìhu na støechách budov. Nánosù snìhu se nevyhnula ani
naše støecha v sokolovnì. Budova u není z nejmladších a nesla tu
tíhu dost tìce. Omlouváme se tímto všem cvièencùm a sportovcùm
za zrušení jejich novoroèních cvièebních hodin, ale jejich
bezpeènost pøi cvièení jsme si netroufli riskovat a vystavit je
nebezpeèí zøícení pøetíené støechy. Èásteènì se nám povedlo
støechu odlehèit a proto u v druhém lednovém týdnu mohli všichni
sportovat naplno. Za vzniklé potíe se omlouváme.
Zaèali jsme také ji koncem minulého roku s kompletní rekonstrukcí
elektrorozvodù v celé budovì TJ SOKOL Vratimov. Abychom
zbyteènì nerušili cvièební hodiny, turnaje a akce, celou rekonstrukci
jsme naplánovali tak, aby vám co nejménì znepøíjemòovala pobyt v
prostorách sokolovny. Pøesto se musíte potýkat s drobnými
problémy. Zvýšenou prašností, v neposlední øadì s omezenou
moností obèerstvit se po sportovních výkonech. Za toleranci s
jakou k tìmto zhoršeným podmínkám pøistupujete vám mockrát
dìkujeme.
I.Spratková-starostka TJ Sokol Vratimov

havá novinka - kurz irských tancù

kadé úterý /10 lekcí/ 450.-Kè
Pokud patøíte mezi pøíznivce a obdivovatele
taneèní sk.Lord of the dance a rádi byste
se jejich umìní na okamik
pøiblíili, èekáme právì na Vás a Vaše pøátele.
Pøijïte strávit pravidelnì jeden podveèer
v týdnu za doprovodu irské hudby
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

¡

¡

program :
9.2. v 8,30 a 10,00hod. - kinosál Hvìzda
minimuziál Èervená Karkulka - pro MŠ + I.st. ZŠ
21.února v 19,00 hod. kinosál Hvìzda
Tóny pod oponou
pravidlené koncerty váné hudby v podání umìlcù
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì
28.února v 19,00 hod. - o5&Radeèek - kinosál Hvìzda
koncert šumperské kapely, její hvìzda pomalu,
ale jistì stoupá vzhùru
Vstupenky v pøedprodeji !

21.února

vdy v 19,00 hod
Další ze série koncertù váné hudby na jevišti
Kina Hvìzda ve Vratimovì. V podání umìlcù
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì.
Vstupné 40 Kè.
Koncerty doplòuje poutavý výklad
Doc.PhDr.Ivana Mìrky
Nenechte si ujít nový pohled na skladatele
a uvedená díla

ÚNOR JE POSLEDNÍ ŠANCÍ NA ZÍSKÁNÍ PRÉMIE !!!
Ten, kdo Tóny pod oponou navštìvoval ji v minulém
roce, ví, e odmìòujeme své stálé návštìvníky. Ne
jinak tomu bude i letos. Koncertù bude opìt 10. Pøi
první návštìvì obdríte svou prùkazku, na kterou
potvrzujeme kadou další úèast. V èervnu odmìníme
návštìvníky nejménì pìti koncertù poukázkou na
veèeøi, v prosinci získá 2 vstupenky na Gospelový
vánoèní koncert ten, kdo bìhem roku navštíví
9 koncertù z10ti.

 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. 595 700 750-4

pøipravujeme :
28.3. v 18,00 - Klíèe na nedìli - Divadelní spol.HÁTA
Olgy elenské se vrací po velkém úspìchu v pøedchozích dvou
letech, tentokrát s komedií A.Procházky-vstupné 220,- a 200,- Kè

kurzy :

angliètina 1.roè.
2.roè.
4.roè.
nìmèina 3.roè.
cvièení s míèi
jóga
kalanetika
poèítaèe 1.roè
.
maoretky
irské tance

- úterý
- pondìlí
- úterý
- støeda
- úterý
- støeda
- støeda
- støeda

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

- pondìlí
- úterý

16,00
17,30

klubovna è.11
klubovna è.11
klubovna è.11
klubovna è.11
salonek
salonek
kavárna
uèebna ZŠ
na nám.TGM
kavárna
kinosál+kavárna

Akce jiných organizátorù
Vratimov

28.únor v 19 hod.
kinosál Hvìzda Vratimov

1.2. - v 13,00 - 17,00 - ISA CONSULT s.r.o. marketingový prùzkum - klubovna è.17
4.2. - ples SDH Vratimov
6.2. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
6.2. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
11.2. - v 19,00 ples MìÚ Vratimov
13.2. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
13.2. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
20.2. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
20.2. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
27.2. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
27.2. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál

prodeje vestibul kina : 15., 16., 17., 22. února

¡
koncert šumperské kapely,
vs

150
é
n
p
tu

Kè

její hvìzda pomalu,
ale jistì stoupá vzhùru

pøedprodej v KS zahájen !

po - èt 7 - 17, pá 7 - 14, tel.è. 595 700 750-4

Horní Datynì
4.2. - 18,00 ples TJ H.Datynì
6.2. - 18,00 schùze výboru zahrádkáøi H.Datynì
11.2. - 18,00 ples mysliveckého sdruení "Hubert"
24.2. - 16,00 výroèní èlenská schùze zahrádkáøù H.Datynì
24.2. - 17,15 schùze výboru vèelaøù
25.2. - 19,00 Pochování basy - SDH H.Datynì
výhled na bøezen
3.3. - maškarní karneval pro dìti od 17,00 hod.
4.3. - ples SK Time Out Vratimov - 18,00 hod.
6.3. - schùze výboru zahrádkáøù H.Datynì - 18,00 hod.
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin. Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.
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¡
¡

Kulturní støedisko Vratimov, tel.595 700 750-4

¡

´
KULTURNÍ DÙM HORNÍ DATYNÌ

3.bøezna od 17 hodin
KS Vratimov ve spolupráci
se Sborem dobrovolných hasièù HD
a agenturou AGART
Vás zvou na zábavný poøad, kde si mùete hrát,
soutìit, tancovat a nebudou chybìt hezké ceny pro dìti
v nejzajímavìjších maskách!

vstupné 40 Kè
Pøedprodej v KS zahájen

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

jóga nabízí širokou škálu preventivních cvièení i moností,
jak pomáhat pøi léèení ji vzniklých problémù a tìlesných, nebo duševních

s lektorem Petrem Èaganem a jeho nástupcem Daliborem Kališem se mùete setkávat

kadou støedu od 17 hodiny, salonek Kulturního støediska
Bliší informace: B.Michalíková-595 00 752
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¡
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

se vrací po velkém úspìchu v pøedchozích dvou
letech, tentokrát s komedií

Antonína Procházky

¡

¡

Principálka divadla Olga elenská potvrdila pro Vratimov
toto herecké obsazení: M.Boèanová, I.Andrlová, M.Dvorská,
L.Hruška, L..Svobodová, L.Molínová, J.Pachlová,
Z.Pantùèek,J.Zenáhlíková a M.Sobotka

28.bøezna v 18,00
kinosál Hvìzda ve Vratimovì

vstupné 200 a 220 Kè

PØEDPRODEJ V KS
ZAHÁJEN !
PO - ÈT 7-17, PÁ 7-14
tel.è.595 700 750-4
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Od ledna do dubna prostøídáme tyto tématické bloky:
1.Dny váleèné
2. Adaptace románù
3. Tvorba Emira Kusturici
4. Drama ivota

TOP 3 - nejnavštìvovanìjší filmy klubu Orion
Otec na sluební cestì 71%

Na únor
jsme pro Vás vybrali:

Zuøící býk 29%
Krajina po bitvì 0%

1.2. - Malena (USA/Itálie, 109´)
V roce 1941 bylo Renatovi 13 let a aèkoliv probíhala
druhá svìtová válka, v jeho ospalé vesnièce se prakticky
nic nedìlo. Dokud se však jednoho dne neobjevilo nìco,
co jednou provdy zmìnilo jeho ivot… Malena, krásná
mladá, údajná váleèná vdova, je se stala obsesí
kadého mue a objektem nenávisti kadé eny. Díky ní
zaène Renato získávat mnoho ivotních zkušeností a
dostane se do míst, která by si nedokázal ani pøedstavit.

8.2. - Plechový bubínek (Nìmecko, 142´)
Dìj se odehrává v letech 1899 - 1945 a sleduje osudy postav na pozadí
promìn mìsta Gdaòska, sleduje také Oskarùv pøíbìh. Oskar má dvì
typické vlastnosti své doby: odmítání a protest. Brání se úèasti ve svìtì
dospìlých tak dùslednì, e odmítne vyrùst. Protestuje tak hlasitì, e
jeho hlas rozbíjí sklo. Jedním z mnoha problémù realizace bylo obsazení
hlavní role. Po dohodì s autorem bylo rozhodnuto, e Oskar musí být
chlapec, nikoli lilipután. Šastná volba padla na Davida Benneta.
Snímek získal Zlatou palmu na MFF v Cannes ex aequo a Oscara za
nejlepší cizojazyèný film.

mìsíc únor- Èerná koèka, bílý kocour
(Jugoslávie/Francie/Nìmecko)
Plánovaný snímek bohuel neuvedeme, nebo 31.12.2005 skonèil
jeho monopol pro ÈR. K dispozici ji bohuel nejsou ani další
Kusturicovy filmy (Super8Stories, Underground, Dùm k povìšení,
Vzpomínáš na Dolly Bell?), kterými bychom titul Crna maèka, beli
meèor nahradili. Fanouškùm se velmi omlouváme .

22.2. - Pùlnoèní kovboj (USA, 113´)
Slavné americké filmové drama reiséra Johna Schlesingera. Film obdrel v
roce 1970 Oscary v kategorii nejlepší film, nejlepší reie a scénáø.
Deziluzivní pohled anglického reiséra na New York jako místo pøíkrých
sociálních protikladù, zklamaných snù a nadìjí naivního venkovského kluka z
Dalekého západu, salónního kovboje Joe Bucka (Jon Voight). Pøíbìh dvou
pøátel, které náhoda svede dohromady a které mìsto vyvrhne jako nepotøebné
na smetištì lidských osudù, obohatil vynikajícím výkonem také Dustin
Hofman v roli chromého tuberkulózního ztroskotance.
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Program Kina Hvìzda Vratimov
únor 2006

tel.: 595 700 757
http: //kina.365dni.cz

Pokladna je otevøena
hodinu pøed pøedstavením

spojení z centra Ostravy autobusem è.21

1.-2.2.
nepøístupný

18,00 hod.
65,-Kè

USA
105´

Temné vody
Jsou tajemství, která mají zùstat nevyøešena.
Od autora filmu Kruh, v hl.roli Jennifer Connelly.

Harry Potter Mánie

17.2. né 9,00 hod. HP a Kámen mudrcù
up
vst Kè 12,00 hod. HP a Tajemná komnata
15,00 hod. HP a vìzeò z Azkabanu
35,
17.-18.2.

18,00 hod. Harry Potter a Ohnivý pohár
premiéra ve Vratimovì!!

vstupné 65,-Kè

3.-4.2.

18,00 hod.
65,-Kè
nevhodný do 12 let

USA
101´

17.-18.2.
pøístupný

18,00 hod.
65,-Kè

USA
144´

Jeskynì

Harry Potter a Ohnivý pohár

Pod nebem leí peklo a pod peklem jeskynì.
Akèní thriller. Hrají : C.Hauser, E.Cibrian a další

Další díl oblíbeného filmu

8.-9.2.
nepøístupný

18.00 hod.
65,-Kè

ÈR
108´

Hrubeš a Mareš jsou
kamarádi do deštì

18.00 hod.
60,-Kè

USA
101´

Mùj auák Brouk
Úasné autíèko s tìlem brouka a srdcem šampiona.
Závoïácká komedie s Lindsay Lohan.
V èeském znìní.

15.-16.2.
18,00 hod.
nevhodný do 12 let
65,-Kè

22.-23.2.
pøístupný

18,00 hod.
65,-Kè

USA
144´

Tìká váha

Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné.
Jan Budaø & Richard Krajèo v hl. rolích.

10.-11.2.
pøístupný

PREMIÉRA VE VRATIMOVÌ !

USA
98´

Tajemný let
Thriller odehrávající se stovky metrù nad zemí
s Jodie Foster v hlavní roli.
Zapnìte si bezpeènostní pás - startujeme!

Bývalý šampion se vrací do ringu!
Russel Crowe a Renée Zellweger v hl. rolích.

24.-25.2.
pøístupný

18.00 hod.
58,-Kè

USA
77´

Strašpytlík

Pohádka o kuøeti, které si splete padající alud
s kouskem oblohy a zpùsobí velký zmatek.
V èeském znìní.

TOP 5 - nejnavštìvovanìjší filmy z
a období 16.XII.2005 - 19.I. 2006
Otec na sluební cestì 3%
Šílení 5%

Pøíbìh modré planety 19%

Slonisko a medvídek Pú 48%

Andìl Pánì 25%

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

výtisk vychází 1.3.2006 / 3

ZE ZASEDÁNÍ RADY
MÌSTA VRATIMOVA
Rada mìsta Vratimova zasedala dne
14.2.2006 a projednávala:
! rozbory hospodaøení mìsta Vratimova a
pøíspìvkových organizací za rok 2005
! stav pohledávek k 31.1.2005
! vyhlášení zámìru pronajmout nebytové
prostory
! smlouva o závazku veøejné sluby na
veøejné linkové dopravì
! vyhlášení zámìru pronajmout èást
pozemku
! schválení smluv
I.Kièmer-místostarosta

OBECNÍ BYTY
Odbor investic a údrby obecního majetku
MìÚ Vratimov sdìluje všem adatelùm o
pronájem obecního bytu, e "Pravidla pro
pøidìlování obecních bytù, které jsou v
majetku Mìsta Vratimova", schválena
Radou mìsta Vratimova dne 4.9.2001,
è.j.52.5.9., byla doplnìna (RM dne
27.5.2003, è.j.1.5.14) o vyøazování
neaktualizovaných ádostí po dvou létech
od její aktualizace.
adatel je povinen osobnì nebo
písemnì potvrdit trvání své ádosti
kadoroènì na poèátku kalendáøního
roku, nejpozdìji však do 31.3. pøísl.roku.
V pøípadì, e se tak nestane, bude po dvou
letech, po pøedchozím projednání v
sociální, zdravotní a bytové komisi,
vyøazen. O vyøazení bude adatel
informován.
P.Fiedorová-odb.investic a údrby

Oznámení obèanùm Vratimova
Sdruení Vratimovských motorkáøù S.V.M.
se tímto distancuje od jakýchkoliv akcí a
dalších èinù tzv. Moto clubu Blue Moon
Pakynostra se sídlem na Høbitovní ulici ve
Vratimovì. Zakladatelé tohoto klubu nejsou
naši vratimovští spoluobèané.
R.Drozdek-pøedseda sdruení

ZDARMA
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Veøejné projednávání návrhu zmìny è.2
územního plánu mìsta Vratimova
Informujeme obèany, e veøejné
projednání návrhu zmìny è.2 územního
plánu mìsta Vratimova se uskuteèní dne
1.bøezna 2006 ve 14,00 hodin v zasedací
místnosti è.16 Mìstského úøadu ve
Vratimovì. Do podkladù je mono té
nahlédnout v dobì vystavení návrhu
zmìny od 20.2.2006 do 21.3.2006 v
kanceláøi è.14 Mìstského úøadu ve
Vratimovì, Odboru výstavby a ivotního
prostøedí, Frýdecká 853, Vratimov, v
úøední dny pondìlí a støeda od 8,00 do
11,30 a od 12,30 do 17,00 hodin (tel.595
705 941) nebo v kanceláøi è.420a
Magistrátu mìsta Ostravy, Útvaru

hlavního architekta, Prokešovo nám.8,
Ostrava, v dobì od 7,00 - 11,30 a od 12,00
- 15,30 (tel. 596 282 267). Dùvodem pro
poøízení zmìny je øada poadavkù,
týkajících se zejména ploch pro novou
obytnou výstavbu a podnikatelské
aktivity, na aktualizaci vymezení loisek
nerostných surovin, dobývacích prostorù
a prognózních zdrojù, na aktualizaci
vymezení sesuvných území, na
aktualizaci ochranných pásem výrobních
areálù, na aktualizaci vymezení
stanoveného záplavového území øeky
Ostravice apod..
za odb.VaP - ing.Pavlovská

Obèanské prùkazy a cestovní pasy
Dle § 33 odst.2 písm.d) zákona è.500/2004
Sb., správní øád, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, si Vás dovolujeme upozornit, e
dle názoru Ministerstva vnitra je povinnost
pøi podání ádosti o obèanský prùkaz za
obèana staršího 15-ti let doloit plnou moc

adatele (bez notáøského ovìøení).
CESTOVNÍ DOKLADY
Vyzýváme obèany, aby odevzdali veškeré
neplatné pasy, a to ve 3.patøe, dv.è.22.
Bliší informace tel. 595 705 953.
Jitka Langrová,sekretariát

Zápis dìtí do Mateøské školy
V úterý 14.3.2006 se uskuteèní od 8,00 - 16,00
zápis do Mateøské školy ve Vratimovì v nové
budovì Mateøské školy ve Vratimovì, Na
Vyhlídce 25, vchod do tøídy "U sluneènice".
Rodièe, vìøíme, e vyuijete tohoto termínu k
zápisu Vašich dìtí a vyplnìnou ádost o pøijetí
ihned odevzdáte øeditelce školy. Vezmìte si proto
s sebou rodný list dítìte.Rodièùm, kteøí
nepøijdou k zápisu v daném termínu, se mùe

stát, e pro velký poèet ji zapsaných dìtí nebude
volné místo. Upozoròujeme, e tento zápis platí
pro celý školní rok 2006-07 a umístìní dítìte v
prùbìhu tohoto školního roku bude jen zcela
výjimeèné.
Mateøská škola v Hor.Datyních má zápis
rovnì v úterý 14.3.2006. Podmínky a
poadavky shodné s MŠ Vratimov.
L.Siváková-øeditelka MŠ

Mateøská škola Ostrava-Kunèice 426/28 na
ul.Frýdecké, Vás srdeènì zve k zápisu na šk.rok
2006/07
Zápis probìhne ve dnech 21. a 22.bøezna
2006. Jsme jednotøídní škola rodinného typu, s
výchovnì vzdìlávacím programem:
VŠESTRANNÝ ROZVOJ. MŠ se nachází na

trase autobusové linky è.21, 50m od zastávky
Kunèice škola. V MŠ probíhá
odborná logopedická péèe a vzdìlávací, èi
kulturní akce dle zájmu rodièù a dìtí. Školné je
100 Kè mìsíènì.
Provoz od 6,30 do 16,30 hod.
Bc.M.Lipová, tel.596 237 927

Jste èlenem Klubu dùchodcù ve Vratimovì?
O zpestøení ivota obèanù v dùchodovém vìku se
v našem mìstì stará Klub dùchodcù. Ve svém
støedu zahrnuje pøes 240 obèanù, kteøí èinnost
klubu v roce minulém i program pro letošní rok
hodnotili na výroèní èlenské schùzi. Struènou,
ale výstinou zprávu, doplnìnou pøehledem
hospodaøení a jeho revizí, pøednesla
pøedsedkynì p.Anna Pøívarová. Bylo potìšující,
e znaèný èasový prostor byl vyplnìn
pøipomínkami èlenù k èinnosti Klubu. Rovnì

bylo vyuito pøítomnosti paní starostky
Mgr.Zechové, která po svém vystoupení
reagovala na pøipomínky a dotazy èlenù. Po
podání veèeøe se rozproudila volná zábava s
tancem za doprovodu oblíbené hudby. Závìrem
je nutno dodat, e èlenství v klubu je otevøené
pro všechny obèany v seniorském vìku, kteøí
mají zájem se zúèastòovat poøádaných akcí a tak
si zpøíjemnit svùj volný èas. Pro informaci
uvádíme pøehled akcí v roce 2006:

- veèírky s tancem
vítání jara(16.3.), ke Dni matek (11.5.), louèení s
létem (12.10.),mikulášská zábava (7.12.)
- zábava - smaení vajeèiny (7.6.)

- autobusové zájezdy
Jeseníky (28.6.), Èachtice (26.7.), Zakopané (9.8.),
Tìšínské Beskydy (7.9.), Ostravská radnice (23.8.)

- kadý ètvrtek od 16,00 je otevøena klubovna v
Domì slueb.
Ing.M.Ler-Klub dùchodcù
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spolkù a organizací mìsta
4.3.2006 - 16.00 hod. „COUNTRY BÁL“ pro dìti
- sál DDM
poøádá: DDM Vratimov
4.3.2006 - 19.30 hod „Pøátelské posezení se skupinou
ARGUMENT“ pro dospìlé
- sál DDM
poøádá: DDM Vratimov
7.3.2006 - 11.00 hod - „Devìtsil“ soutì mezi školami
poøádá: DDM Vratimov
11.3.- 12.3.2006 - Výlet na muzikál a za krásami Prahy
pro èleny Klubu baráèníkù
poøádá: DDM Vratimov
1.4.2006 - 15.00 hod - „Aprílový den“ soutìe a dovádìní pro
dìti od 2 do 10 let
poøádá: DDM Vratimov
14.4. -17.4.2006 - „Velikonoèní pobyt pro dìti“
pro všechny zájemce
poøádá: DDM Vratimov
7.3.-25.4. VÝSTAVA - HISTORIE A SOUÈASNOST 1924-2005
DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V OBCI ØEPIŠTÌ
- knihovna Øepištì
poøádá: Místní knihovna
22.3. od 16,00 - BESEDA s J.ŠIMONEM
- " Historická skuteènost a dílo fantasy literatury"
- knihovna Øepištì
poøádá : Místní knihovna

1. - 31.3.2006

Petr Pavliòák
krajinomalba

po - pá 9 - 16

Beskydský pohár
V pátek 20.1.2006 se na Morávce-Sviòorkách konal 1.roè. lyaøského
závodu Beskydský pohár. Zúèastnilo se asi 140 ákù ze 17 škol Frýdeckomístecka. Soutìilo se ve 4 kategoriích : ml.áci, ml.ákynì, st.áci,
st.ákynì. Ostatní, kteøí zrovna nejeli závodní slalom,mohli volnì sjídìt
upravený svah. I pøes snìení a zimu mìli všichni dobrou sportovní
náladu. Nejèastìji oceòována byla ZŠ Mosty u Jablunkova, která i díky
tomu vyhrála v soutìi drustev. Pro úèastníky závodu bylo pøipraveno
obèerstvení. Druhá èást Beskydského poháru ve snowboardingu se konala
27.1. v Krásné. Doufejme, e poøadatelé budou pøíští rok organizovat
II.roèník lyaøských závodù. Z naší školy se zúèastnili:
D.Adamus, H.Tlolková, T.Bystroòová, K.Krupová, J.Grobarèík, T.Kekely,
D.Pavela a A.Gelnerová.
H.Tlolková-8.tø.ZŠ Masarykovo nám.

TÌŠÍNSKÉ DIVADLO
pro pøedplatitele ve Vratimovì
v bøeznu NEHRAJE
KLUB DÌTSKÝCH KNIHOVEN SKIP
se pøipojuje k oslavám Mezinárodního dne dìtské knihy spoleènou
akcí k podpoøe dìtského ètenáøství a propagaci soustavné èetby
dìtí,která ukonèí Bøezen-mìsíc internetu, poøádaný sdruením BMI

NOC S ANDERSENEM

probìhne 31. bøezna 2006 v Mìstské knihovnì VRATIMOV
Schùzka zájemcù je ve vratimovské knihovnì ve støedu
8. bøezna 2006 od 14.00 hodin (odevzdáte pøihlášky, dostanete
soutìní otázky, vybereme první nocleníky!)

¡
Kdo v srdci ije, je stále s námi
Dne 23.února 2006 vzpomeneme
nedoitých 41. narozenin naší milované dcery

Dne 10.èervna uplyne 13 let od její násilné smrti
Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi. Rodièe

Omlouváme se za chybné uvedení roku v minulém èísle VN.

Dne 15.2.2006 oslavil pan

z Horních Datyò

své 75.narozeniny. K významnému jubileu mu pøeje
vše nejlepší výbor Èeského rybáøského svazu Šenov

FAUST

aneb konec iluzí o lidském charakteru
v podání amatérského Proskovického divadla

25.3.2006 v 19,00 hod.
sál KD Horní Datynì

vstupné 50 Kè

Pøedprodej zahájen v KS Vratimov,
tel.è. 595 700 750-4
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¡

ve Vratimovì

¡

¡

program :
3.bøezna v 10,00 hod. - Kytice - divadelní zpracování pro mláde
kinosál Hvìzda

3.bøezna v 17,00 hod. - maškarní karneval pro dìti - KD H.Datynì
21.bøezna v 19,00 hod. - Tóny pod oponou - pravidelné koncerty
váné hudby v podání umìlcù Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì
kinosál Hvìzda

25.bøezna v 19,00 - FAUST-Proskovické divadlo - KD H.Datynì
28.bøezna v 18,00 - Klíèe na nedìli - Divadelní spol.HÁTA

Olgy elenské se vrací po velkém úspìchu v pøedchozích dvou
letech, tentokrát s komedií A.Procházky - kinosál Hvìzda

Vstupenky na všechny akce v pøedprodeji !

nabízíme :

21.bøezen

vdy v 19,00 hod
Další ze série koncertù váné hudby na jevišti
kina Hvìzda ve Vratimovì. V podání umìlcù
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì.
Vstupné 40 Kè.
Koncerty doplòuje poutavý výklad
Doc.PhDr.Ivana Mìrky
Nenechte si ujít nový pohled na skladatele
a uvedená díla

pøipravujeme :
2.dubna v 10,00 - Šípková Rùenka - kinosál Hvìzda
6.dubna v 17,00 - vernisá výstavy panenek
Klubu panenek ÈR Praha - vestibul kavárny
23.dubna v 19,00 - Screamers - praská travesti skupina
Nenechte si ujít jedineènou pøíleitost podívat se, e i z mue
se dá udìlat krásná ena.Pøijïte se pobavit !

¡
x
x

x

x

kurzy :
angliètina 1.roè.
2.roè.
4.roè.
nìmèina 3.roè.
cvièení s míèi
jóga
kalanetika
poèítaèe 1.roè
.
maoretky
irské tance
cvièení seniorù

x
x

x

x

x

x

Antonín Procházka

¡

¡

Principálka divadla Olga elenská potvrdila pro Vratimov toto herecké
obsazení: M.Boèanová, I.Andrlová, M.Dvorská,L.Hruška, L..Svobodová,
L.Molínová, J.Pachlová, Z.Pantùèek,J.Zenáhlíková a M.Sobotka

28.bøezna v 18,00

kinosál Hvìzda ve Vratimovì

vstupné 200 a 220 Kè

PØEDPRODEJ V KS ZAHÁJEN !

PO - ÈT 7-17, PÁ 7-14

tel.è.595 700 750-4

- úterý
- pondìlí
- úterý
- støeda
- úterý
- støeda
- støeda
- støeda

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

- pondìlí
- úterý
- pondìlí

16,00
17,30
18,00

klubovna è.11
klubovna è.11
klubovna è.11
klubovna è.11
salonek
salonek
kavárna
uèebna ZŠ
na nám.TGM
kavárna
kinosál+kavárna
salonek

Akce jiných organizátorù
Vratimov
2., 7., 9., 14., 21., 28., 30.3. - v 15,00 - zkouška taneèní skupiny - klubovna è.24
4.3. - v 10,00 - Svaz rybáøù - banketka
6.,13., 20., 27.3. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
6., 13., 20., 27.3. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
7.3. - MO KSÈM - banketka
12.3. - v 15,00 - MŠ - karneval
16.3. - v 16,00 - Vítání jara - KD Vratimov - kavárna
23.3. - v 15,30 - KD Biocel
28.3. - v 9,00 - MO KSÈM - klubovna è.17

Horní Datynì
4.3. - ples SK Time Out Vratimov - 18,00 hod.
6.3. - schùze výboru zahrádkáøù H.Datynì - 18,00 hod.
31.3. - schùze výboru vèelaøù - 17,15 hod.
prodeje vestibul kina : 14.bøezna
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin. Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.
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Program kina Hvìzda Vratimov
Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

Orion

bøezen 2006
tel.: 595 700 757, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem è.21
1.-2.3.
pøístupný

18,00
60,- Kè

GB/ÈR/Fr
130´

Oliver Twist

Na mìsíc bøezen jsme pro Vás vybrali:

Oscarový reisér R.Polanski oivil klasický román Ch.Dickense
o malém sirotkovi, který se dostane do party kapsáøù

3. - 4.3.
nepøístupný

Od ledna do dubna prostøídáme tyto tématické bloky:
1.Dny váleèné
3. Tvorba Emira Kusturici
2. Adaptace románù
4. Drama ivota

18,00
60,- Kè

1

Duben 1945, Tøetí øíše je na kolenou a spojenecké armády svírají Nìmecko z
obou stran. Rusové vstupují do Berlína a dobývají jednu ulici za druhou. Válka
je ji nìjakou dobu rozhodnutá, ale obránci hlavního mìsta se nevzdávají.
Rozkazy jsou jednoznaèné, bojovat do posledního mue. A v samotném centru
Berlína, v bunkru pod Øíšským snìmem, se odehrávají poslední dny skupiny lidí
nejvyššího velení tou dobou ji neexistujícího impéria. Film „Der Untergang“
je svìdectvím posledních dnù Adolfa Hitlera a jeho nejvìrnìjších. Je svìdectvím
v historickém duchu, jak to asi mohlo být. Film vznikl na motivy knihy Joachima
Festa a Traudl Jungové, která byla Hitlerovou sekretáøkou a a skoro do
samotného konce byla v bunkru s ostatními.

USA
95´

A co kdy je to pravda
ivot po ivotì je krásný. Romantická komedie v hl.roli
Reese Witherspoon (Pravá blondýnka)

8. - 9.3
pøístupný

18,00
60,- Kè

USA
130´

2

Komedie od reisérù L.A.Pøísnì tajné a scénaristy filmu
Erin Brochovich s Cameron Diaz a Toni Collette

USA
187´

King Kong

3

Teprve teï se vrací král. Reie Peter Jackson -dritel Oscara
za reii Pána prstenù.Hrají:Adrien Brody, Naomi Watts

15. - 16.3.
pøístupný

18,00
68,- Kè

Letopisy Narnie

USA
132´

nenechte si ujít- velký letošní hit !!!
V zemi jménem Narnia existují tisíce pøíbìhù
ten první právì zaèíná ....

17. - 18.3.
nevhodný do 12 let

18,00
60,- Kè

USA
124´

Elizabethtown
Kdy chcete najít sami sebe, musíte poøádnì hledat.
Orlando Bloom a Kirsten Dunst love story. Reie C.Crowe

22. - 23.3.
nevhodný do 12 let

18,00
60,- Kè

USA/ÈR
118´

Kletba bratøí Grimmù
Neexistuje zaklínadlo, které nemohou zvrátit.Neexistuje
kouzlo, které nedokáí zlomit.Neexistuje ïábel,
kterého nedikáí porazit !

24. - 25.3.
nepøístupný

18,00
60,- Kè

USA
126´

8.3. - Vdova Montielová (Kuba, 109´)

"Kdy zemøel don José Montiel, všichni, kromì jeho vdovy, se cítili pomstìni muselo však uplynout nìkolik hodin, aby všichni uvìøili, e je doopravdy po
smrti." Tìmito vìtami z povídky slavného kolumbijského spisovatele Gabriela
Gárcii Márqueze Vdova Monteliová je uvádìn stejnojmenný film chilského
reiséra Miguela Littina. Littin se dùslednì opíral o vynikající literární pøedlohu
a adekvátnì vyjádøil specifické rysy tvorby Gabriela Gárcii Márqueze. Vytvoøil
studii krutého a násilnického mue, udavaèe a bezohledného koøistníka Josého
Montiela, který zemøel všemi nenávidìn. Jen vdova ho oplakává, ale kdy
pochopí, jaký byl její mu ve skuteènosti, volí dobrovolnou smrt. Nesnadnou
titulní úlohu svìøil reisér Geraldinì Chaplinové.

Zná ji jako svý boty
10. - 11.3.
18,00
nevhodný do 12 let 70,- Kè

1.3. - Pád tøetí øíše (Nìmecko, 148´)

15.3. - ivot je zázrak (Francie/Jugoslávie, 154´)

Bosna 1992. Luka, srbský inenýr z Bìlehradu, se usadí ve vesnici na konci svìta
se svojí enou Jadrankou, operní pìvkyní, a se synem Milosem. Luka pøipravuje
stavbu eleznice, která pøemìní tento zapomenutý kraj v turistický ráj. Hluboce
ponoøen do práce a zaslepen pøirozeným optimismem, Luka jako by ani
nevnímal stálé hømìní blíící se války.Kdy boje vypuknou, Lukùv ivot se obrátí
vzhùru nohama. Jeho ena Jadranka se mu ztratí v objetí jednoho muzikanta,
zatímco jeho syn je povolán na frontu. Luka s neutuchajícím optimismem èeká na
svou rodinu, aby mohli odjet, ale Jadranka se nevrací a Milos se stává zajatcem.
Srbská armáda povìøí Luku, aby støeil rukojmí muslimku Sabahu. Mezitím se
Luka do Sabahy zamiluje, ale mladá ena je urèena jako výmìna za uvìznìného
srbského zajatce: Milose.

22.3. - Sladký ivot (Itálie, 167´)

Italský film Sladký ivot reiséra Federica Felliniho je jedním z
nejvýznamnìjších dìl svìtové filmové produkce minulých let. Není sevøeným
filmovým dramatem, ale v podstatì øadou volnì spojených pøíbìhù a epizod, s
nezvyklou otevøeností popisujících mravní rozklad vyšších spoleèenských kruhù
kapitalistické Itálie. Jeho ústøední postavou je novináø Marcello, èlovìk v
podstatì váný a seriózní, který však pøi své práci poznal „sladký“ ivot vyšší
spoleènosti a podlehl mu. Stává se hrdinou erotických skandálù, divokých
veèírkù ve vilách a zámcích, zvrhajících se v pitky a orgie, prohýøených nocí, po
nich pøichází kalné ráno, odhalující rub tohoto ivota.

TOP 3 - nejnavštìvovanìjší filmy klubu Orion
( leden - 11.únor )

Malena 10%

Vera Drake-ena dvou tváøí 10%

Sin City

Sin City-mìsto høíchu je zamoøeno kriminálníky,
zkorumpovanými policisty a sexy enami. Nìkdo touí po
pomstì, nìkdo po spasení, nìkdo po obojím

29. - 30.3.
18,00
nevhodný do 12 let 60,- Kè

USA
122´

Obchodník se smrtí
Kde je zbraò, tam je chu zabíjet! Podle skuteèné události.
Hrají: Nicolas Cage, Ethan Hawke.

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.

Plechový bubínek 80%
TOP 5 - nejnavštìvovanìjší filmy za období 19.1. - 11.2.2006
Kouzelný kolotoè 45%

Hrubeš a Mareš jsou kamarádi 4%
Temné vody 3%
Mùj auák
Brouk 2%
Harry Potter a Ohnivý pohár 45%

Vydává MìÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní støedisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.è. 595 700 754
Pøedseda redakèní rady :Mgr.Iveta Zechová, redaktor VN Ivo Kièmer. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ïurišová.
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ÈR E 12367

Vratimovské
noviny

v tomto èísle najdete

výtisk vychází 1.4.2006 / 4

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA VRATIMOVA
Zastupitelstvo mìsta Vratimova zasedalo
dne 27.2.2006 a projednávalo :
! informaci o provedených finanèních
kontrolách za II.pololetí r.2005
! rozpoètové opatøení è.VI./2005
! rozbor hospodaøení mìsta Vratimova a
pøíspìvkových organizací za rok 2005
! návrh rozpoètu mìsta na rok 2006
! povìøení k provádìní rozpoètových
opatøení
! rozbor plnìní ukazatelù rozpoètu za rok
2005- Kulturní støedisko Vratimov
! výsledky kontrol finanèního a kontrolního
výboru
! vyhlášení zámìru prodeje pozemkù
! neinvestièní dotace z rozpoètu
Moravskoslezského kraje na rok 2006 pro
pøíspìvkovou organizaci Mìstská
knihovna Vratimov
Rada mìsta Vratimova zasedala 14.3. 2006
a projednávala :
! stav hospodaøení spoleènosti Vratimovské
sluby, spol. s r.o.
! stav hospodaøení spoleènosti TEPLO
Vratimov, spol. s r.o.
! plán investièních akcí na I.pol.roku 2006
! projednání "Petice o zachování èajovny"
! schválení Dodatkù smluv
! pøidìlení nebytových prostor
! vyhlášení zámìru pronájmu pozemku
! vyhlášení zámìru pronájmu nemovitosti
! ádost o finanèní pøíspìvek
! projednání a schválení smluv
I.Kièmer-místostarosta

OZNÁMENÍ
Oznamujeme obèanùm, e jarní sbìr
velkoobjemového a nebezpeèného odpadu ve
Vratimovì a H.Datyních probìhne v
následujících termínech a na tìchto
stanovištích:
Vratimov
18.4. Restaurace U Kostela
19.4. Radnièní námìstí
20.4. køiovatka ulic Nádraní a U Hráze
21.4. ulice Na Pøíènici u hasièárny
24.4. ulice Frýdecká na parkovišti
u Masokombinátu Krahulèí
25.4. ulice Rakovecká u mostu
26.4. køiovatka ulic Na Zadkách
a Adámkova
Horní Datynì
27.4. U Dùlòáku u obchodu
28.4. ulice Václavovická u kaplièky
2.5. kulturní dùm Horní Datynì
Sbìr
probìhne
od 10,00 do 17,00
hodin.Upozoròujeme podnikatele, e tento sbìr
neslouí k odkládání odpadu vyprodukovaného
z podnikatelské èinnosti.
Ing.Pavlovská -odbor VaP

ZDARMA
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ROZPOÈET 2006
Rozpoèet Mìsta Vratimova na rok 2006 je
strategickým dokumentem rozpoètové politiky
mìsta.
Rozpoèet zdrojù a výdajù èiní 92 175 900,- Kè.
Navrhované zdroje jsou tvoøeny celkovými
pøíjmy v objemu 75 551 600,- Kè a financování
ve výši 16 624 300,- Kè. Nejvýznamnìjší
polokou v pøíjmech jsou daòové pøíjmy s
podílem 57,80% na celkových pøíjmech mìsta.
Z celkového objemu výdajù letos tvoøí 89,20%
výdaje bìné a 10,80% výdaje kapitálové.
Kapitálové výdaje jsou dány rozdílem mezi
celkovými zdroji a bìnými výdaji a budou
smìøovat pøedevším na úsek dopravy, školství,
bytové hospodáøství, nebytové prostory a
inenýrské sítì.
Struktura pøíjmù v tis.Kè
v%
Daòové pøíjmy
43 678,57,80
21,70
Nedaòové pøíjmy 16 354,20
Kapitálové pøíjmy 1 581,2,10
Dotace
13 938,40
18,40
Pøíjmy celkem
75 551,60

kapitálové výdaje 10,8 %

Struktura výdajù dle jednotlivých skupin v
tis. Kè
Skupina 2 - prùmyslová a ostatní odvìtví
hospodáøství
9 338,v tom:
místní komunikace a chodníky
6 575,pøíspìvky na dopravní obslunost
2 213,kanalizace
550,
Skupina 3 - sluby pro obyvatelstvo
42 085,90
v tom:
školství
7 288,kultura
6 791,90
tìlovýchova a sport
2 646,rozvoj bydlení
a bytové hospodáøství
12 525,komunální sluby
a územní rozvoj
9 250,ochrana ivotního prostøedí
3 585,Skupina 4 - sociální vìci a politika
zamìstnanosti
11 557,90
v tom: dávky sociální péèe / kryto ze státního
rozpoètu/
11 000,peèovatelská sluba,
domovy dùchodcù
557,90
Skupina 5 - bezpeènost státu a právní
ochrana
1 690,10
v tom:
civilní ochrana
63,poární ochrana
1 627,10
Skupina 6 - všeobecná veøejná správa
a sluby
26 346,10
v tom:
èinnost místní správy
17 838,70
výdaje z finanèních operací
4 826,90
rezerva
3 680,50
Celkem
91 018,Výdaje rozpoètu mìsta v pøepoètu na jednoho
obyvatele se ve srovnání s loòským rokem
sníily o 1 389,- Kè na èástku 13 472,- Kè.
Zùstatek nesplaceného úvìru pøedstavuje
k 1. lednu 2006 èástku 7 526 312,- Kè, co je
1 114,- Kè na jednoho obèana.
K 31.12.2005 v našem mìstì ilo 6 756 osob.
Poèet obyvatel má vliv na výši dotace ze státního
rozpoètu, a to na výkon státní správy.
Jsme pøesvìdèeni o tom, e rozpoèet na rok
2006 splní nároky kladené na zajištìní
bezproblémového chodu mìsta, a to ve všech
oblastech veøejného ivota.
D.Valasová

DÙLNÍ ŠKODY

ing.Blumenthál, tel. 596 703 473.
MìÚ Vratimov - odbor VaP

dotace
18,4 %

kapitálové pøíjmy
2,1 %

nedaòové pøíjmy
21,7 %

daòové pøíjmy 57,8 %
Financování
v tom:
finanèní prostøedky min.let 16 624,30
splátky úvìru
- 1 157,90
Zdroje celkem
15 466,40
Struktura výdajù v tis. Kè
v%
Bìné výdaje
81 183,89,20
Kapitálové výdaje 9 835,10,80
Celkem
91 018,bìné výdaje 89,2 %

Upozoròujeme obèany, e se záleitostmi
týkajícími se uplatnìní dùlních škod na svém
majetku se mohou obrátit na pøíslušný odštìpný
závod ODRA a to na státní podnik
DIAMO,Sirotèí 1145/7, Ostrava-Vítkovice,PSÈ
703 86, pracovní doba pondìlí-pátek 6-14 hod.,
kontaktní osoba pro oddìlení dùlních škoding.Jaskoviè, tel.596 703 460 nebo

POZVÁNÍ
na tradièní vzpomínku
OSVOBOZENÍ MÌSTA VRATIMOVA
u pøíleitosti 61.výroèí osvobození
v pátek 28.dubna v 15,30 hodin
u pomníku padlých pøed kinem Hvìzda
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TELEPACE

HLAVOLAMY
na hradì
OSTRAVSKÉ
MUZEUM

V únoru jsme navštívili výstavu sdruení
Telepace, jmenovala se Hlavolamy na hradì a
bylo výborné, e jsme se mohli nejen koukat,
ale všechny hlavolamy si také vyzkoušet. Bylo
tam celkem 13 soutìí-bludištì, cesta na hrad,
hádanky, kláda, takové zvláštní Èlovìèe nezlob
se, královská hra, erby, dlaba ve vìi... Hra
kláda se hrála tak, e jeden mìl jako odsouzený
zavøené ruce ve støedovìké kládì a druhý mu
zamotal klíèe od té klády jako hlavolam. A
odsouzený musel hlavolam rozmotat, jinak se z
klády nedostal. Všechny soutìe byly v krásnì
namalovaných hradbách. Hráli jsme si 1,5 hod.
a bylo to opravdu skvìlé. Hned potom jsme šli
do Ostravského muzea. Je novì opravené a
všechny expozice ještì nejsou pøístupné. Ale to
nevadilo. I tak jsme vidìli hodnì. Historie
Ostravského muzea zaèíná v r.1872, kdy ho
zaloil J.K.Bukovanský. Hned pøi vstupu jsme
byli moc pøekvapeni, v podlaze v pøízemí mají
okna a pod nimi jsou vidìt vykopávky. Mìli
jsme trochu strach, e se sklem propadneme.
Byl to moc zvláštní pocit. Zajímavý byl
orchestrion z roku 1648, maketa mamuta v
ivotní velikosti, kopí a srpy z pazourku, sekyry
s kostìnou rukojetí, bronzové i elezné dýky a
meèe, spony a náramky z r.300-100
pø.n.l..Vzácná a hodnì drahá byla výstava
japonských panenek. Tu muzeu zapùjèila
Ludmila Boháèová, která v Japonsku dlouho
ila. V Japonsku slaví v bøeznu zvláštní svátekDen dìvèátek. Kadá rodina v ten den vystaví
všechny svoje panenky a zve sousedy, aby si je
pøišli prohlédnout. Panenky jsou pro Japonce
dùleité, protoe kadá má svou moc. Pøináší do
domu štìstí, lásku, moudrost nebo bohatství. A
Japonci vìøí, e kdy mají smùlu, pustí tu
správnou panenku v lodièce po øece a ona to
neštìstí odnese s sebou. Byl to opravdu pìkný
den. Nemuseli jsme sedìt ve školních lavicích a
i tak jsme se moc nauèili. Fotografie si mùete
prohlédnout na internetových stránkách naší
tøídy. (www.lasice.wz.cz).
áci 4.tø. ZŠ na Datyòské ul.

NÁRODNÍ SOUTÌ ZÁKLADNÍCH UMÌLECKÝCH ŠKOL
Ve dnech 6. a 7. února 2006 se uskuteènilo
okresní kolo NÁRODNÍ SOUTÌE ZUŠ ve
Frýdku - Místku. Tuto soutì kadoroènì
vyhlašuje Ministerstvo školství ÈR v rùzných
umìleckých oborech, je obmìòuje pravidelnì v
tøíletých cyklech.
Letos je soutì vypsána, mimo jiné, také pro
sólovou hru na døevìné a esové dechové
nástroje dle vìkových kategorií. V kadé
kategorii se udìluje 1.- 3. místo a z prvních míst
je mono postoupit do krajského kola na
doporuèení poroty.
Hra na zobcovou flétnu
1. místa s postupem do kraje
Silvie Kavková - p. uè. Hemerlová
Simona Komadelová - p. uè. Kozmonová
1. místo
Vendula Lukšíková - p.uè. Kozmonová
2. místo
Lucie Šprochová - p. uè. Kozmonová
3. místa
aneta Grygarová - p. uè. Hemerlová
Veronika Zdaøilová - p. uè. Kozmonová
Monika Bednáøová - p. uè. Frydryšková
Hra na pøíènou flétnu
2. místa
Tereza Daòová - p. uè. Kozmonová
Lenka Krùpová - p. uè. Frydryšková
Andrea Pøívarová - p. uè. Kozmonová
3. místa
Kateøina Linhartová - p. uè.Kozmonová
Barbora Cikánková - p.uè.Frydryšková
Hra na klarinet
1. místa s postupem do kraje
Martin Hrdý - p. uè. Schreiber
Jiøí Skalický - p. uè. Schreiber
2. místo
Vít Hrbáèek- p. uè. Schreiber
Hra na hoboj
1. místo s postupem do kraje
Klára Krejèíèková - p. uè. Kaòoková
Hra na trubku
1. místa s postupem do kraje
Kateøina Kišková - p. uè. Vrablík
Václav Schreiber - p. uè. Vespalec
Petr Táborský - p. uè. Vespalec
Jakub Doleal - p. uè. Vespalec
Klára Zelinková - p.uè. Štorek
Silvie Klepková - p. uè. Štorek
1. místo
Kateøina Škorvanová - p. uè. Štorek

2. místa
Martina Hrmelová - p. uè. Vespalec
Martin Bok - p. uè. Štorek
Martin Parwa - p. uè. Vespalec
Barbora Sýkorová - p. uè. Štorek
3. místo
Iveta Hrmelová - p. uè. Vespalec
Hra na tenor
1. místo s postupem do kraje
Magdalena Najbrtová - p. uè. Štorek
2. místo Lucie Maòáková - p. uè. Štorek
Hra na lesní roh
1. místa s postupem do kraje
Barbora Hudeèková - p. uè. Hemerlová
Veronika Petrová-p. uè. Hemerlová
2. místa
Veronika Skláøová - p.uè.Hemrlová
Jana Havlínová - p. uè. Hemerlová
Celkem se v okrese umístilo 34 ákù, z nich
14 postoupilo do krajského kola a všichni
bodovali na èelních pozicích.
KRAJSKÉ KOLO - 2. a 3. bøezna 2006
ORLOVÁ
první místa získali:
Kateøina Kišková - trubka, Václav Schreiber trubka, Magdalena Najbrtová - tenor
druhá místa:
Jiøí Skalický - klarinet, Klára Krejèíèková hoboj, Petr Táborský - trubka, Jakub Doleal trubka, Silvie Klepková - trubka, Barbora
Hudeèková - lesní roh
tøetí místa:
Simona Komadelová - zobcová flétna, Silvie
Kavková - zobcová flétna, Martin Hrdý klarinet, Klára Zelinková - trubka, Veronika
Petrová - lesní roh
Porota i obecenstvo krajského kola byli
pøekvapeni a zaskoèeni nejen velkou ofenzívou
soutìících vratimovské ZUŠ, ale pøedevším
kvalitními muzikantskými výkony našich ákù,
o èem svìdèí i jejich výborná umístìní.
Podìkování patøí uèitelùm ZUŠ Vratimov i její
poboèky v Paskovì, kteøí áky na soutì
pøipravili nebo se na jejím prùbìhu podíleli, a
rodièùm za pomoc pøi organizaci dopravy na
zkoušky i na soutì samotnou.
Ty t o v y n i k a j í c í v ý s l e d k y s v ì d è í o
cílevìdomosti naší umìlecko pedagogické
práce, která vysoko zvedla pomyslnou laku
úrovnì umìleckého vzdìlávání v ZUŠ nejen v
oèích obèanù Vratimova a Paskova.
P.Hemerle - øeditel ZUŠ

celostátní hry Plamen, které se úèastní v našem
okrese, pøièem vozidlo Avia nesplòuje ani ty
nejzákladnìjší poadavky a pøedpisy na
bezpeènost. Výbor SDH H.Datynì peèlivì
zvaoval adekvátní výbìr vozidla, které by nám
ji zmiòovanou Avii nahradilo, a to hlavnì z
hlediska výjezdové èinnosti (co je zejména
pomoc technického charakteru jako èerpání
vody, odstraòování pøekáek ve vodních tocích,
pomoc obèanùm a organizacím pøi snìhových
pøevisech, atd.), tedy dopravy technických
prostøedkù na místo zásahu. Pro tyto úèely by
byl nejvhodnìjší dodávkový automobil typu Fiat
Ducato, Ford Tranzit, Citroen Jumper nebo
Renault Master atd.. Takovéto vozidlo by nejen
splòovalo poadavky na ji zmiòovanou
výjezdovou èinnost, ale zároveò by jeho provoz
ušetøil mìstu finance na náklady provozu oproti
vozu Avia. Napø. spotøeba PHM u Avie je cca

20 litrù /100km, u dodávkového auta je tato
hodnota cca 8 l. Dále také cena pneumatik
nepøekroèí polovinu dosavadních nákladù.
Dùleité je také poznamenat, e nové vozidlo
zaruèuje stálou akceschopnost a v
dlouhodobém období nebude vyadovat ádnou
investici do jakýchkoliv oprav. Dva èlenové
výboru navštívili nezávaznì nìkolik prodejen s
takovými auty, pøièem nejvíce nám vyšel vstøíc
prodejce Renault, který nám nabídl
nejvhodnìjší variantu takového vozidla, ale také
slevu ve výši 120 tis.Kè. Dnes mùeme øíci, e
schválením rozpoètu mìsta Vratimova na rok
2006, byla schválena i èástka na zakoupení
tohoto auta. Automobil Renault Master je
objednán a bìhem 2 mìsícù bude dodán.SDH z
H.Datyò dìkuje zastupitelùm za vstøícný postoj
pøi øešení obmìny hasièské techniky.
M.Èech-velitel SDH H.Datynì

PROÈ...
Dùvodem, proè jsme se rozhodli poádat mìsto
o zakoupení nového technického automobilu, je
pøedevším jeho celkovì špatný technický stav,
který je nám pøipomínán pøi kadoroèním
procházení státní technickou kontrolou.
Obzvláš pøi té poslední, kdy vozidlo vyhovìlo
poadavkùm na technický stav takzvanì s
odøenýma ušima. Po konzultaci s pracovníkem
servisu Avia jsme zjistili, e investice do vozidla
by minimálnì dosáhla èástky 50 tis. Kè.
Napøíklad pøední nápravu by bylo nutné
vymìnit témìø celou, vè.øízení. Vzhledem ke
stáøí vozidla (rok výroby 1980) se nám tato
investice zdá nerentabilní, ponìvad ji pøed
tøemi lety probìhla podobná investice do tohoto
vozu a dnes je stav opìt kritický.Další dùvod k
obmìnì tohoto vozidla je pøedevším bezpeènost
pøepravované osádky, zejména drustva
mladých hasièù na jejich èetné soutìe v rámci
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DÌKUJEME
Hodnotu krve nelze vyjádøit penìzi.
Ocenìní pro bezpøíspìvkové dárce je
pouze v morální rovinì. Je to pocit
zachránce ivota, uznání veøejnosti a
vyznamenání Èeského èerveného
køíe.Je naši milou povinností seznámit
obèany s tím, e dva naši spoluobèané
byli Èeským èerveným køíem
vyznamenáni.
Pan Dalibor MAØÁK z Horních Datyò
ve 2.pol.2005 Zlatým køíem 3.tøídy za
80 bezpøíspìvkových odbìrù krve a pan
Jaroslav FILÍPOK z Vratimova
6.3.2006 Zlatou plaketou
MUDr.Janského za 40
bezpøíspìvkových odbìrù.Obìma patøí
morální ocenìní za hluboce lidský
postoj, kterým pøispìli k navrácení
zdraví, èi záchranì ivotù.
L.Poledníková-øeditelka ÚOS ÈÈK

Tìšíme se
na nové šatny
v DDM
Na základì Zákona 561/2004 Sb. - školský
zákon - je od 1.1.2005 Dùm dìtí a mládee
Vratimov (DDM) zaøazen jako ZAØÍZENÍ
ZÁJMOVÉHO VZDÌLÁVÁNÍ. Toto zaøazení
pøináší pro naše zaøízení jisté výhody,
pøedevším však klade na naši práci vìtší
poadavky, nebo naše „hraní s dìtmi“ povýšil
na zájmové vzdìlávání. Pracovníci DDM èiní
všechny potøebné kroky k tomu, abychom
splnili nároèné poadavky, které na nás klade
nejen zákon, ale pøedevším rodièe našich dìtí.
Dùm dìtí a mládee Vratimov uívá ke své
èinnosti budovu a høištì, které jsou majetkem
Mìsta Vratimov. K naší velké radosti se
neustále zvyšuje poèet úèastníkù pravidelné
zájmové èinnosti (èlenù kroukù) i poèet
úèastníkù námi poøádaných akcí. To nás vedlo k
tomu, e jsme mìsto poádali o vrácení prostorù
pùvodních šaten, které do této doby uívala v
nájmu „Èajovna NA DLANI“. Momentálnì
jsou na DDM šatny øešeny provizornì.
Vzhledem k rostoucímu poètu úèastníkù
èinností je tento stav nadále neúnosný. Další
skuteèností, která nás pøimìla problém šaten
øešit je existence vyhlášky 410/2005 Sb., o
hygienických poadavcích na prostory a provoz
zaøízení a provozoven pro výchovu a
vzdìlávání dìtí a mladistvých. Tato vyhláška
nám pøesnì stanoví hygienické poadavky na
prostorové podmínky, vybavení, provoz,
osvìtlení, vytápìní a úklid všech prostor
zaøízení. Mimo jiné pøesnì pøedepisuje
poadavky na šatny.
Z tìchto dùvodù dalo mìsto výpovìï z nájmu
èajovnì a vrátilo nám prostory pùvodnì
postavené jako šatny. Momentálnì se snaíme
za pøispìní projektantky Ing. Koušníkové najít
vhodné øešení úprav, které z tìchto prostor opìt
vytvoøí funkèní šatny pro dùstojné odkládání
svrškù úèastníky naší èinnosti a uivatelù høištì.
Všichni se tìšíme, a budou šatny opìt v
provozu !
Hana Nevrlá -øeditelka DDM Vratimov

áci ZŠ na lyích
Lyaøský kurz (4.-11.3) ZŠ Datyòská se konal ji
ètvrtým rokem v lyaøském areálu JeseníkyPradìd, který je nejvýše ploeným lyaøským
areálem v ÈR. Jsou zde výborné podmínky jak
pro sjezdové, tak pro bìecké lyování.
Kurzu se zúèastnilo 39 ákù, 3 uèitelé
( M g r. J . B i o l k o v á , M g r. V. J o n á š o v á ,
Mgr.Z.Oršulík), lékaø (M.Oana), kteøí byli
ubytováni v horské chatì Barborka. Ubytování
splòovalo naše poadavky, byli jsme umístìni v
døevìné, útulnìjší èásti chaty. Pro naše
pøednášky a videoprojekci jsme vyuívali
spoleèenskou místnost. Stravovali jsme se v
prostorné, èisté jídelnì. Strava byla pestrá, 4x
dennì. áci byli podle svých lyaøských
schopností a dovedností rozdìleni do 3 drustev.
Výcvik probíhal dopoledne od 8,30 do 11,30,

odpoledne od 13,30 do 16,00. Letošní snìhové
podmínky byly výborné, areál nabízel
kadodennì 5 dobøe upravených sjezdových tratí
rùzného stupnì obtínosti. Poprvé byl také na
lyaøském kurzu zaøazen výcvik na bìkách.
Kadé drustvo absolvovalo trasu s mírnì
zvlnìným profilem trati: Barborka-Švýcárna
(4km) a zpìt. Reakce dìtí byly velice pozitivní. V
polovinì pobytu (úterý) bylo odpoèinkové
odpoledne. S áky jsme uskuteènili vycházku na
nejvyšší horu Moravy - Pradìd (1491m.n.m.).
Lyaøský kurz byl zakonèen lyaøskými závody
(slalomem), které se konaly ve velmi tìkých
podmínkách - mlha, mrznoucí déš, vítr. Celkovì
hodnotím lyaøský kurz velice kladnì a pøínosnì
pro áky.
Mgr.J.Biolková-ved.kurzu -ZŠ,Datyòská ul.

Letošní LVVZ 7.tøíd naší školy se konal ve
dnech 20.2.-25.2.2006. Ji tradiènì se pro
úèastníky kurzu stal druhým domovem na
tento týden hotel Petra Bezruèe v
Malenovicích, v jeho areálu je mono
vyuívat také bazén a tìlocviènu. Mìli jsme
zajištìnou plnou penzi, co znamená
snídani, obìd a veèeøi. Hned první den byl
pøímo nabit událostmi. V 8,30 hod. jsme za
krásného sluneèného poèasí vyrazili smìr
Malenovice. Po dosaení cíle a ubytování v
hotelu bylo všech 38 ákù rozdìleno do 3
skupin. Nejlepší lyaøe mìla na starosti p.uè.
Nemcová, 2.drustvo vedla p.uè.Levá a
zaèáteèníkùm se vìnovala p.uè.Ocelková.
Byla s nimi legrace a celý týden s nimi utekl
jako voda. Nad naším zdravím drela dozor
p.uè. Pelikánová. Obvykle jsme lyovali 2x
dennì, kadý jsme 1 hod.trápili svá tìla také
v tìlocviènì nebo v bazénu. Jistou fyzickou
námahu pøedstavovala kadodenní
"procházka" z hotelu na sjezdovku a zpìt.
Pøesto jsme kadý veèer mìli ještì dost sil
na kulturní program, který zaèínal vdy ve
20,15 hod.. Ve ètvrtek se konala diskotéka, v

pátek super karneval a diskotéka.
Naši nejúspìšnìjší sportovci:
plavecké závody- 1.místo T.Pleša, 2.místo
D.Bawadekjiová, 3.místo O.Fiedor, hlavní
závod-"obøí slalom"- I.drustvo : 1.místo
E . B u r i a n o v á , P. A d a m u s , 2 . m í s t o
M.Klimešová, L.Kováø, 3.místo H.Blštáková,
P.Adamus, II. a III.drustvo: 1.místo
P. B o  i k o v á , D . H o n ì k , 2 . m í s t o
N.Hudeèková, D.Èepelák, 3.místo
M.Kordeková, P.Joni.
Diplom za nejlépe uklizený pokoj právem
náleel V.Ziklové a M.Kordekové.
Take seèteno a podtreno:
Pøijeli jsme v pondìlí,
v sobotu jsme odjeli.
Na lyáku bylo dobøe,
podívej, kdekdo sjezdovku oøe!
Za ten týden necelý,
lyovat jsme umìli.
Kadý den jsme trápili lye,
byli jsme vyèerpáni z té tíe.
Diskotéka, plavání, tìlocvièna, skákání.
Lyák se nám vydaøil,
krásnì jsem se vyøádil.
zúèastnìní áci 7.tøíd ZŠ Masarykovo nám.

DÌTSKÉ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
Dostali jsme se do druhé poloviny školního
roku 2005/2006 a cítíme potøebu podat Vám
informace o naší práci. Zaèátkem školního
roku se sešli zástupci jednotlivých tøíd z
našich dvou škol na ustavujícím zasedání
dìtského zastupitelstva. Probìhla
standardní volba nejen starosty a
místostarosty dìtského zastupitelstva, ale
také volba èlenù dìtské rady. Rada vytváøí
zápisy a programy pro jednotlivá zasedání
zastupitelstva a ty se konají jedenkrát
mìsíènì. Byly vytvoøeny komise a rady ,
které pomáhají k lepší komunikaci mezi
základními školami a mìstským úøadem.
Právì díky èlenùm komisí se podaøilo na
školách uspoøádat ankety. Zjistili jsme
napøíklad jaké jsou názory „školákù“ na
stravování ve
školní jídelnì. Výsledky
jsme vyhodnotili a pøedali pøímo vedoucí
školní kuchynì. V další anketì jsme se
pokusili zjistit, zda je ve mìstì dostatek lidí,
kteøí by uvítali výstavbu skateparku.
V rámci evropského týdne mládee jsme se
ve dnech 4. a 5. 12. 2005 zúèastnili
semináøe, na kterém jsme mìli monost

pohovoøit s pøedsedou národního
parlamentu dìtí a mládee Zdeòkem
Èernohouzem. Dùleitým pøínosem však
byla monost zkonfrontovat naši práci s
prací jiných dìtských zastupitelstev. Sestøih
z této akce bìel i v TV Local Vratimov..
V budoucnu se budeme vìnovat projektu
“ Zdravá mìsta“ a budeme ádat o finanèní
granty z fondù EU.
D.Zecha-starosta Dìtského zastupitelstva
mìsta Vratimov
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spolkù a organizací mìsta
1.4.2006 - 16,00 hod. - APRÍLOVÝ DEN - pro dìti od 2 do 10-ti let
cena 10,-Kè
- sál DDM
poøádá: DDM Vratimov
4.4.2006 - DEVÌTSIL - klání mezi ZŠ 3. roèník
- sál DDM
poøádá: DDM Vratimov
14.4. - 17.4. - VELIKONOÈNÍ POBYT
pouze pro pøihlášené - penzion „Zátiší“ Kunèice pod Ondøejníkem
cena 980,-Kè
poøádá: DDM Vratimov
30.4.2006 - 16,00 hod.- POHÁDKOVÝ LES v lese Dùlòáku
U hájenky pro dìti od 2 do 10-ti let, cena 10,-Kè
poøádá: DDM Vratimov
25.4.- KOLA A KOLEÈKA - závod na všem, co má kola pro dìti
pøedškolního a šk.vìku. Start v 16,30 hod. u sokolovny-pøi
špatném poèasí zmìna termínu na nástìnkách TJ Sokol
poøádá: TJ Sokol Vratimov
1.5.- TURNAJ VE VOLEJBALE spojený se "Stavìním máje"
pøihlášky do 24.4.2006 na tel.è. 602 724 228-M.Markovská,
604 214 684 - L.Brus
poøádá: TJ Sokol Vratimov

28.4. - 31.5.2006

Helena
HERMANNOVÁ
kytièky

po - pá 9 - 16

Z Valné hromady
TJ Sokol Vratimov
Dne 2.3. probìhla v naší jednotì VH TJ Sokol Vratimov. Tímto chci
podìkovat všem zúèastnìným za zájem a ve zkratce vás informovat o
èinnosti naší TJ. V r.2005 se poøádalo v naší tìlocviènì pøes 30 akcí
urèených všem vìkovým kategoriím. Vzpomenu nìkteré z nich. Pro
nejmenší dìti zaèínáme rok karnevalem, na jaøe probíhají Kola a koleèka,
letní výlet do Beskyd má také svou tradici a pøedvánoèní èert s Mikulášem
jsou u nás v sokolovnì kadoroèními hosty. Školní dìti nacvièovaly s tìmi
nejmenšími pilnì na letošní Slet, mìøily síly v sokolském Šestiboji a jistì se
dobøe bavily v divadle na dìtském pøedstavení. Dorostenci odehráli
nespoèet volejbalových a nohejbalových turnajù a dospìlí rozvíjejí v naší
sokolovnì všestrannou sportovní èinnost-volejbal, nohejbal, badminton,
aerobic, atd.. V minuém roce jsme uspoøádali ve spolupráci s MìÚ
Vratimov ji VII.roè. Bìhu T.Foxe a poukázali jsme na konto slouící k
výzkumným úèelùm nádorových onemocnìní cca 14 tis.Kè. Také jsme se
snaili prezentovat se s ostatními zájmovými spolky na vratimovském
námìstí a potìšil nás zájem dìtí o sport ve všeobecné podobì, kterého je
SOKOL zastáncem. Kromì tìchto akcí poøádaných vìtšinou o víkendech
probíhají od pondìlí do pátku pravidelná cvièení všech sloek a podaøilo
se nám tìlocviènu a na pár dopol.hodin plnì obsadit. Ani venkovní areál
nemohu opomenout a vytíenost kurtù v letních mìsících je také témìø
100%. Tyto aktivity bychom samozøejmì nemohli vyvíjet bez technického
zázemí celé TJ Sokol Vratimov. Finanèní rozpoèet je omezený (asi jako
všude), ale pøesto se nám daøí modernizovat a rekonstruovat zastaralé
zaøízení a systémy sokolovny. V pøedminulém roce probìhla kompletní
výmìna topného systému a na pøelomu letošního roku jsme ukonèili
celkovou elektrorekonstrukci tìlocvièny a areálu. Dovoluji si vyslovit díky
a uznání firmì Kaim za perfektnì odvedenou práci. Zároveò bych vás
chtìla pozvat na posezení v novì opraveném a rozšíøeném bufetu v
sokolovnì, který jsme dodìlali také v r.2005. Mùj dík patøí také rodinì
Brusových, kteøí nám u nìkolik let skvìle správcují v sokolovnì. Nakonec,
ale v neposlední øadì, dìkuji i všem cvièitelùm, cvièitelkám a pøátelùm
"sokola" za jejich èas a dovednosti, které vìnují TJ Sokol Vratimov a svým
cvièencùm.
starostka TJ Sokol Vratimov-I.Spratková

¡
FRANTO,
VÍTEJ MEZI DOSPÌLCI A KMETY
Dne 24.bøezna se pøed pùl stoletím narodil svìtobìník

František OBERHEL
z " Vratimovských Zadkù".
Zdraví, štìstí a spokojenost pøejí Franto Tobì "Višòováci"
a také ostatním nekulatým prvopùlroèákùm:
Jardovi * Elišce * Soòce * Martince
Bøetíkovi * Stáòovi * Saši * Dance

Dne 3.dubna 2006 uplynul rok od úmrtí
mé drahé manelky a maminky paní

Jiøiny ŠINDELOVÉ
roz.Michenkové
Zároveò vzpomeneme jejich nedoitých 65 let.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manel a syn

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí

Dne 29.bøezna uplynul smutný rok
od úmrtí pana

Jaroslava RIEDLA
Vzpomíná maminka s rodinou

Mìstská

knihovna
V R AT I M O V

;

KNIHOVNA
INFORMUJE!

áci sedmých tøíd školy na námìstí T.G.Masaryka se s námi zapojili do
soutìe vyhlášené v rámci akce „Rosteme s knihou“ o nejlepší reklamní
slogan na podporu ètení knih. Komisi k posouzení byly zaslány tyto
slogany vzniklé pøi knihovnických lekcích v knihovnì:
- Kniha Tì do pohody naladí, všechny starosti zahladí!
- Kdo ète, ten se neztratí..
- Kdy ji èteš, mìj ji rád, kniha je tvùj kamarád!
- Lepší jedna kniha ne milión slùvek, lepší jedna kniha ne opuštìný
ostrùvek!
- Jak se do knihy píše, tak se z knihy ète.
- Kdo jinému knihu kupuje, sám se do ní zaète.
- Tak dlouho se chodí do knihovny pro knihy, a se ucho tašky utrhne!
- Neøíkej pøeèteno, dokud nepøeèteš!
- Dobrá kniha ti dává sílu!
- Dobrý pøíbìh s námi mává, krásný poitek nám dává!
Dríme palce pøi jejich vyhodnocování!
Kolektiv pracovnic Mìstské knihovny VRATIMOV

+ PODÌKOVÁNÍ +

Pracuji jako vychovatelka pøi ZŠ Datyòská ul. ji pøes 25 let. S
nabídkou, e by nìkdo vìnoval cokoli školní druinì jsem se
však dosud nesetkala.
Byla jsem ohromena velkorysou nabídkou vybavit na míru
nábytkem naši hernu. Dìkujeme manelùm MIKULCOVÝM,
kteøí dìtem vytvoøili nové krásné prostøedí.
Chtìla bych podìkovat také manelùm VALDMANOVÝM,
kteøí zakoupili pro dìti stavebnici Lego.
R.Dembìcová-vychovatelka
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

informuje

DUBEN
¡
v Kulturním stredisku
¡
ve Vratimove ¡

¡

program :

Tóny pod oponou

nabízíme :

18.duben

 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. 595 700 750-4

v 19,00 hod.

Další ze série koncertù váné hudby na jevišti
kina Hvìzda ve Vratimovì. V podání umìlcù
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì.
Vstupné 40 Kè.
Koncerty doplòuje poutavý výklad
Doc.PhDr.Ivana Mìrky
Nenechte si ujít nový pohled na skladatele
a uvedená díla

SCREAME

23.4. v 19 hod.

RS

kinosál Hvìzda
ve Vratimovì

Nové vystoupení praské
travesti skupiny, které pobaví
vtipným podáním
populárních písní. Nenechte
si ujít jedineènou pøíleitost
podívat se, e i z mue se
dá udìlat krásná ena, které
nejedna dáma závidí ladné
pohyby

né
vstup 0 Kè
20
220 a
Pøedprodej vstupenek v KS zahájen

6.dubna v 17 hod. - Výstava panenek - vernisá - vestibul kavárny
23.dubna v 19 hod. - Screamers
Nové vystoupení praské travesti skupiny, které pobaví spoustou
populárních písnièek. Nenechte si ujít jedineènou
pøíleitost podívat se, e i z mue se dá udìlat krásná ena, které
nejedna dáma závidí ladné pohyby
- kinosál, vstupné: 200 a 220,-Kè
2.dubna v 10 hod. - Šípková Rùenka
Ètyøi herci z ostravského divadla Jiøíkovo vidìní zahrají dìtem,
rodièùm i prarodièùm známý pøíbìh z pohádkové øíše
kinosál, vstupné: 40,-Kè
26.dubna v 8,30 a 10,00 hod. - Kdy jde kùzle otevøít
pro dìti MŠ + I.st.ZŠ Pohádka v podání Hravého divadla Brno
18.dubna v 19 hod. - Tóny pod oponou
Koncert v podání umìlcù z Janáèkovy konzervatoøe Ostrava
- kinosál, vstupné: 40,-Kè
25.dubna v 18 hod. - Jarní melodie - kinosál Hvìzda
Koncertní program uèitelù ZUŠ Vratimov s pestrým repertoárem
svìí klasické i moderní hudby.
- kinosál, vstupné: 30,-Kè
Vstupenky na všechny akce v pøedprodeji !

po - èt 7 - 17, pá 7 - 14
tel. 595 700 750-4

pøipravujeme :
26.kvìtna v 17,00 - Den dìtí s Jaromírem Riedlem
kavárna Spol.domu Vratimov
27.kvìtna v 17,00 - Den dìtí s Míšou Rùièkovou
sál KD Hor.Datynì
30.kvìtna v 18,00 - Moravanka Jana Slabáka
kinosál Spol.domu Vratimov

kurzy :
angliètina 1.roè.
2.roè.
4.roè.
nìmèina 3.roè.
cvièení s míèi
jóga
kalanetika
poèítaèe 1.roè
.
maoretky
irské tance
cvièení seniorù

- úterý
- pondìlí
- úterý
- støeda
- úterý
- støeda
- støeda
- støeda

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

- pondìlí
- úterý
- pondìlí

16,00
17,30
18,00

klubovna è.11
klubovna è.11
klubovna è.11
klubovna è.11
salonek
salonek
kavárna
uèebna ZŠ
na nám.TGM
kavárna
kinosál+kavárna
salonek

Akce jiných organizátorù
Vratimov
3., 10., 24.4. - v 15,00 - autoškola - klubovna è.17
3., 10., 24.4.- v 16,00 - zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
6.4. - v 9,00 a 16,00 - KING STAR- pøedvádìcí akce - salonek
11.4. - v 9,00 - MO KSÈM - klubovna è.17
11.4. - v 18,00 - TÌŠÍNSKÉ DIVADLO - HABAÏÙRA (Michal Cooney) - kinosál
25.4. - v 9,00 - MO KSÈM - klubovna è.17

Horní Datynì
3.4. - schùze výboru zahrádkáøù H.Datynì - 18,00 hod.
prodeje vestibul kina : 13., 27.dubna
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin. Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.
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4. - 6.dubna

Uzdravování hraèek
oprava panenek, medvídkù a jiných
textilních hraèek. Poškozené hraèky
mùete pøinášet ihned do kulturního
støediska, my je u nás uloíme do dne
opravy. Odbornice z Klubu panenek ÈR
pøijedou tyto hraèky opravovat ve dnech
4.-6. dubna, v tìchto dnech mùete být i
osobnì uzdravování hraèek pøítomni

Šatièky na panenky
rády šijete na panenky? Pak je to
informace pøesnì pro vás ! Vaše modely
Vám budeme na výstavì Panenek a
hraèek prodávat. Bliší informace na
tel.è. 595 700 750-4

Maoretky Lvíèata
Vratimov

a

Výstavu mùete vidìt v prostorách Spoleèenského domu ve Vratimovì
vstupné: školní skupiny 5 Kè/1 dítì, dìti do 15 let 10 Kè,
dospìlí 30 Kè,dùchodci 10 Kè,
rodinné vstupné 50 Kè (2 dìti+ 2 dospìlí)

otevøeno: pondìlí, úterý
støeda, ètvrtek
pátek

Zaèíná
minigolfová
sezóna
Vratimovští minigolfisté zahajují svou šestou sezonu
prvoligovým utkáním na domácím høišti ve dnech 30.4 1.5.2006. Do Vratimova se sjede celá øada špièkových
hráèù, kteøí na ji tradiènì skvìle pøipraveném høišti sehrají
první letošní utkání. Z domácích borcù si svou prvoligovou
premiéru vyzkouší P.Èerný a V.Schreiber. Srdeènì zveme
na toto utkání všechny naše fanoušky a diváky! Vstup divákù
ZDARMA! Zároveò touto cestou zveme hráèe, kteøí mají
chu vyzkoušet tento nenároèný sport na vrcholové úrovni.
Vìnovat se Vám v roli trenérù budou republikoví šampioni i
evropští medailisté z øad našich hráèù. Podrobnosti Vám rádi
sdìlíme pøímo na našem høišti (pod kluzištìm), Vaše
telefonické dotazy zodpoví prezident klubu - D.Schreiber na
èísle 608 240 341.
Tìšíme se na Vás!!
MGT PLUPO Vratimov

9
9
9
17

- 17
- 18
- 12
- 18

pøivítáme nové posily
maoretkového týmu
trenérka: J.Harmáèková
zahájení: 3.4. v 15,45
v kavárnì Spol. domu
kurzovné: 350,-/12 lekcí

¡

kadou støedu
od 17 hodiny - salonek KS

lektor
Ing.Dalibor KALIŠ
kurzovné: 350,-Kè/10 lekcí
Bliší informace: B.Michalíková-595 700 752
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¡
v kinì Hvìzda od 24.4. - do 4.5. vdy od 18,00 hodin

Slavnostní zahájení pøehlídky - 24.4. v 15 hod.
EXKURZE V PROMÍTACÍ KABINÌ - BURZA FILMOVÝCH PLAKÁTÙ - malé obèerstvení

Po celou dobu èeské filmové pøehlídky potrvá VÝSTAVA FILMOVÝCH PLAKÁTÙ ÈESKÝ LEV.

EXPERTI

- 24.4.

od 19,30 h.

DOBLBA - 25.4.

Babièce spadne do klína neèekané dìdictví: rozmìrná
hrobka. Její dospìlí vnuci však pøed ní získaný poklad
zatají s cílem výhodnì ho prodat. Nekalý plán spustí øadu
úsmìvných i smutných pøíhod. V hlavních rolích Jaroslav
Dušek a Petr Ètvrtníèek

Maturant Oskar tráví vìtšinu èasu buï u
poèítaèe, nebo s kamarádem Filipem.
Kdy Oskara odmítne dívka a pøednost dá
movitému spoluákovi Viktorovi,
rozhodne se mladý mu radikálnì zmìnit
ivot. Poslední peníze investuje do zmìny
vzhledu, nachází práci v poèítaèové firmì
a rozjídí první zakázky. Díky své profesi
o nì nemá nouzi.

ANDÌL PÁNÌ

Ještì iju s vìšákem,
26.4.-27.4.- plácaèkou a èepicí
Souèasná, pøimìøenì suchá, lehce absurdní filmová tragikomedie
o ivotì na nádraí. Navazuje na to nejlepší z tradice èeských a
slovenských "eleznièních" filmù. Postavami filmu jsou
nádraáci, kteøí øeší nebo spíše neøeší své malé "vzájemnosti" enské, chlapy, pivo, fotbal atd. - na pozadí místa obdaøeného
"duchem". (O fotogeniènosti nádraí a nádraákù není tøeba
pochybovat.)

- 29.4.

Román - 28.4.
pro eny

RESTART

- 2.5.

Rodinná pohádka plná laskavého „svatého“ humoru a
hereckých hvìzd: Ivan Trojan, Jiøí Bartoška, Klára
Issová, Veronika ilková. Pøijïte se podívat na to, jak
to vypadá, kdy se celé nebe chystá na velkolepé
oslavy Jeíškových narozenin.

PANIC JE NANIC

30.4.- 1.5.

Filip Renè podle Michala
Viewegha aneb dokonalý mu je
prostý mýtus. Hrají: S.Stašová,
Z.Kanócz, M.Vašut.
„Panic je nanic“ je
mottem hlavních
h r d i n ù ,
t ø í
šestnáctiletých
kamarádù z Prahy.
Nièím se neliší od svých
vrstevníkù, problémy
jim dìlají jak
pøedpotopní rodièe a
vìtšina dospìlých, tak
hlavnì vìk. Nejsou toti
ještì opravdovými
mui, ale samozøejmì
dìtství u mají dávno za
sebou. Chtìjí strávit
prázdniny spoleènì,
jene Vašek dostane k
narozeninám od
babièky poukaz na ...

Je prvního dubna a Sylvie se dopouští osudové
chyby. Opuštìná a sklíèená se vydává do ulic
velkomìsta vybojovat si svou lásku zpìt.
Pøekonává jednu pøekáku za druhou a doufá, e
svùj vztah zachrání. Netuší, e se øítí k fatální
kolizi. Tenhle den, by radìji zaèala znovu. Hrají:
Anna Polívková, Jan Révai, Filip Èapka...

FIMFÁRUM 2 - 3.5.
Ètyøi zbrusu nové pohádky „pro chytré dìti a chytré dospìlé“
z oblíbené knihy Jana Wericha. Klasik animovaného filmu
Bøetislav Pojar natoèil slavný pøíbìh malièkého Paleèka, plný
dobrodruství na jeho cestì do svìta a zpìt.

4 vìci - 4.5.

Ètyøi krátké èeské filmy (Test, Motocyklení, Vìci, Deník
babièky Nìmcové) se probojovaly na plátna kin. Všechny se
zabývají obyèejnými vìcmi. Tak obyèejnými, e se dotýkají
kadého z nás. Ve filmech jsou nahlíeny se zdravou dávkou
humoru a poetiky. Hrají: Tomáš Hanák a mnoho dalších.
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filmy

Program kina Hvìzda Vratimov
Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

Orion

duben 2006

klubu Orion

tel.: 595 700 757, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem è.21

Od ledna do dubna prostøídáme tyto tématické bloky:
1.Dny váleèné
3. Tvorba Emira Kusturici
2. Adaptace románù
4. Drama ivota

za 4 zakoupené vstupenky v dubnu
filmový plakát zdarma dle vlastního výbìru
5.-6.4.
pøístupný

18,00
65,-Kè

USA
90´

Na mìsíc duben ( vdy od 20 hod.) jsme pro Vás vybrali:

5.4.- Vzpoura ve vìznici Carandiru

2

(Brazílie/Argentina, 148´)
Adaptace knihy „Carandiru Station“ brazilského lékaøe Drauzia
Varella. Oèima doktora Drauzia Varella, který byl povolán do nejvìtší
vìznice v Sao Paolu v Brazilii zvané Carandiru, aby zahájil prevenci
onemocnìní virem HIV, nahlíí divák do podmínek jedné z nedrsnìjších
vìznic svìta. Doktor Drauzia Varella ve vìzeòském prostøedí pùsobil
víc jak dvanáct let, pøi své misi byl konfrontován s naprosto nelidským
zacházením s vìzni. Stovky trestancù ily v tak dìsivých podmínkách, e
nakonec v káznici Carandiru vypukly povstalecké bouøe a vlny
protestù. Tyto nepokoje roku 1992 pøerostly v povstání, pøi kterém byla
policie nucena zabít 111 muù.

Finty Dicka a Jane
Kdy mùe krást mùj šéf, proè bych nemohl
já? Komedie s Jimem Carreym a Téou Leoni.
7.-8.4.
pøístupný

18,00
70,-Kè

ÈR
112´

Jak se krotí krokodýli
Rodinná komedie Marie Poledòákové
s novými dìtmi, které vyrùstají, pøibývají
a tropí blázniviny, ovšem na tatínka
Luboše nemají!
12.-13.4.
nepøístupný

18,00
60,-Kè

12.4. - Arizona Dream (USA, 141´)

3

Film nás pøivádí do prostøedí New Yorku, kde ije Axel (Johnny Depp), který se
iví jako stráce ryb v zátoce. Jednoho dne ho navštíví bratranec Paul, který
Axela poádá, aby se zúèastnil strýcovy svatby poøádané v rodné Arizonì.
Jeliko Axel nabídku odmítá, bratranec ho spícího unáší a Axel se ráno probouzí
v tìké kocovinì v Arizonì, kde se zaènou dít neuvìøitelné vìci…Realistický film
nás pøesvìdèuje o tom, e i nerealistické sny je mono plnit. Axel sní o ivotì na
Aljašce mezi Eskymáky v absolutním tichu. Elaine (Fay Dunaway) se chce
nauèit létat. Grace by chtìla zase zemøít. Sny docházejí ke svému naplnìní v
momentu, kdy Axel podlehne touze postavit letadlo pro Grace, jeliko se do ní
bezhlavì zamiloval. Iracionální rovinu filmu, ve kterém vše létá (ryby, dokonce i
sanitky mají svá køídla), podbarvuje balkánská hudba Gorana Bregoviæe. Film
získal Støíbrného medvìda a Zvláštní cenu poroty na MFF v Berlínì v roce 1993.

USA/Francie
128´

Domino
Keira Knightley v roli modelky Domino
Harvey, která opustila kariéru a stala se
lovkyní lidí.
14.-15.4.
pøístupný

18,00
65,-Kè

Orion

USA
88´

Zathura-vesmírné
nebezpeèí
Zathura Vás vtáhne nejen do hry, dokonce
a do vesmíru! Film ve stylu Jumanji slibuje
zábavu pro celou rodinu.

4

19.4. - Hodiny (USA, 114´)
Richmond, Anglie, 1923. Spisovatelka Virginia Woolfová píše v azylu svého
venkovského domu jedno ze svých vrcholných, nejintimnìjších a vnitønì
nejkomplikovanìjších dìl „Paní Dallowayovou“. V Los Angeles roku 1951 si
touto knihou prosvìtluje depresi všednodenního stereotypu tìhotná ena v
domácnosti Laura Brownová pøipravující narozeninovou oslavu pro svého
manela. Také moderní paní Dallowayová - Clarissa Vaughnová,
emancipovaná nakladatelka z New Yorku roku 2001 - chystá oslavu pro mue,
kterého miluje: pro básníka Richarda umírajícího na AIDS.Jeden den ze ivota
tøí rùzných en obývajících tøi rùzné èasoprostory nabízí meditaci nad
nejistotami i bolestnými vítìzstvími moderní enské feminity: nad jejími
milostnými pouty k muùm a enám

TOP 3 - nejnavštìvovanìjší filmy klubu Orion
bøezen 2006

19.-20.4.
18,00
nevhodný do 12 let 60,-Kè

USA
99´

ivot je zázrak 25%

Dùkaz
Dá se dokázat pravda? Dá se dokázat láska?
Dá se dokázat genialita? G.Paltrow
a A.Hopkins.
21.-22.4.
nepøístupný

18,00
60,-Kè

USA
105´

ít po svém

Vdova Montielová 25%

Pád tøetí øíše 50%

TOP 5 - nejnavštìvovanìjší filmy za období 17.2. - 18.3.2006
King Kong 5,5%
Letopisy Narnie 11%
Plechový bubínek 3%

Tajemství mají vlastní ivot. Drama Lasse
Hallströma s R.Redfordem, J.Lopez
a M.Freemanem.
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.

Strašpytlík 21,5%

Harry Potter a Ohnivý pohár 59%

Vydává MìÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní støedisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.è. 595 700 754
Pøedseda redakèní rady :Mgr.Iveta Zechová, redaktor VN Ivo Kièmer. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ïurišová.
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ÈR E 12367
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA VRATIMOVA
Rada mìsta Vratimova zasedala 11.4. 2006
a projednávala :
! závìreèný úèet mìsta Vratimova za rok
2005
! uití výtìku z provozování VHP za rok
2005
! vyhodnocení plateb za likvidaci
komunálního odpadu za rok 2005
! pøíprava koupalištì na sezónu
! rozpoètové opatøení è.I/2006
! finanèní pomoc mìsta obèanùm v sociální
oblasti v roce 2006
! návrh dotací zájmovým spolkùm a
organizacím na rok 2006
! schválení smluv a dodatkù ke smlouvám
Zastupitelstvo mìsta Vratimova zasedalo
dne 24.4.2006 a projednávalo :
! závìreèný úèet mìsta Vratimova za rok
2005
! stav hospodaøení spoleènosti Vratimovské
sluby, s.r.o. za rok 2005
! stav hospodaøení spoleènosti TEPLO
Vratimov, s.r.o. za rok 2005
! rozpoètové opatøení è.I/2006
! uití výtìku z provozování VHP
! projednání ádostí a smluv
I.Kièmer-místostarosta

Dne 4.3.2006 ve Sbírce zákonù è.15,
vyhlásil prezident ÈR volby do Poslanecké
snìmovny Parlamentu ÈR podle zákona
è. 247/1995 Sb. ve znìní pozdìjších
pøedpisù, a to na dny pátek 2.6. a sobotu
3.6.2006.
V pátek budou volební místnosti otevøeny
od 14,00 hod do 22,00 hod a v sobotu od
8,00 hod do 14,00 hodin. Na území
Vratimova a Horní Datynì se bude volit
celkem v pìti volebních okrscích:
1. Dùm dìtí a mládee, ul. Frýdecká
2. Základní umìlecká škola, ul. Strmá
3. Spoleèenský dùm, ul. Frýdecká
4. Základní škola, ul. Datyòská
5. Kulturní dùm v Horních Datyních
Do 30. kvìtna budou všem volièùm
doruèeny hlasovací lístky. V pøípadì, e
hlasovací lístky nebudou z jakýchkoliv
dùvodù doruèeny, je mono si je osobnì
vyzvednout v budovì MìÚ Vratimov,
3.patro, dv. è. 22, pøíp. dv. è. 20, nebo pøímo
ve volební místnosti.
Další informace a oznámení týkající se
voleb, budou zveøejnìny na úøedních
deskách popø. na plakátovacích plochách.
J.Langrová, E.Herzová,sekretariát

ZDARMA

Policie ÈR Vratimov 604 127 288

Rozpoèet mìsta Vratimova na rok 2006 trochu jinak
Vratimovské noviny Vás v dubnu informovaly o
sloení rozpoètu mìsta pohledem vedoucí
finanèního odboru MìÚ D.Valasové. V tomto
kvìtnovém èísle Vás chci informovat o
investièních akcích a rekonstrukcích obecního
majetku, které jsou schváleny. Samostatným
odstavcem èlánku budou akce, které budou
realizovány jenom díky zajištìní státních dotací,
které se podaøilo získat pro Vratimov a Horní
Datynì.
ŠKOLSTVÍ
1. Mateøská škola ve Vratimovì a H.Datyních
kromì provozní dotace, kterou pøedstavuje pro
rok 2006 èástka ve výši 1 376 000Kè (zvýšily se
u všech školských zaøízení náklady na energie
+vodu, tak jako ve všech domácnostech) bude
mìsto investovat do záchovné údrby budovy
dalších 436 tis. Kè - bude pokraèovat ji IV.
etapa výmìny oken v budovì, dále oprava plotu
od ul. U Mat.školy, budou vymìnìny staré
vstupní dveøe do starší budovy školky za nové.
2. ZŠ TGM ve Vratimovì kromì provozní
dotace, kterou pøedstavuje pro rok 2006 èástka
ve výši 1389 000 Kè bude mìsto investovat do
záchovné údrby a rekonstrukèních prací v
budovì dalších 150 tis. Kè, a to: øešení chodníku
od zadního vchodu jídelny a elektrorevize vè.
porevizních oprav.
3. ZŠ Datyòská (tj. vè.ZŠ v H.Datyních)
kromì provozní dotace, kterou pøedstavuje pro
rok 2006 finanèní èástka ve výši 1 410 000 Kè se
budou hradit další provozní a rekonstrukèní
náklady v celkové výši 835 tis. Kè, a to: ZŠ
Datyòská-výmìna oken II.etapa, oprava støechy
pavilonu biologie, rekonstrukce sociálního
zaøízení druiny v budovì školy, oprava
anglických dvorkù. ZŠ H.Datynì-výmìna
vstupních dveøí, oprava oplechování a vnitøních
omítek v druinì, revize a seøízení
plynozaøízení, úprava sociálního zaøízení pro
uèitele.
4. ŠKOLNÍ KUCHYNÌ, vè.výdeje jídel
Neinvestièní dotace na provoz pøedstavuje
finanèní èástku ve výši 1 127 000 Kè a další
finanèní èástka, která je schválena na údrbu je
60 tis. Kè. V letošním roce se bude hradit z výše
uvedené neinvestièní dotace zakoupení
speciálních termo nádob pro pøevoz obìdù do
ZŠ TGM (ZŠ Datyòská je ji vyøešena), co
pøedstavuje èástku cca 120 tis.Kè.
5. Základní umìlecká škola
V rozpoètu mìsta byla schválena provozní
dotace ve výši 165 tis.Kè. V letošním roce se
budou zahajovat práce na projektové
dokumentaci stavby nové ZUŠ, o její realizaci
se uvauje s výhledem v roce 2008, pokud bude
zajištìna státní dotace.
Pro úplnost zde ještì uvedu další finanèní
prostøedky, které plynou z mìstského rozpoètu
do školství, a to pøíspìvky na plavecké výcviky
a školy v pøírodì v celkové výši 140 tis. Kè.
Celková èástka, která je nyní urèena pro

potøeby školství je 7 088 000 Kè.
Mzdové prostøedky, které plynou do školství
hradí stát a tyto finance "neprochází" mìstským
rozpoètem.
KULTURA
1.Kulturní støedisko (2 kulturní domy ve
Vratimovì a H.Datyních, televize, noviny a
kino) pøíjde mìsto roènì na 3 188 600 Kè. V této
èástce je zahrnuto:
- 81 900 Kè roèní dotace ze strany mìsta na
vydávání a roznos Vratimovských novin
- 330 300 Kè bezkonkurenènì nízká dotace
mìsta na provoz kina ve srovnání s podobnými
zaøízeními
2. Knihovna Vratimov a H.Datynì - provoz
vyjde mìstský rozpoèet na 1 223 800 Kè.
3.Sbor pro obèanské záleitosti - drobné dárky
pro dùchodce v Domovech dùchodcù, jubilanty
a náklady na setkání s dùchodci pøedstavuje
èástka ve výši 70 tis.Kè roènì.
POÁRNÍ OCHRANA
Je pro obèany a mìsto velmi dùleitá a je
povinností starosty dbát o její øádný chod a
zabezpeèovat její pøimìøené technické
vybavení.
V našem mìstì vyvíjejí bohatou èinnost a po
celý rok pomáhají obèanùm 2 sbory
dobrovolných hasièù (SDH).
SDH ve Vratimovì je zaøazen do Jednotky
poární ochrany II. (dál JPO II.) tzn., e naši
vratimovští hasièi drí nepøetritì pohotovostní
slubu a v pøípadì potøeby mohou vypomáhat a
zasahovat v rámci celého Moravskoslezského
kraje. Mzdové náklady vè. povinných odvodù
za tyto pohotovostní sluby hradí mìsto
Vratimov spoleènì s HZS Moravskoslezského
kraje v pomìru 1:1. Polovièní èástka
pøedstavuje pro mìstský rozpoèet 166 000 Kè
roènì. V letošním roce zastupitelstvo schválilo
na provoz a údrbu SDH ve Vratimovì èástku ve
výši 899 000 Kè ( z toho 166 000 Kè pro JPO
II.). V této èástce je zohlednìn nákup 2.èásti
nových moderních dýchacích pøístrojù pro
hasièe v celkovém finanèním objemu cca
200 000 Kè ( v roce 2005 byla ji zakoupena èást
dýchacích pøístrojù za 162 550 Kè).
SDH v H.Datyních
V tomto SDH byla urèitì velká radost poté, co
zastupitelé rozhodli svým hlasováním o koupi
dodávkového automobilu pro potøebu našich
hasièù a hasièské mládee. Zastupitelstvo tím
nahradilo zcela technicky nevyhovující vozidlo
AVIA po 25 letech provozu. S podrobnìjší
informací o této záleitosti byli ètenáøi VN
seznámeni v dubnovém èísle. Na provoz a
údrbu v rámci èinnosti SDH H.Datynì byla
zastupitelstvem schválena celková finanèní
èástka 728 000 Kè ( z toho 560 000 Kè na nákup
auta). V úvodu tohoto èlánku jsem se zmínila o
akcích, které budou realizovány díky dotacím ze
státního rozpoètu, které se vedení mìsta
podaøilo zajistit. Jsou to prozatím dotace

pokraèování na 2.str.
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Rozpoèet mìsta Vratimova
na rok 2006 trochu jinak

pokraèování z titulní strany

v celkovém objemu finanèních prostøedkù
ve výši 14 mil. Kè, a to:
- rekonstrukce KD V Horních Datyních
- rekonstrukce èásti elektroinstalace v KD
ve Vratimovì
- rekonstrukce sociálního zaøízení v ZŠ
TGM ve Vratimovì
- rekonstrukce støechy speciální soukromé
školy, budova je v majetku mìsta a ve
volebním období 1994-1998 byla
bezplatnì pronajata)
- výmìna oken a rekonstrukce vytápìní
objektu Hasièská zbrojnice ve Vratimovì.
Pro úplnost chci uvést, e na tyto dotace
není právní nárok a záleí vdy na aktivitì
vedení mìsta a jednotlivých zamìstnancù
MìÚ, zda se dokáí orientovat v dotaèní
problematice a jsou pøipraveni projekènì s
p r o j e k t y, k t e r é j s o u p o t ø e b n é a
odùvodnitelné. ádosti o dotace
zpracovává mìsto Vratimov samostatnì v
rámci MìÚ, a tím šetøí nemalé finanèní
prostøedky mìsta, které vìtšina ostatních
mìst èi obcí zaplatí firmám, které se touto
èinností zabývají. Velké podìkování si
zaslouí øada zamìstnancù MìÚ a
zejména vedoucí investic
a údrby
majetku Ing.K.Sobol.
Pokud Vás zaujaly informace o rozpoètu
mìsta podané touto formou, sledujte další
èlánek v èervnových VN "Rozpoèet mìsta
Vratimova na rok 2006 trochu jinak" 2.pokraèování.
Mgr.I.Zechová - starostka

UZÁVÌRA
PØEJEZDU
Oznamujeme obèanùm, e v dobì od
15.5.2006 od 8,00 hodin do 19.5.2006 do
18,00 hodin bude nepøetritì uzavøen
eleznièní pøejezd mezi ulicemi Výletní a
Nádraní z dùvodu opravy. Objízdná trasa
bude vedena po ulicích Nádraní, Bunièitá,
Frýdecká a Výletní. Dále upozoròujeme, e
od 1.7.2006 bude na autobusové lince
860338 Paskov-Vratimov novì zavedena
zastávka Vratimov-MìÚ a zrušena
zastávka Vratimov-námìstí.
Ing.V.Heralecký-silnièní správní úøad

Léto se blíí !?
Pøipomínáme všem obèanùm, kteøí se
chystají podat ádost o vyøízení cestovního
pasu, aby tak uèinili v pøedstihu a vyhli se
tak zbyteèným nepøíjemnostem s délkou
vyøízení ádosti pøed odjezdem na
dovolenou.
J.Langrová-sekretariát

Finanèní pomoc mìsta obèanùm v sociální oblasti v roce 2005
Mìsto Vratimov ze svého rozpoètu pøispìlo v
roce 2005 na:
- náklady na zajištìní provozu peèovatelské
sluby pro dùchodce mìsta (zejména rozvoz
obìdù, nákupy, donáška lékù, úklid atd.), a to v
domech s peèovatelskou slubou i v terénu
mìsta, v r. 2005 vyuívalo této sluby cca 45
obèanù
- pøíspìvek mìsta èinil 288 000,- Kè (náklady na
PS 375 000,- Kè, pøíjmy 87 000,- Kè) pro rok
2006 je v rozpoètu mìsta na PS èástka cca
458 000,- Kè na náklady a na stranì pøíjmù se
poèítá s èástkou 75 000,- Kè
- pøíspìvky pro domovy dùchodcù na tzv..
zvýšené provozní náklady domovù, v DD má
mìsto Vratimov k mìsíci prosinci r. 2005
umístìno celkem 32 obèanù mìsta
- pøíspìvky èinily - 39 000,- Kè DD ve FrýdkuMístku, 20 000,- Kè Slezské Humanitì v
Karviné, 10 000,- Kè DD Ondráš v Brušperku,
pro rok 2006 byla v rozpoètu mìsta pro DD
schválena èástka 100 000,- Kè
- finanèní dar pro nadaci „Podané ruce“

zajišující sluby osobní asistence pro staré a
handicapované obèany v rodinném prostøedí (v
r. 2005 sluby vyuili 2 obèané mìsta)
- pøíspìvek mìsta èinil 5 000,- Kè na mzdy pro
osobní asistentky pro rok 2006 se rovnì poèítá s
pøíspìvkem, tento bude øešen a na základì
konkrétní ádosti
Celkem mìsto Vratimov na sociální úèely
pøispìlo ze svého rozpoètu èástkou 362 000,Kè.
Mimo uvedenou sociální oblast mìsto ze svého
rozpoètu poskytlo pro obdobnou cílovou
skupinu obèanù pøíspìvek pro SPOZ (Sbor pro
obèanské záleitosti) zejména pro dùchodce
a narozené dìti v celkové výši 65 000,- Kè:
- pøíspìvek dùchodcùm èinil cca 50 000,- Kè (na
balíèky a pøání pøi ivotních jubileích, vánoèní
balíèky pro obèany umístìné v DD, na akci
„setkání starší generace s pøedstaviteli mìsta“)
- pøíspìvek pro narozené dìti èinil cca 15 000,Kè (na dáreèky a kvìtiny na akce „vítání
obèánkù“
Š.Šalamounová-ved. Odb. vnitøní správy

Zpráva o poskytování dávek sociální péèe
obèanùm mìsta za rok 2005
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 uívajícím ortopedické a jiné
kompenzaèní pomùcky
! osamìlým obèanùm starším 70 let na
provoz telefonní úèastnické stanice
! nevidomým obèanùm na krmivo pro
vodícího psa
! postieným obèanùm pøíspìvek na
individuální dopravu
Rodiny s dìtmi: V roce 2005 bylo zaevidováno
38 nových sociálnì potøebných rodin.
K 31. 12. 2005 bylo v evidenci celkem 72
sociálnì potøebných rodin s dìtmi. Tìmto
rodinám bylo vyplaceno 3 192 100 Kè. Z toho
3 025 742 Kè èinily opakované sociální dávky a
166 358 Kè jednorázové penìité pøíspìvky.
Nezamìstnaní:
Opakující se penìitý
pøíspìvek pro jednotlivce podmínìný sociální
potøebností byl poskytnut 340 obèanùm ve výši
4 987 806 Kè a 13 obèanùm byl poskytnut
jednorázový penìitý pøíspìvek v celkové výši
24 000 Kè.
Pøíspìvek pøi péèi o blízkou osobu: V roce
2005 byl opakovaný pøíspìvek pøi péèi o osobu
blízkou poskytnut 32 osobám. Vyplaceno bylo
1 206 838 Kè, z toho 491 234 Kè pro
nezaopatøené tìce zdravotnì postiené dìti

vyadující mimoøádnou péèi.
Staøí obèané: V roce 2005 byl opakovaný
pøíspìvek poskytnut pouze 5 obèanùm. Celková
roèní èástka èinila 62 263 Kè. Jednorázový
penìitý pøíspìvek podmínìný sociální potøebností byl vyplacen tøem obèanùm v celkové výši
3 000 Kè.
Pøíspìvek na zvýšené ivotní náklady spojené
s pouíváním ortopedických pomùcek a jiné
pøíspìvky podmínìné zdravotním stavem :
Pøíspìvek související s pouíváním sloitých
ortopedických a jiných kompenzaèních
pomùcek byl v roce 2005 poskytnut 196
obèanùm, z toho 3 dìtem. Celkem bylo
vyplaceno 411 tis. Kè. Jeden obèan obdrel
pøíspìvek na zakoupení dálnièní známky ve výši
800 Kè.
Pøíspìvky na provoz telefonní úèastnické
stanice: Tento pøíspìvek obdrelo v loòském
roce 99 obèanù. Celková výše nákladù na dávky
èinila 180 tis. Kè.
Pøíspìvek úplnì nebo prakticky nevidomým
obèanùm na krmivo pro vodícího psa:
O pøíspìvek si poádal a tento obdrel jeden
obèan. Na dávce bylo v roce 2005 vyplaceno
8.000 Kè.
Pøíspìvek na individuální dopravu: V roce
2005 byl poskytnut 1 obèanovi a to ve výši
6 000 Kè.
Celkové roèní èerpání finanèních prostøedkù
za rok 2005 bylo ve výši 10 047 327 Kè.
D.Klimková, D.Veèeøová-soc. pracovnice

na tradièní vzpomínku

OSVOBOZENÍ MÌSTA VRATIMOVA ,
která se uskuteèní 28.dubna v 15,30 hod.
u pomníku padlých pøed kinem Hvìzda.
Program: zahájení, projev starostky, vystoupení ákù ZUŠ,
kladení kvìtin, hymna.

3

Jaro v sokole
Blíící se volejbalová sezóna dala impuls k
pøípravì antukových kurtù. 8.4. 2006 se za
krásného sobotního dopoledne sešli volejbalisté
a sokolky, aby svornì pøipravili sokolský areál
na chystaná jarní sportovní klání. První bude ji
24.4. mezi odbíjenkáøskými aèkami.
Ji zpola uklizený areál panem správcem
doèistili sestry sokolky odhrabáním listí a
odklizením spadaných vìtví, mladší
volejbalistky zbavily dládìní od prorùstající
trávy a mui bravurnì zvládli odtravnìní a
uválcování antukových høiš. Dalším úkolem
bylo vyklizení pùdy. Spousta nahromadìných a
nepotøebných vìcí byla snesena ven, aby byl
pøipraven jejich odvoz k odpadovým
kontejnerùm. Našli jsme mezi nimi docela
zajímavé vìci: Tyršovu bustu, krabici úèetních
dokladù z roku 1948, èlánky a zprávy z r. 1969,
výroèní listy k zaloení sokolovny, z nich je
patrno, e v r. 2009 ji bude naše sokolovna stát
100 let.
Bìhem brigády se odehrával v tìlocviènì turnaj
v odbíjené en, v nìm se vratimovskému
drustvu podaøilo vyhrát. O pøestávce byla
sestrám sokolkám od en z hostujícího drustva
sdìlena zpráva „máte to tady moc pìkné“.
Skuteènì nic nepotìší víc, ne pochvala v
pravou chvíli vyøèená.
Vy z vás, kteøí máte chu vyuít našich høiš v
nadcházející jarní sezónì, jste vítáni. Rezervaci
si vèas zajistìte u správcù (Ivana Brusová 604
170 712). Dva antukové a jeden pláový kurt
èekají na vás. Se sluneènými dny se uvolní i
hodiny v tìlocviènì. Sportovnì zaloené rodiny
s dìtmi èi bez zde mohou jednorázovì vybít
pøebyteènou energii. Rovnì i sokolský bufet
vás uvítá s usmìvavou obsluhou.
V dobì vašeho ètení tohoto èlánku ji v
sokolovnì stojí májka, kterou budeme kácet
27.5.2006 kolem 10 hod. V tomto dni poøádaný
turnaj v odbíjené je opìt poøádán u pøíleitosti
85let zaloení upy Beskydské J.Èapka.
Kapitáni nech pøihlašují svá drustva mailem
nebo telefonem: sokol.vratimov@centrum.cz,
V.Brus 604 214 684, M.Markovská 602 724
228.
Martina Markovská-hospodáø

Tradièní prvomájový
koncert lidové hudby,
vystoupení maoretek
a obèerstvení je pro Vás
pøipraveno v pondìlí

¡

pøed pomníkem padlých
(naproti MìÚ ve Vratimovì)
V pøípadì nepøíznivého poèasí
se májové setkání spoluobèanù
uskuteèní v kavárnì Spol.domu

Poøádající MO KSÈM
se tìší na setkání s Vámi!

PODÌKOVÁNÍ
Ponìvad se ve Vratimovských novinách dìkuje
a vyzdvihují se kladné èiny radnice, chci rovnì
podìkovat. Chci podìkovat našim
pøedstavitelùm za to, jak se také starají o
obyvatele Vratimova - z nich nìkteøí zde ijí
celý ivot - a za zjištìní, jak drí slovo.
Jsme malé bytové drustvo o 27 èlenech - z toho
je 11 èlenù v dùchodu - a hospodaøíme s kadou
korunou, aby náš dùm byl pìkný a dobøe se v
nìm bydlelo. Bytový dùm nám byl prodán v
roce 1998 i s pozemkem, na kterém stojí.
Výjimkou bylo 168 m2, které patøily Nové huti,
s.p. Ve stejném roce jsme s pøedstaviteli mìsta
podepsali smlouvu o smlouvì budoucí s tím, e
mìsto zmínìný pozemek odkoupí a pak nám ho
prodá. Od podepsání smlouvy jsme se
pravidelnì nìkolikrát roènì na radnici
dotazovali, jak odkup pozemku probíhá a vdy
jsme byli ujišováni, e se na tom pracuje, e je
vše v poøádku, e se prodej vyøizuje v Praze
apod.. Pøi dotazu v èervnu 2004 bylo k našemu
nemilému pøekvapení sdìleno, e mìstské
zastupitelstvo zrušilo rozhodnutí zastupitelstva
z roku 1998 a tím je smlouva o smlouvì budoucí
neplatná. Poslali nám termín aukce, na ní se
pozemek prodával s tím, e se o koupi máme
starat sami. Zmínìné aukce jsme se nemohli
zúèastnit a nezúèastnil se jí ani ádný jiný
kupující. Na druhé aukci, o které jsme bohuel
nevìdìli, odkoupila pozemek soukromá osoba,
která po našem malém drustvu poadovala
nemalé mìsíèní nájemné nebo nabídla
odkoupení za pro nás horentní sumu. Moná, e

zrušení smlouvy je právnì v poøádku, moná, e
mìsto postupovalo správnì. Proè nám to však
pøedstavitelé øekli a po šesti letech a necelý
týden pøed aukcí, proè postup pøedstavitelù
porušuje dobrý mrav? Odpovìï, e pøed šesti
lety vládla na radnici jiná strana, u nás neobstojí.
Dnešní èelní pøedstavitelé tehdy, by v jiném
postavení, na radnici byli. Chci podìkovat
pøedstavitelùm mìsta, e nás svým pøístupem
pøipravili o peníze, které jsme mìli pøipraveny
na nátìr domu, po nìm by jistì byl pìknou
vizitkou Sokolské ulice. Dìkuji, e mi pomohli
rozhodnout se, koho nebudu v nadcházejících
volbách volit a vìøím, e obdobnì se zachovají i
obyvatelé našeho domu.
Poznámka.
Po pøeètení návrhu tohoto èlánku na èlenské
schùzi drustva a oznámení, e jej odešlu do
Vratimovských novin, se hned druhý den ozvala
paní starostka a pøislíbila pomoc pøi øešení této
nepøíjemné záleitosti. Nabídla nám monost
vyuít právníka MìÚ. Ten nám pøes poèáteèní
neochotu pomohl tím, e se po nìkolika jeho
jednáních s právním zástupcem majitele
pozemku cena pozemku èásteènì sníila. Stále
však zùstala více ne 5x vìtší, ne cena
navrhovaná pøi aukci a navíc se opìt navýšila o
úroky z úvìru, který jsme si museli vyøídit. Ještì
jednou dìkuji.
Ing.Antonín Adámek
Redakèní rada otiskne vyjádøení
pøedstavitelù mìsta k tomuto dopisu v
pøíštím vydání Vratimovských novin.

ZIK ZAK ZAÈÍNÁ NOVOU SEZONU OPÌT ÚSPÌCHY
Po dlouhé zimní pøípravì se zase dìvèata ZIK
ZAK pøi DDM Vratimov doèkala soutìního
období. Dne 2. dubna 2006 se konala kvalifikace
na MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY V
MAORETKOVÉM SPORTU: sóla, dua, tria,
malé formace. Konkurence byla velmi velká,
zúèastnilo se pøes 70 choreografií z více jak 10
klubù z Moravskoslezského kraje.
Naše dìvèata se umístila takto:
sólo juniorky pom pom
2. místo - K. KRUPOVÁ
duo pom pom
3. místo N. HUDEÈKOVÁ, M. KLIMEŠOVÁ
duo pom pom seniorky
2. místo L. PASTRÒÁKOVÁ,
L.MUDRIKOVÁ
sólo juniorky baton (hùlka)

1. místo A. MINDEKOVÁ
4. místo N. CHOLEVOVÁ
10. místo P. HLOUŠOVÁ
Svou první velkou zkoušku absolvovala
KATEØINA SWIERCZYNOVÁ z pøípravky,
která soutìila v kategorii kadetek. Katka byla
nejmladší úèastnicí soutìe a obsadila 10. místo
Všem holkám blahopøejeme a nejvíce A.
Mindekové a N. Cholevové, které budou
reprezentovat na Mistrovství Èeské republiky v
maoretkovém sportu v Písku dne 3. 6. 2006.
V mìsíci dubnu a zaèátkem kvìtna budeme
DDM a mìsto Vratimov reprezentovat na
nìkolika soutìích, a to v Kolínì, Veselí na
Moravì, Jeseníku, Budišovì. Drme dìvèatùm
palce, aby pøiváela samá dobrá ocenìní.
ZIK-ZAK Vratimov-H.Mindeková

PROÈ NÁM NIÈÍŠ MAJETEK?
Jsi naštvaný na lidi, na šéfa, na celý svìt?
Jsi bez práce, nemáš co dìlat, nudíš se?
Peníze ti ale asi nechybí, protoe na alkohol
ti ještì poøád zbývá!! Procházíš pak
mìstem a tu rozbiješ vitrínu, prokopneš sklo
zastávky, tam zase zapálíš skøínku nebo
rozøeeš poutaè, onde vytrháš obrubníky
chodníkù nebo zlomíš dopravní znaèku.
Hodnì to o tobì vypovídá - jsi primitivní,
nezvládáš sám sebe a v chování jsi se
zastavil nìkde v období dìtského vzdoru.
Ano, jsi to ty - poznal ses, e? Protoe my
všichni ostatní podobné projevy zvládneme
v sobì døíve, ne jim dáme monost
proniknout ven, jsme si vìdomi
odpovìdnosti za škody, které bychom
zpùsobili a také bychom vìdìli, e døíve
nebo pozdìji budeme za nì potrestáni.
A tak nám všem ostatním, kteøí jsme se ve

výše uvedených slovech nepoznali,
nezbývá ne vìøit, e tentokrát policie
objeví pachatele, kteøí o víkendu 8.-9.
dubna znièili spoustu mìstského majetku,
a moná se èinili ji døíve a bude jim to
všechno seèteno a podtreno.
Pro tebe, jestli se chceš policii udat sám, ale
i pro všechny ostatní slušné lidi je tady
telefonní èíslo policie, na kterém mùete
øíct vše, co je vám k vandalismu v našem
mìstì známo - 604127288.
Rovnì redakèní rada Vratimovských novin
rozhodla, e èíslo na slubu konající
policisty bude pravidelnì uvádìno na první
stranì kadého vydání - pomozte i vy,
všímejte si okolí a nebojte se øíct, co jste
vidìli!
Redakèní rada VN
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spolkù a organizací mìsta
2.5.- 2.6. 2006 - VÝSTAVA "ÈTVERO ROÈNÍCH OBDOBÍ"
práce ákù ZŠ speciální a ZŠ praktické FM - knihovna Øepištì
- poøádá:Místní knihovna Øepištì
2.5. - DEVÌTSIL - klání mezi ZŠ 2. roèník - sál DDM
- poøádá: DDM Vratimov
11.5.2006 - 15,00 hod. - POSEZENÍ KE DNI MATEK
v restauraci u "Šodka"
- poøádá: Svaz tìlesnì postiených Vratimov
11.5.2006 - 16,00 hod. - VEÈÍREK KE DNI MATEK
v kavárnì spoleèenského domu
- poøádá: KD Vratimov
13.5.- TURNAJ V ODBÍJENÉ ÁKYÒ do 15 let
kontakt: V. Brus 604 214 684
- poøádá: Sokol Vratimov
20.5. - TURNAJ V NOHEJBALE MUÙ, pøihlášky do 15.5.2006,
kontakt: V. Brus 604 214 684
poøádá: Sokol Vratimov
13.5.- DEN MATEK - kinosál Hvìzda - 15,00 hod
gala pøehlídka kroukù z DDM Vratimov, dobrovolné vstupné
- poøádá: DDM Vratimov
20.5. - 21.5. - VÍKENDOVÝ POBYT- TZ „Višòovka“
pro rodiny s malými dìtmi a SMAJLÍKY
termín pro závazné pøihlášky: 15.5. 2006
- poøádá: DDM Vratimov
27.5.2006 - TURNAJ V ODBÍJENÉ spojený se "Kácením máje"
pøihlášky mailem nebo telefonem na tel.è. 602 724 228
M.Markovská, 604 214 684 - L.Brus
- poøádá: TJ Sokol Vratimov
PØIPRAVUJEME
1.6. - DEN DÌTÍ - okolí KS Vratimov - 15,00 hod zahájení
program: ŠMOULÍ RODINA - stanovištì, skákací hrad,
vystoupení kroukù z DDM Vratimov
- poøádá: DDM Vratimov

¡

kadou støedu
od 17 hodiny - salonek KS

lektor
Ing.Dalibor KALIŠ
kurzovné: 350,-Kè/10 lekcí
Bliší informace: B.Michalíková-595 700 752

¡
Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí

Dne 24.dubna 2006 vzpomínáme
2.výroèí úmrtí pana

Karla NIEBOROKA
Vzpomínají manelka a dcery s rodinami,
sestry Milada a Jiøina s rodinami.
Kdo jste ho znali a mìli rádi vzpomeòte s námi.

28.4. - 31.5.2006

Helena
HERMANNOVÁ

ytièky
k
po - pá 9 - 16

TÌŠÍNSKÉ DIVADLO
9.kvìtna v 18,00 - kinosál Hvìzda Vratimov

Jiøí Menzel - TØI V TOM

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

úterý 16.kvìtna v 18,00 hodin
v Kinosále Hvìzda ve Vratimovì
Pestrý program bude vìnován pøedevším hudebním souborùm.
Vystoupí nejmenší dìti pøípravné hudební výchovy, sólisté z øad
vítìzù okresního a krajského kola Národní soutìe ZUŠ,
Smyècový soubor, Combo ZUŠ, Mìstský dechový orchestr
pøi ZUŠ Vratimov a další hudební seskupení. Nebude chybìt ani
okénko hostù a v nìm pøekvapení v podobì exotických
afrických rytmù.
Pøíspìvek na èinnost školy dobrovolný.
Pro áky základních škol Vratimova, Horních Datyò a Øepiš
se uskuteèní dva samostatné
JARNÍ KONCERTY v dopoledních hodinách.
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KULTURNÍ STØEDISKO

¡

ve Vratimovì

¡

¡

program :
14.kvìtna v 10 hod.- Perníková chaloupka - pohádka
pro dìti - Divadlo JIØÍKOVO VIDÌNÍ - Ostrava
- Kinosál Hvìzda, vstupné: 40,-Kè
23.kvìtna v 19 hod.- Tóny pod oponou
Koncert v podání umìlcù z Janáèkovy konzervatoøe Ostrava
- Kinosál Hvìzda, vstupné: 40,-Kè
26.kvìtna od 17,00 hod.- Den dìtí s moderátorem
Jaromírem Riedlem
Veselé hrátky, soutìe, tancování, povídání a zpívání.
Pro návštìvníky poøadu zvýhodnìná vstupenka na promítání
filmu Karlík a továrna na èokoládu (od 18,45 hod.)
- kavárna Spol.domu, jednotné vstupné: 40,-Kè
30.kvìtna v 18,00 hod. - Moravanka Jana Slabáka
královna èeské dechovky
- Kinosál Hvìzda, vstupné 180,- a 150,- Kè
kvìten - pondìlí-pátek - Výstava panenek
- vestibul kavárny Spol.domu

23.kvìten v 19 hod.
Pøedposlední koncert pøed letní pøestávkou váné hudby
na jevišti Kina Hvìzda ve Vratimovì. V podání umìlcù
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì.
Vstupné 40 Kè.
Koncerty doplòuje poutavý výklad
Doc.PhDr.Ivana Mìrky
Nenechte si ujít nový pohled na skladatele
a uvedená díla

Vstupenky na všechny akce v pøedprodeji !

nabízíme :
 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. 595 700 750-4

pøipravujeme :

26.kvìtna
v 17,00 hodin

Veselé hrátky, soutìe, tancování, povídání
a zpívání se spoustou odmìn pro dìti
Pro návštìvníky poøadu zvýhodnìná vstupenka
na promítání filmu
Karlík a továrna na èokoládu (od 18,45 hod.)
- kavárna Spol.domu, jednotné vstupné: 40,-Kè

sponzorem této akce je

14.k

vìtn

v 10

hod
.
Kinosál Hvìzda

klasická pohádka v podání hercù
Divadla
JIØÍKOVO VIDÌNÍ Ostrava

vstupné: 40,-Kè

11.6. v 10,00hod. - Kopyto a Mòouk-postrach mìsta
pohádka pro dìti - Divadlo Jitøenka Ostrava
- Kinosál Hvìzda, vstupné: 40,- Kè
21.6. v 19,00 hod. - Tóny pod oponou
koncert v podání umìlcù Janáèkovy konzervatoøe Ostrava
- Kinosál Hvìzda, vstupné 40,- Kè
25.6. od 10,00 hod. - Vratimovská pou

kurzy :
angliètina 1.roè.
2.roè.
4.roè.
nìmèina 3.roè.
jóga
kalanetika
maoretky
cvièení seniorù

- úterý
- pondìlí
- úterý
- støeda
- støeda
- støeda
- pondìlí
- pondìlí

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

klubovna è.11
klubovna è.11
klubovna è.11
klubovna è.1
salonek
kavárna
kavárna
salonek

Akce jiných organizátorù

a

Vratimov
1.5. - MO KSÈM - pergola pøed Kinem Hvìzda
9.5. - v 18,00 - TÌŠÍNSKÉ DIVADLO - TØI V TOM - Kinosál
2., 9.,15., 22., 29.5. - v 15,00 - autoškola - klubovna è.17
2., 9., 22., 29.5..- v 16,00 - zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - Kinosál
13.5. - v 15,00 - DDM - Den matek - Kinosál Hvìzda
15.5. - v 15,00 - generálka Jarního koncertu ZUŠ Vratimov- Kinosál
16.5. - v 18,00 - Jarní koncert ZUŠ Vratimov - Kinosál
16.5. - v 16,00 - MO KSÈM - klubovna è.17
23.5. - v 16,00 - MO KSÈM - klubovna è.17

Horní Datynì
2.5. - v 18,00 - schùze výboru zahrádkáøù
26.5. - v 18,30 - schùze výboru vèelaøù
prodeje vestibul kina : 22.kvìtna
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin. Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.
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kinosál Hvìzda
Vratimov

Vstupné
180,- a 150,- Kè

Královna
èeské dechovky
po dlouhé dobì opìt
ve Vratimovì

30.kvìtna v 18,00 hod.

JÍZDA ÈESKÝM FILMEM
PANIC JE NANIC - 1.5.
„Panic je nanic“ je mottem hlavních
hrdinù, tøí šestnáctiletých kamarádù z
Prahy. Nièím se neliší od svých vrstevníkù,
problémy jim dìlají jak pøedpotopní rodièe
a vìtšina dospìlých, tak hlavnì vìk. Nejsou
toti ještì opravdovými mui, ale
samozøejmì dìtství u mají dávno za
sebou. Chtìjí strávit prázdniny spoleènì,
jene Vašek dostane k narozeninám od
babièky poukaz na ...

RESTART- 2.5.
Je prvního dubna a Sylvie se dopouští
osudové chyby. Opuštìná a sklíèená se
vydává do ulic velkomìsta vybojovat
si svou lásku zpìt. Pøekonává jednu
pøekáku za druhou a doufá, e svùj
vztah zachrání. Netuší, e se øítí k
fatální kolizi. Tenhle den, by radìji
zaèala znovu. Hrají: Anna Polívková,
Jan Révai, Filip Èapka...

FIMFÁRUM 2 - 3.5.
Ètyøi zbrusu nové pohádky „pro chytré dìti a chytré dospìlé“
z oblíbené knihy Jana Wericha. Klasik animovaného filmu
Bøetislav Pojar natoèil slavný pøíbìh malièkého Paleèka, plný
dobrodruství na jeho cestì do svìta a zpìt.

4 vìci

- 4.5.

Ètyøi krátké èeské filmy (Test, Motocyklení, Vìci, Deník
babièky Nìmcové) se probojovaly na plátna kin. Všechny se
zabývají obyèejnými vìcmi. Tak obyèejnými, e se dotýkají
kadého z nás. Ve filmech jsou nahlíeny se zdravou dávkou
humoru a poetiky. Hrají: Tomáš Hanák a mnoho dalších.
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Program kina Hvìzda Vratimov
Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

Orion

Orion

kvìten 2006
tel.: 595 700 757, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem è.21
5.-6.5.
nepøístupný

18,00 hod.
60,-Kè

Tygr a sníh

Itálie
121´

1.Drama ivota
2.Trojice slavných reisérù

3.ivotopisy
4.Drsný sever
Na mìsíc kvìten ( vdy od 20 hod.) jsme pro Vás vybrali:

1

Pùvabný pøíbìh z klidné Itálie, divokého Bagdádu
a nevyzpytatelného vesmíru.Od Roberta Beniginiho,
tvùrce filmu ivot je krásný.

10.-11.5.
nepøístupný

18,00 hod.
60,-Kè

USA/VB
109´
2

Hooligans

USA
97´

Co je šeptem

Letec - 17.5. - USA/Japonsko - 170´ - 55.-Kè

Komedie podle skuteèné fámy…
Hrají:J.Aniston, K.Costner, S.MacLaine…

17.-18.5.
pøístupný

18,00 hod.
60,-Kè

Howard Hughes (LEONARDO DICAPRIO) je muem, pro kterého není ádný
sen nedosaitelný. Na sklonku 20. let minulého století natáèí filmové drama z 1.
svìtové války Pekelní andìlé (Hell's Angels), které se stane legendou. Výstøední
miliardáø není jen reisérem a producentem filmù spoutávajících fantazii davù.
Za svého ivota se stává vlastníkem filmové spoleènosti RKO Pictures, a
pøedevším pak prùkopníkem letectví. Èasto s ledovým klidem balancuje na
køehké hranici mezi ivotem a smrtí. Jeho nejvìtší ivotní láskou však zùstává
létání a touha po dokonalosti...

USA
80´

Karcoolka
Nová verze Karkulky v duchu „shrekovské“ filosofie
pobaví všechny za všech okolností. Èeský dabing.

19.-20.5.
nepøístupný

18,00 hod.
65,-Kè

4

Zkrocená hora

24.-25.5.
18,00 hod.
nevhodný do 12 let
60,-Kè

USA
124´

Mariòák

Vítejte v pouštní bouøi. Nový snímek Sama
Mendese-reiséra Americké krásy.
Hrají: J.Gyllenhall, J.Foxx

26.5. 18,45 hod. / 27.5.18,00 hod.
pøístupný
45,-Kè

USA
106´

Karlík a továrna na èokoládu

Kukuška - 24.5. - Rusko - 100´- 55.-Kè

Film reiséra “svérázných lovù“.Je záøí 1944, tìsnì pøed ukonèením váleèného
stavu mezi Finskem a Sovìtským svazem. Finský „nacista“, ostøelovaè Veiko, je
pøipoután ke skále, zatímco Ivan, kapitán sovìtské armády, je zatèen tajnou
policí. Oba, odsouzeni k smrti svou vlastní armádou, na poslední chvíli unikají
neblahému osudu a náhodnì nalézají útoèištì u mladé Laponky Anni. Ta v nich
však nevidí vojáky znepøátelených armád, ale pøedevším mue… Kadý z nich
rozumí pouze svému rodnému jazyku. V pustinì severní tajgy však musí všichni
ít pohromadì po nìkolik dní…

USA
134´

Oscarový reisér Ang Lee vypráví milostný pøíbìh
dvou mladých muù, ranèera a kovboje, kteøí se
do sebe zamilovali ve špatné dobì. 4 Zlaté glóby.

Federico Fellini: Amarcord - 10.5.- Itálie - 127- 55.-Kè

Lehounký vìtøík nás zanáší do malého italského mìsta, plného krásnì
obyèejných a zároveò zvláštních figurek. Bez sebemenšího zaškobrtnutí
sledujeme ivot jedné rodinky s dospívajícím synem. Proíváme zklamání, touhy,
sny a pøedstavy všech zúèastnìných. Zklamání z krutých ivotních ran jako je
smrt matky a neschopnost cokoliv dokázat, z neopìtované lásky a z prvních
trafikantských zkušeností. Touhy po enách z mìsta a obcování s nimi. Sny o
vdavkách a dálkách. Pøedstavy o lepším ivotì s vùdcem ve fašistické Itálii.

Hooligans je pøíbìhem o loajalitì, dùvìøe
a brutálních následcích ivota na hranì.

12.-13.5.
18,00 hod.
nevhodný do 12 let
60,-Kè

Bokovka - 3.5. - USA - 122´- 60.-Kè
Dva dávní pøátelé se vydají na cestu ochutnávky vín ... aby se støemhlav pustili
do ironického zkoumání promìnlivosti lásky a pøátelství, pøetrvávající
osamìlosti a snù a nekoneèné války mezi Pinotem a Cabernetem. Jack je sexem
pøekypující šarmér, Miles je ustaraný škarohlíd. Jack se tìší na svùj "poslední
doušek svobody", Miles jen chce ochutnat dokonalost v láhvi. Jack se spokojí s
laciným Merlotem, Miles touí po tìkavém prvotøídním Pinotu. Zdá se, e mají
spoleèný pouze pocit zmaøených ambicí a prchajícího mládí.

1

Pùlnoèní míle - 31.5.- USA - 117´- 60.-Kè

Mladík Joe Nast (Jake Gyllenhaal) vprostøed plánù na svatbu ztrácí to
nejcenìjší - svou snoubenku a s ní všechny své plány a sny. Po její tragické smrti
se pøesto rozhodne stát se skvìlým zetìm jejím rodièùm - Benovi (Dustin
Hoffman) a JoJo (Susan Sarandon) Flossovým, pro které zùstal po smrti jejich
dcery “tím jediným na svìtì”. Kdy ale náhle vstoupí do jeho ivota jiná ena
(Ellen Pompeo), musí se nìjak vypoøádat se svým nechtìným citem i rolí, kterou
si pøed tím zvolil...

TOP 3 - nejnavštìvovanìjší filmy klubu Orion
( bøezen )

Hodiny 21,0%

Vzpoura ve vìznici Carandiru 12,5%

Pøipravte se na sladkou pøíchu dobrodruství.
Továrnou Vás provede pan Wonka-Johnny Depp.
Èeský dabing.

31.5.-1.6.
18,00 hod.
nevhodný do 12 let
60,-Kè

USA
135´

Walk the Line

Láska spaluje. Pøíbìh legendárního hudebníka
Johnyho Cashe a jeho lásky June Carter.
V hl. rolích J.Phoenix a R.Witherspoon.

31.5.
pøístupný

13,30 hod.
35,-Kè

Arizona Dream 66,5%

TOP 5 - nejnavštìvovanìjší filmy za období 22.3. - 12.4.2006
Strašpytlík 13,7%

Pád tøetí øíše 1,4%

Elisabettown 1,3%

USA
75´

Bambi 2
Zbrusu nový pøíbìh z pohádkového lesa
studia Walta Dinseye.
Odpolední promítání pro dìti.

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.

Letopisy Narnie 40,6%

Jak se krotí krokodýli 43%

Dne 15.dubna t.r. se doil krásných
70 let dlouholetý promítaè kina Hvìzda
pan FRANTIŠEK MOKROŠ.
Pøejeme mu elán, radost ze ivota a stále pevné zdraví
zamìstnanci kulturního støediska

Vydává MìÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní støedisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.è. 595 700 754
Pøedseda redakèní rady :Mgr.Iveta Zechová, redaktor VN Ivo Kièmer. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ïurišová.
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ÈR E 12367
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ZDARMA

Policie ÈR Vratimov 604 127 288

ZE ZASEDÁNÍ RADY
MÌSTA VRATIMOVA

Rozpoèet mìsta Vratimova na rok 2006 trochu jinak

Rada mìsta Vratimova zasedala 16.5. 2006
a projednávala :
! plány práce RM a ZM na období 7/2006 10/2006
! vyhodnocení zimní údrby komunikací
! rozpoètové opatøení è.II/2006
! prodlouení nájemní smlouvy
! projednání a schválení SOD
! smlouvy o zøízení vìcného bøemene
! ádost o povolení umístìní reklamních
vývìsek a stojánkù na letáky
I.Kièmer-místostarosta

V tomto vydání Vratimovských novin chceme
informovat o financování dopravy, oprav
mìstských komunikací, èištìní a údrby mìsta,
veøejného osvìtlení. S poøádkem a èistotou
mìsta úzce souvisí i samostatná kapitola
rozpoètu mìsta komunální odpad.
1. DOPRAVA
Zastupitelstvo mìsta Vratimova zajišuje svým
rozhodnutím o finanèní sumì nadstandartní
dopravu (z pohledu mnoství spojù a srovnání s
podobnì velkými obcemi) mezi Vratimovem a
Ostravou.
Zastupitelé schválili pro rok 2006 finanèní
èástku ve výši 2 171 000,-- Kè dotaci na úhradu
ztrát v souvislosti s autobusovou dopravou
(linky è. 21, 22 a 25, vèetnì linky OstravaMorávka). Pokud by zastupitelé takovou výši
dotace neschválili, muselo by se pøistoupit ke
sníení poètu autobusových spojù.
2. KOMUNIKACE
Na opravy komunikací byla v rozpoètu na rok
2006 schválena èástka ve výši 6 575 000,-- Kè.
Dle plánu oprav se budou opravovat (nìkteré se
ji opravují) komunikace ulice Na Rozmezí, L.
Fajkuse, Pøespolní, Koneèná (a po vyøešení
problémù s porušenými drenáemi), U Školy,
Na Pøíènici, chodník podél ulice Datyòské
(èást), úèelová komunikace mezi ulicemi
Husovou a Úzkou, kanalizaèní vpustì na ulici
Osadnické.
V uvedené èástce je zahrnuta i rezerva na další

Oznamujeme obèanùm, e dne 7.6.2006 v dobì
od 12,00 do 17,00 hod. probìhne náhradní svoz
velkoobjemového a nebezpeèného odpadu na
stanovišti køiovatka ulic Na Zadkách a
Adámkova. Spoleènost A.S.A se tímto
obèanùm omlouvá, e svoz na tomto stanovišti
nebyl v øádném termínu zabezpeèen po celý den.
Toto nedopatøení vzniklo z technických dùvodù.
RNDr. I.Hranická - odbor VaP

UPOZORNÌNÍ
Dne 3.7.2006 se nebudou z technických dùvodù
vyøizovat záleitosti na odboru výstavby a
ivotního prostøedí MìÚ Vratimov. Dìkujeme za
pochopení.
Ing.M.Smuová - tajemnice

Nová stanovištì
na separovaný sbìr
Oznamujeme obèanùm, e budou vytvoøena
nová stanovištì na separovaný sbìr, a to v
následujících lokalitách:
VRATIMOV
Ulice Sokolská - kontejnery na sbìr plastu a
skla
U Mìstského úøadu - kontejnery na sbìr plastu
a papíru
Ulice K Hájence - kontejner na sklo
HORNÍ DATYNÌ
U Školy - kontejner na plast a sklo
Souèasný poèet komodit byl nedostateèný,
docházelo k pøeplòování stávajících kontejnerù.
Je jistì chvályhodné, e se na separaci podílí
stále vìtší poèet lidí, vdy tím chráníme naše
ivotní prostøedí, ale znovu prosíme o dùsledné
SEŠLÁPNUTÍ PET LÁHVE pøed jejím
vhozením do kontejneru. Tímto nenároèným
úkonem chráníme nejen ekosystém, ale šetøíme i
naši kapsu.
RNDr. I.Hranická - odbor VaP

( 2.pokraèování )

drobné opravy komunikací, které by mohly
neèekanì vyvstat v prùbìhu roku 2006.
3. VEØEJNÉ OSVÌTLENÍ
Kadoroènì postupujeme v opravách veøejného
osvìtlení, které by mìly pøinést úsporu ve
spotøebì elektrické energie. Na opravy je
vyèlenìna èástka ve výši 1 770 000,-- Kè.
Zvýšení cen elektrické energie mìlo za následek
i zvýšení nákladù v mìstském rozpoètu (zhruba
o 13 %) oproti minulému roku na èástku
730 000,-- Kè.
4. ÈISTÌNÍAÚDRBAMÌSTA
Na zimní údrbu je poèítáno ve schváleném
rozpoètu s èástkou ve výši 1 200 000,-- Kè.
Jestlie nás znovu èeká zima podobná té, kterou
jsme zaili v závìru roku 2005 a na poèátku roku
2006, bude se muset tato èástka navýšit. Údrba
veøejné zelenì na mìstských plochách pøijde
roènì na 2 700 000,-- Kè.
5. KOMUNÁLNÍ ODPAD
Svoz komunálního odpadu vèetnì separace a
velkoobjemového sbìru (2x roènì) je zajištìn v
rozpoètu mìsta finanèní èástkou ve výši
3 200 000,-- Kè.
Platbami za svoz komunálního odpadu se tato
èástka sníí o 2 600 000,-- Kè, to znamená, e
mìsto dotuje z rozpoètu svoz komunálního
odpadu vèetnì separace a velkoobjemového
sbìru èástkou ve výši 600 000,-- Kè roènì.
Mgr. Iveta Zechová, starostka

KOUPÁNÍ JE TADY !
Prázdniny se pomalu blíí a s nimi i léto,
sluníèko a koupání. Mìstské koupalištì je i
v letošním roce pro Vás ji pøipraveno.
Provozní doba je stejná jako v loòském
roce: èerven, èervenec a srpen vdy od
9,00 do 20,00 hodin. Ceny vstupného jsou
rozdìleny podle èasových pásem a
kategorií návštìvníkù, pro pøehlednost je
uvádíme v tabulce.
V pokladnì je moné zakoupit

permanentky, nabízíme 4 druhy, na 8 a 16
vstupù, pro dospìlé, pro dìti a studenty.
Dìti do 3 let mají vstup zdarma.
Pro všechny návštìvníky je pøipraveno
bohaté obèerstvení a rozmanitý výbìr
nápojù. V areálu je moné zapùjèit si
sluneèník, pro dìti pak íaly z mirelonu.
Na Vaši návštìvu se tìší personál
koupalištì.
R.Drozdková - finanèní odbor

vstup od 9,00 hod. vstup od 14,00 hod. vstup od 17,00 hod.

dospìlí
rodinné vstupné
2+2
dìti do 15 let, studenti,
ZTP+doprovod 1 osoba,
dùchodci
mnostevní vstupné
od 9 do14 mimo so, ne
(školy, DDM, pøímìstský
tábor 10 osob a více
+ doprovod zdarma)

50,- Kè

45,- Kè

30,- Kè

20,- Kè

10,- Kè

120,- Kè
30,- Kè
15,- Kè
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Konec vyøizování
cestovních pasù
ve Vratimovì!
Upozoròujeme obèany, e se nebudou
pøijímat ádosti o nové cestovní pasy na
MìÚ ve Vratimovì, z dùvodu zmìny
zákona è. 136/2006 Sb. o cestovních
dokladech. Poslední ádosti pøijímané na
MìÚ Vratimov budou do 16.8.2006 a do
21.8.2006 na Magistrátu mìsta Ostravy,
Gorkého 2 / naproti Hotelovému domu
Jindøich/. Vzhledem k tomu, e v období od
22.8.2006-31.8.2006 se nebudou pøijímat
ádosti o nové cestovní pasy, ani na MMO,
doporuèujeme obèanùm podat ádost
vèas, aby mohli bez problému odcestovat
do zahranièí.
Od 1.9.2006 se cestovní pasy podávají a
vyzvedávají pouze na Magistrátu mìsta
O s t r a v y, G o r k é h o 2 / n a p r o t i
Hotelovému domu Jindøich/.
J. Langrová, sekretariát-tel. 595 705 953

JARO
je koneènì tady

Letošní zima byla nejen velmi krutá, ale i
dlouhá. V dobì, kdy podle kalendáøe mìlo být
ji jaro, si s námi èasto zaertovala, srazila rtu
opìt neèekanì dolù, obèas pøifoukla chladný
vítr nebo dokonce znovu pocukrovala zem
studenými snìhovými vloèkami. Jako by se
nechtìla svého kralování vzdát a èlovìk mìl
pocit, e jaro snad opravdu nikdy nebude. Pak
ale koneènì nastal zlom, ledový vichr se zmìnil
ve vlaný vánek, paprsky sluníèka byly èastìjší
a èastìjší, zlatavì polechtaly zem i odpoèívající
holé vìtvièky stromù, stromeèkù i keøù a naráz
došlo k obrovské explozi zelenì, vyrašilo snad
vše, lístky, lísteèky, kvìty i kvìtenství, vše se chce
vyhøát na tak dlouho oèekávaném sluníèku.
Nádherné starobylé magnolie pomalu vystøídá
šeøík v barvì bílé a pøes škálu svìtle fialkových
odstínù k tmavì fialové. Snìenky a bledule
ustoupily narcisùm, petrklíèùm a tulipánùm,
luté trsy pampelišek jsou rozsety snad všude. Je
tady koneènì jaro v celé své kráse. Díky teplým
paprskùm ale rostou a záøí nejen kvìtiny pro
potìchu, ale stejnì velkou sílu rùst má i tráva,
plevel a ostatní vegetace. Neposekané a
neudrované pozemky jsou pak nejen
nevzhledné, ale jsou ideálním ivným médiem
pro mnoení a pøemnoení plevelù a škùdcù
všeho druhu, které pak vítr roznáší i na pozemky
udrované. Proto je tøeba pozemky vèas sekat a
udrovat v kulturním stavu. Nemùeme-li
údrbu pozemku provést sami, je mono si tuto
slubu objednat napøíklad u Vratimovských
slueb, spol.s r.o. na adrese J.emly 1083,
Vratimov, tel. 596 732 045 nebo u dalších firem,
které seèení provádìjí. Mìstský úøad Vratimov,
odbor výstavby a ivotního prostøedí bude jako
kadý rok prùbìnì provádìt kontroly v terénu,
následnì vyzývat vlastníky neudrovaných
pozemkù k nápravì a v pøípadì neuposlechnutí
udìlovat sankce.
RNDr. I.Hranická - odbor VaP

Oznámení o zmìnì podmínek inzerce ve Vratimovských novinách

Od 1.srpna 2006 platí nové podmínky pro
inzerci ve Vratimovských novinách. Zmìna
se týká inzerce soukromých osob i firem.
Novì platí : inzerce dodaná na CD nebo
disketì ve wordu nebo corelu (obrázky ve
formátu JPG) - cena zùstává nezmìnìna.
Podklady, které nejsou zpracovány na CD
ani disketì a vyadují grafickou úpravu a
pøepis textu, mají cenu navýšenou podle
formátu o 50,- a 150,- Kè. Stejnì tak je
pøíplatek za jakékoliv dodatky k CD nebo
disketì.
Inzerci rozlišujeme na :
- øádkovou ( prodej, koupì, sluby, byty) NUTNO VEPSAT DO PØEDTIŠTÌNÉHO
FORMULÁØE s vypoèítanou cenou,

- plošnou (inzerce pøevánì firem a
podnikatelù )
- pro spoleèenskou rubriku ( blahopøání,
vzpomínky) - nutno vyplnit pøedtištìný
formuláø
U øádkové inzerce je cena za øádek i
zapoèatý 20,- Kè ( nutno pouít pøedtištìný
formuláø ). U spoleèenské rubriky je cena za
inzerát 100,- Kè (120 znakù), foto za 20,- Kè.
Cena kadého dalšího øádku je 20,- Kè.
Ceny plošné inzerce jsou k dispozici v
kanceláøi KS (výbìr z nìkolika formátù).
Pøedtištìné formuláøe jsou k dispozici v KS,
kinì i na MìÚ.
Redakèní rada VN

Dìtské zastupitelstvo Mìsta Vratimova zaøadilo
do svého programu problematiku, která se
pøímo dotýká velké èásti dìtí. Jde o školní
stravování, kolem kterého se v poslední dobì
vede mnoho diskuzí. Náš program se zabýval
úrovní školního stravování. Prvním krokem byl
dùkladný rozbor moných výhod a nevýhod.
Druhým krokem bylo zapojení všech ákù obou
škol, kteøí se stravují ve školní jídelnì, do naší
ankety. Výsledek ankety:
Chutná ti ve školní jídelnì?
ano - 42,4%, ne - 57,6 %
Nechutná a proè? - jednotvárná strava, studené,
rozvaøené, vypadá to divnì
Chtìl/a bys mít monost vybrat si jídlo z
nabídky dvou hl.jídel?
ano - 91%, ne - 6,7%, nevím - 2,3%
Chutnají ti polévky?
ano - 28%, ne - 72% Proè? - je to voda, poøád je v
tom zelenina, stále stejné!
Chtìl/a bys mít monost platit zvláš hl.jídlo a
zvláš polévky?
ano - 59,5%, ne - 40,5%
Chtìl/a by jsi mít vliv na tvorbu jídelníèku?
ano - 54,5%, ne - 45,5%
Podle stravovacích pøedpisù musí být do
jídelníèku zaøazena alespoò 2x mìsíènì ryba.
Jak upravená ryba Ti chutná?
smaená - 14,8%, pøírodní - 13,9%, rybí prsty 71,3%, nejí ryby!!! - 5,5%

V jaké podobì ti nejvíce chutná maso?
jako plátek - 54,5%, nakrájené na nudlièky 21,5%, upravené (napø.rizoto) - 21,5%, nejí
maso !!! 2,5%
Jakou pøílohu k jídlu máš rád/a?
zeleninovou - 48,2%, ovocnou 51,8%, jiné
uveï- puding, šlehaný tvaroh.
Výsledky ankety byly zveøejnìny ve školních
èasopisech. Seznámili jsme s nimi i vedoucí
jídelny p.Tomíèkovou. Ta s námi probrala
všechny body ankety a odpovìdìla nám na
otázky. Dozvìdìli jsme se, e sestavit jídelníèek
není tak jednoduché, protoe musí být dodreny
zásady dané hygienickými pøedpisy. Napø.:
polévky se v prùbìhu mìsíce nesmí opakovat,
smaené jídlo mùe být pouze 2x do mìsíce,
musí být dodrován tzv."spotøební koš", který
urèuje jak èasto se musí nìkteré potraviny v
jídelníèku objevit (ryby, luštìniny apod.). Po
dohodì s ved.jídelny jsme si podle tìchto
poadavkù vyzkoušeli sestavit jídelníèek na 1
mìsíc. Paní Tomíèková nám slíbila, e vdy 1x
za mìsíc pouije jeden týden z našeho návrhu
jídelníèku.To nás inspirovalo k nápadu, mít 1
týden mìsíènì"ákovský"jídelníèek.
Domníváme se, e kdy budou mít sami
strávníci monost podílet se na tvorbì
jídelníèku, mohlo by to vést k jejich
spokojenosti.
A.Kollerová - èlenka DìZMV

Z èinnosti TJ Sokol Vratimov
V úterý 25.dubna jsme poøádali ji tradièní akci
Kola a koleèka urèenou nejen pro naše
nejmenší, ale i pro dìti ji školou povinné.
Dorazilo 13 pøedškolních dìtí, které si
zadovádìly na svých vozítkách a na závìr byly
odmìnìny sladkými dobrotami. Starších se sešlo
11 a soutìily ve dvou vìkových kategoriích.
Prokázaly svou rychlost a zruènost nejen v jízdì
na kole, ale i v dalších soutìních disciplínách
napø. pøeskok pøes švihadlo, hod medicimbalem
a i pro nì byla pøipravená sladká teèka. Dìtské
klání se zdaøilo, pøestoe nás vytrvalý déš
zahnal do tìlocvièny. Poèasí nám pøíliš nepøálo
ani první májový den, kdy pravidelnì stavíme
májku a poøádáme turnaj v odbíjené. I pøes
velkou nepøízeò poèasí se nakonec podaøilo
májku postavit a poté jsme se pøesunuli do
tìlocvièny, kde probìhlo pøátelské utkání 7
drustev, které v pøíjezdu neodradilo ani poèasí.

Regulérní turnaj jsme odehráli v náhradním
termínu v sobotu 6.kvìtna v poètu 13 drustev.
Blíí se prázdniny a s nimi i XIV.všesokolský slet
v Praze, na který nacvièují své skladby rodièe s
dìtmi, mladší actvo a mladší ákynì. Poprvé
jste mohli vidìt naše vystoupení 27.kvìtna v
Krnovì na Krajském sletu. Dále bychom chtìli
pozvat všechny pøátele a pøíznivce sokola na
Oblastní slet v Bohumínì, který probìhne
18.èervna od 14,00 hod. v areálu Na kuelnì a v
Ostravì 24.èervna v areálu Èapkovy sokolovny.
Na závìr bychom chtìli pozvat všechny dìti na
akci, kterou poøádáme v nedìli 4.èervna k oslavì
MDD. Pojïte s námi putovat od pohádky k
pohádce v okolí øeky Ostravice. Sraz v 15,00
hodin u eleznièního pøejezdu na ulici Výletní. S
sebou vezmìte buøty na opékání. Za deštì se
nekoná.
M.Šebestová - TJ Sokol Vratimov
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Váený pane Adámku,
v kvìtnovém èísle Vratimovských novin jsme
otiskli Váš èlánek s názvem „Podìkování,“ a to i
pøesto, e jsou v nìm uvedeny nepøesné
informace, které mohou být z Vaší strany zcela
úèelové.
Nyní uvedeme pøesnì, jak záleitost ohlednì
2
prodeje pozemku p.è. 388/1 o výmìøe 168 m
probíhala . Informace, které zde uvedeme, jsou
doloitelné usneseními z roku 1998,
usneseními z roku 2004 i dopisem, který byl
doruèen pøímo Vám, pøedsedovi Drustva
Sokolská 80, Vratimov.
V roce 1998 za tehdejšího vedení radnice ve
sloení p. Jiøí Adamus, starosta, Ing. Alois
Zajíèek , místostarosta , se jednalo o odkoupení
výše uvedeného pozemku v Mìstské radì
Vratimova ( p. Jiøí Adamus, Ing. Alois Zajíèek,
Ivo Kièmer, Ing. Petr Šik , Josef Válek), která po
nezdárném jednání o bezplatném pøevodu
pozemku na mìsto doporuèila tehdejšímu
Mìstskému zastupitelstvu mìsta Vratimova
usnesením è. 74.2.1. ze dne 8.8.1998 schválit
odkoupení zastavìného pozemku p.è. 388/1
od NH s. p. „v likvidaci“ za cenu 17 814,-Kè
( pøijato jednohlasnì). Tato cena byla v té dobì
stanovena znaleckým posudkem , který tehdy
objednalo a zaplatilo mìsto.
Následnì toto doporuèení bylo pøedloeno na
jednání mìstského zastupitelstva dne
18.8.1998 a byla pøijata následující usnesení:
36.5.6.1.“MìZ schvaluje odkoupení
zastavìného pozemku p.è. 388/1 od NH s.p. „v
likvidaci“ za cenu 17 814,-Kè.“
36.5.6.3 „MìZ se zavazuje, e do 90 dnù od
doby, kdy se mìsto Vratimov stane majitelem
pozemkù p.è. 388/1 a 394 tyto prodá bytovým
drustvùm Sokolská a Husova za 40% kupní
ceny.“(Pro bylo 16 zastupitelù, 1 se zdrel).
Poté byla
podepsána naprosto nelogická
Smlouva o smlouvì budoucí kupní mezi
mìstem Vratimov a Drustvem Sokolská 805
ze dne 18.11.1998, kterou za mìsto podepsal
Ing. Alois Zajíèek v zastoupení starosty
Jiøího Adamuse. Zdùrazòuji zde, e znìní této
„Smlouvy“ nebylo projednáváno v mìstské radì
ani mìstském zastupitelstvu, v té dobì to Zákon
o obcích neukládal. Tato „Smlouva“ i usnesení
mìstského zastupitelstva nebyla naplnìna a ke
koupi pozemku ze strany mìsta za 17 814,-Kè
nedošlo.
Musíme konstatovat, e za toto jednání by se
Vám, pane Adámku, mìl omluvit úplnì nìkdo
jiný ne souèasní pøedstavitelé mìsta Vratimova
a Vy byste mìl Vaše podìkování smìøovat jinde
ne na nás. Pøesto chceme vyjádøit znepokojení
nad postupem tehdejšího vedení radnice .
Výše uvedená „ nešastná Smlouva o budoucí
kupní smlouvì“ byla námi dána dne 8.6.2004
právnímu oddìlení k posouzení, kdy byla
posouzena následovnì (cituji): „jako smlouva
neplatná, která nemá navíc ádné logické
opodstatnìní ve svých ujednáních. Neexistuje k
ní ádný adekvátní závazek stávajícího
vlastníka nemovitosti tuto nemovitost za
garantovanou cenu v dohodnuté lhùtì mìstu
Vratimovu prodat. Skuteènost, e mìsto
Vratimov se stane vlastníkem nemovitosti,
kterou by mìlo na kupujícího pøevést, je toliko
hypotetická. Zcela chybí cenová návaznost
kupní a prodejní ceny. Mìsto Vratimov jako
pøípadný kupující nemá garanci, e mu bude
pozemek prodán za 17 814,- Kè, zavazuje se
však k prodeji za cenu 7 126,-Kè.Mìsto
Vratimov nemá povinnost odkoupit nemovitost

- pozemek od vlastníka NH s. .p.. „v likvidaci “
a ten také nemá povinnost pozemek mìstu
Vratimov prodat. Pozemek se v souèasné dobì
prodává formou veøejné draby a jak vyplývá z
draební vyhlášky, vyvolávací cena pøesahuje
pøedpokládanou kupní cenu 17 814,-Kè,
uvádìnou ve „Smlouvì o budoucí smlouvì
kupní a také z tìchto dùvodù nelze nyní
postupovat podle rozhodnutí mìstského
zastupitelstva Vratimova è.j. 36.5.6.3. z roku
1998 ani podle „Smlouvy o budoucí smlouvì
kupní.“
Váený paneAdámku,
celých šest let se v této vìci nic nedìlo a a v
roce 2004 jste se pøišel zeptat osobnì vedení
mìsta , jak se v této vìci bude postupovat. Poté,
co starostka v archívu vyhledala dokumenty k
prùbìhu této záleitosti a souèasnì zjistila , e
se bude chystat draba tohoto pozemku, sdìlila
Vám osobnì , e se rozhodnutím v této vìci
musí dle Zákona o obcích è. 128/2000 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù zabývat souèasné
zastupitelstvo mìsta Vratimova. Tak se i stalo!
Dne 14.6.2004 na 15. zasedání zastupitelstva
mìsta, které je veøejné a mohl jste se jej
zúèastnit, se zastupitelé seznámili s celým
stavem pøedmìtné vìci tak, jak je popisováno v
tomto dopise, a schválili následující usnesení :
„Zastupitelstvo mìsta neschvaluje odkup
pozemku p.è. 388/1 v k. ú. Vratimov , který je
v souèasné dobì zapsaný na „LV è. 345 u
katastrálního úøadu ve Frýdku-Místku ve
vlastnictví státu s právem hospodaøení Nová
hu, státní podnik „v likvidaci,“ Ostrava. “
Bohuel musím konstatovat, e zastupitelstvo
ani jinak rozhodnout nemohlo, a to z dùvodu
souèasnì platné legislativy, protoe by
vystavovalo mìstský rozpoèet
nebezpeèí
finanèního postihu, kdy není dovolena tzv.
veøejná podpora
poskytnutí finanèních
prostøedkù z veøejného rozpoètu, ve Vašem
pøípadì právnímu subjektu.
Z uveøejnìného usnesení zastupitelstva tedy
vyplývá, e uvádíte zcela špatnì, e:
„rozhodnutí zastupitelstva z roku 1998
zastupitelstvo zrušilo a tím je smlouva o
smlouvì budoucí neplatná“ (citace z Vašeho
èlánku).
Se sdìlením rozhodnutí zastupitelstva mìsta
Vám osobnì byl zaslán dopis ze dne 22.6.2004 a
obsahem tohoto dopisu bylo i doporuèení,
abyste se zúèastnili draby, která se konala
28.6.2004 a pozemek si odkoupili jako drustvo
za vyvolávací cenu 64 050,-Kè s tím, e cena se
mùe pøi drabì podstatnì sníit. Souèástí
dopisu byla i kopie Draební vyhlášky se všemi
informacemi o postupu pøi drabì . Všechny
draební vyhlášky týkající se katastrálního
území Vratimova a Horních Datyò se zveøejnují
na Úøedních deskách mìsta Vratimova a od 1.
ledna 2006 souèasnì i na webových stránkách
mìsta Vratimova
minimálnì 30 dnù pøed
konáním draby. Je vìcí kadého obèana, jestli
úøední desku sleduje èi nikoliv.
Draby jste se nezúèastnili, pøestoe „kdosi“ z
èlenù drustva byl pøítomen v den draby v
hotelu ATOM , ale nemohl drait, protoe nemìl
s sebou potøebné doklady a zmocnìní k jednání
za drustvo Sokolská 807. Vím to, protoe den
poté jsem hovoøila s likvidátorkou , které jsem
se telefonicky doptávala na prùbìh draby.
Pozemek se v této 1. drabì nedrail, protoe se
ádný zájemce o koupi pozemku do draby
nepøihlásil.
Váený pane Adámku , z uvedeného jasnì

vyplývá, e jste mìl dostatek èasu a informací,
jakoto pøedseda drustva, abyste se se èleny
drustva domluvil na dalších krocích a zúèastnil
se dalšího 2. kola draby anebo jednal pøímo s
likvidátorkou o pøímém odkupu pozemku za
pøijatelnou cenu. Kdybyste toti pozemek
odkoupili za nabízenou cenu , co bylo 64 050,Kè, vyšlo by to kadého èlena drustva, pøi
poètu 27, které uvádíte Vy sám, na 2372,-Kè.
Bylo by to naprosto reálné a pøijatelné pro
kadého èlena drustva, nehledì na to , e to je
zhruba èástka dvoumìsíèního fondu oprav.
Souèasné zastupitelstvo mìsta rozhodlo
neschválením odkupu pozemku nejenom v
souladu s platnou legislativou ( viz výše), ale i
spravedlivì vùèi naprosté vìtšinì obèanù
našeho mìsta, kteøí si své soukromé majetky
hradí zcela sami a ani nemìli monost nabýt
majetek ( byt) tak levnì, jako èlenové bytového
drustva nebo spoleèenství vlastníkù, které
vznikly v dobì odkupu obecních bytù, kdy obec
byty prodala ve Vašem pøípadì za 25% odhadní
ceny. A vìøte, e se to nìkterým obèanùm, kteøí
zrovna nebydleli v obecních bytech, moc
nelíbilo. Moná tìm byste mohl podìkovat , e
Vám to dopøáli!
Ano, jsme pøedstavitelé mìsta a jsme tu pro to ,
abychom hájili zájmy všech obèanù mìsta
Vratimova, protoe veøejné finance jsou nás
všech a nic nás neopravòuje k tomu , abychom
neustále zvýhodòovali urèitou skupinu lidí, a
ani zákony nám to neumoòují. Zastupitelstva
nemohou pøijímat rozhodnutí, která jsou
jakýmkoliv zpùsobem v rozporu se zákony této
zemì. Jsme rádi, e vìtšina souèasných
zastupitelù øeší problémy s ohledem na tento
stav a nepøijímají „populistická“ øešení. Jsme
zvyklí se stavìt k problémùm èelem a nìkdy
jsou situace , kdy se nesetkáme s pochopením
všech obèanù, a to zejména tehdy , kdy se to
dotkne osobních zájmù a mohou tím získat
výhodu pro sebe bez ohledu na zájmy mìsta jako
celku. Bohuel takový je svìt.
Co se týèe starostky, je nutné si uvìdomit, e je
starostkou všech, i tìch, kteøí jí nevolili a
pøesto musí být spravedlivá ke všem.
Váený pane Adámku, dìkujete, mimo jiné, za
to , e u víte, koho nebudete volit. Samozøejmì ,
e je to vaše svobodné rozhodnutí a já ho
respektuji, ale v ádném pøípadì nemìním své
stanovisko k této kauze. Jsem naopak ráda, e
jsem koneènì mìla monost všem èlenùm
drustva a veøejnosti vysvìtlit po pravdì celou
tuto záleitost a oèistit tak souèasné
zastupitelstvo, které v ádném pøípadì
neporušilo „dobré mravy,“ jak uvádíte!
Aè nerada, musím se co nejdùraznìji ohradit
proti Vaší bezostyšné li, kdy v èlánku s názvem
„Dìkujeme“ píšete , e jsem se ozvala a
pøislíbila pomoc pøi øešení této nepøíjemné
situace po pøeètení návrhu Vašeho èlánku na
èlenské schùzi drustva a oznámení , e jej
odešlete do Vratimovských novin. O èlánku
jsem se dozvìdìla a v redakèní radì, a to dne
12.4.2006!!!
S návrhem pomoci ze strany právního
zastoupení mìsta jsem se obrátila na pana
Svobodu, který , na rozdíl od Vás, mìl snahu vìc
øešit. Bylo to v závìru roku 2005, protoe jsem
se od nìkterých èlenù drustva dozvìdìla, jaké
dezinformace šíøíte, a e pozemek pod domem
byl v 2. kole draby prodán a hodláte ho
koupit za vyšší cenu ne byla vyvolávací cena v
drabì. JUDr . Dagmara Hrudová, která na
pokraèování na str.4
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pokraèování ze str.3

základì mé prosby a zmocnìní Drustva
Sokolská 805, Vratimov , zaèala jednat s
právním zástupcem èlovìka, který se stal
majitelem pozemku pod Vaším domem. Byla
Vám dojednána podstatnì niší kupní cena
pozemku ve výši 100 tis. Kè ( co je na jednoho
èlena drustva 3 704 ,- Kè) ne pùvodnì
navrhoval, a to není rozhodnì 5 krát více ne
cena navrhovaná pøi aukci, jak uvádíte ve svém

ZÁPIS

DO ZÁKLADNÍ
UMÌLECKÉ ŠKOLY
Základní umìlecká škola vyhlašuje zápis
pro zájemce o studium. V hudebním oboru
mùete studovat ji tradiènì hru na klavír,
housle, zobcovou flétnu, všechny dechové
nástroje, døevìné i esové, bicí nástroje,
kytaru a elektronické klávesové nástroje.
Výtvarný obor se vìnuje malbì, pøedevším
nauce technik, modelování z rùzných
materiálù, dekorativní èinnosti, práci s
lisem, vytváøení koláí, vyuití pøírodních
materiálù, batikování, grafice a zvláš
oblíbené èinnosti - keramice.
Cílem naší práce je zapojit co nejvìtší
poèet dìtí do spoleèného hraní a
úèinkování na veøejnosti.Zvláš pøivítáme
zájemce o úèinkování ve SMYÈCOVÉM
SOUBORU, pro které jsme pøipravili výuku
hry na housle. Pro uplatnìní v MÌSTSKÉM
DECHOVÉM ORCHESTRU pøijmeme
zájemce o studium hry na dechové
nástroje. Jsou to pøedevším: pøíèná flétna,
klarinet, saxofon, trubka, lesní roh,
baskøídlovka, pozoun, tuba,bicí nástroje.
V rámci tohoto orchestru se tvoøí i rùzná
seskupení komorního charakteru, zvláštì
pak saxofonový soubor, soubor lesních
rohù, soubor bicích nástrojù, BIG BAND a
jiná. Housle, smyècové a dechové nástroje
mùeme v omezeném mnoství zapùjèit
ákùm domù! Dìti 6 - 7 leté projdou
nejdøíve pøípravkou, kde zjistíme jejich
dispozice pro zvolený nástroj. Ostatní se
zúèastní bìhem mìsíce èervna pøijímací
zkoušky a konzultace s uèiteli výuky hry na
zvolené hudební nástroje.
Zdùrazòujeme, e podmínkou je vèasné
podání pøihlášky, aby nedošlo k situaci,
kdybychom i talentovaného zájemce
nemohli z kapacitních dùvodù pøijmout, co
by nám bylo velmi líto. Upozoròujeme
rodièe i dìti, e pøihlášky ke studiu v ZUŠ
nutno podat nejpozdìji do 15. èervna
2006, kdykoliv v odpoledních hodinách na
øeditelství školy
nejlépe osobnì.
Vyuèování v novém školním roce zahájíme
v pondìlí 4. záøí 2006.
I VY VSTUPTE DO ØAD UMÌLCÙ,
M U Z I K A N T Ù A V Ý T VA R N Í K Ù !
P. Hemerle - øeditel ZUŠ

PODÌKOVÁNÍ
Dìti z krouku MLADÝ CHOVATEL
vyslovují svùj dík paní Jarmile Fojtíkové za
darování zvíøátka - suchozemské elvy.
Dìti zároveò slibují, e se o elvièku budou
vzornì starat.
za "mladé chovatele"
K.Kubíková-ved.krouku

èlánku !!! Jak jste dále postoupili v této vìci a za
jakou cenu jste nakonec pozemek koupili mi
není známo.
Váený pane Adámku , Váš výše vzpomínaný
èlánek v kvìtnových Vratimovských novinách
byl z Vaší strany naprosto nefér a
pravdìpodobnì tím zastíráte své naprosté
selhání jakoto pøedsedy Drustva Sokolská
805, Vratimov. Vìøíme , e si kadý obèan

našeho mìsta na základì informací,které jsme
nyní podali udìlá svùj vlastní názor a není mu
proto tøeba našeptávat, koho volit má a koho ne.
Berte laskavì toto naše vyjádøení jako poslední
teèku za touto kauzou .
S pozdravem
Mgr. Iveta Zechová, starostka
Ivo Kièmer, místostarosta

Jakubùv lesní bìh Dùlòákem
Ve støedu 10.kvìtna Bìecký klub Vratimov
uspoøádal ji 23.roèník tohoto populárního
závodu, který je souèástí Bìecké ceny
Frýdecko-Místecka a tradiènì patøí k
nejoblíbenìjším lesním bìhùm v regionu. Skvìlé
poèasí a výborná konkurence pøispìly k
výborným sportovním výkonùm a k pøekonání
traového rekordu z roku 2004. Ten pokoøil jeho
dosavadní dritel a vítìz letošního závodu Peter
Mikulenka z TJ Slezan Frýdek-Místek èasem
27:57 min. o celých 23 vteøin, ale i druhý v cíli a
vítìz kategorie nad 40 let Ladislav Sventek z
ŠKP Èadca. Soutì en vyhrála mistrynì
Moravy a Slezska v maratonu z roku 2004

Ludmila Šokalová ze Staøíèe. Nejstarším
úèastníkem byl jednasedmdesátiletý vítìz
loòského roèníku seriálu Èeský pohár v bìzích
do vrchu v kategorii nad 70 let Jaroslav Gaman z
Havíøova a na 8500 m dlouhou tra si troufl i 11letý Jan Waló z Havíøova. Pìkným 3.místem v
kategorii 60-69 let se prezentoval i místní borec
Jaroslav Cenek. Další závod je pøipraven na
øíjen, kdy Bìecký klub ve spolupráci s
Kulturním støediskem poøádá silnièní bìh Zlatý
podzim.
Za BK Vratimov Zdenìk Fejgl.
Fejgl, 777073953, zdefe@seznam.cz

¡
¡
Pro letošní rok èekají høištì u Domu dìtí a
mládee Vratimov další zmìny. Plánuje se nové
oplocení z ulice Odboje a navýšení oplocení
kolem celého høištì. Bude provedeno odvodnìní
spodní èásti høištì smìrem k budovì tak, aby
nedocházelo k podmáèení dìtských prolézaèek.
Upozoròujeme vratimovské obèany, e høištì je
urèeno k uívání dìtem a mládei. Dospìlí
zájemci mají monost vyuívat høištì u základní
školy na Masarykovì námìstí, kontaktujte
Mgr.Janu Kotáskovou - tel.è. 720 544 666.
Pro zájemce o uívání høištì u DDM otiskujeme
provozní øád:
PROVOZNÍ ØÁD HØIŠTÌ
U DOMU DÌTÍ A MLÁDEE VRATIMOV
1.Uívání høištì je pro dìti a mláde Vratimova
a Horních Datyò BEZPLATNÉ.
2.Høištì je volnì pøístupné. Na høištì vstupují
obèané na vlastní zodpovìdnost.
3.V pøípadì zájmu o zapùjèení sloupkù a sítí pro
volejbal nebo v pøípadì zájmu o monost
pouití šaten a WC je nutno domluvit se
v kanceláøi DDM.
4.Kadý uivatel høištì pøebírá odpovìdnost za

prostory a vybavení ( branky, sloupky a sítì..).
5.Kadý uivatel høištì provede pøed a po
ukonèení èinnosti úklid hrací plochy
(zametení listí a ostatních neèistot, uklizení pet
lahví apod.) a úklid vybavení.
6.Høištì je urèeno pouze pro míèové hry
( minikopaná, volejbal, nohejbal, vybíjená).
7.Míèe nejsou souèástí vybavení høištì.
8.Je zakázáno jakýmkoli zpùsobem nièit hrací
plochu èi vybavení høištì !
9.Je zakázáno hrát na høišti v kopaèkách !
10.Je zakázáno hrát na høišti, pokud není
uklizeno listí a jiné pøípadné neèistoty !
11.Provozní doba:
a) duben, kvìten, øíjen, listopad 9 - 20 hod.
b) èerven, èervenec, srpen 9 - 21 hod.
12.V prostorách høištì je pøísnì zakázáno:
kouøit, poívat alkohol èi jiné omamné látky !
Kontakty:
Takáè Vojtìch - správce 737 320 198
Nevrlá Hana - øeditelka 604 670 737,
Kanceláø DDM - 596 732 333, 596 733 988
Hana Nevrlá -øeditelka DDM Vratimov

A listí na stromech zeloutne a bude se snášet
na naše zahrádky, a se záitky z dovolených
budou ztrácet v podzimních plískanicích, tehdy
si pøipomeneme na fotografiích okamiky z
letních dovolených a prázdnin. Povedla-li se
Vám klasika "zábìr zapadajícího slunce", který
si zasluhuje ukázat ostatním èi máte jiné pìkné
momentky z léta - rodinu, pøírodu, sportovní
výkony, krajinky u nás i ve svìtì, pøineste
negativ nebo snímek na CD do kulturního
støediska, a to nejpozdìji do 30. záøí.
Pøipravíme výstavu fotografií, která na nás
dýchne teplem léta a pøiblíí nám prázdninové
záitky vratimovských obyvatel. Nejlepší

fotografie budou odmìnìny, zveøejnìny ve
Vratimovských novinách a televizi a vítìz obdrí
i prestiní putovní ocenìní. Soutì není vìkovì
omezena, snímky mohou poøídit dìti i jejich
rodièe èi prarodièe.Fotografie budou doplnìny
expozicí zajímavých mušlí a škeblí ze
soukromých sbírek našich spoluobèanù. Máte-li
doma krásné kousky a chcete-li je ukázat i
ostatním, pøineste rovnì do 30. záøí do
kulturního støediska, v poøádku Vám je vrátíme.
Mušle oznaète místem, popø. datem nálezu a
jménem vystavovatele.
H.Bömerová- KS Vratimov
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PO ÚSPÌŠNÉM LOÒSKÉM ROCE
zaèínají letos vèelaøi s problémy

V pátek 12.kvìtna 2006 pøijeli Dobrovolní
hasièi mìsta Vratimova na zahradu
mateøské školy hasièským vozem.
Nadšené dìti auto obstoupily a se zájmem
poslouchaly výklad zástupce hasièù Jana
Nìmeèka. Dozvìdìly se, kdo hasièi jsou a
co je jejich práce, prohlédly si vybavení
hasièského auta, výstroj. Po pøekonání
ostychu si vyzkoušely hasièskou pøilbu,
vakuové dláhy a evakuaci dítìte. Shlédly i
ukázku funkce hasièských støíkaèek. Dìti
byly spokojené, obohacené o nové
vìdomosti a záitky. Dìkujeme zástupcùm
Dobrovolných hasièù mìsta Vratimova a
tìšíme se na další spolupráci.
N.Franková - uèitelka MŠ Vratimov

OZNÁMENÍ
Øeditelství Mateøské školy ve Vratimovì
vyhlašuje výbìrové øízení
na UÈITELKU MATEØSKÉ ŠKOLY s
pracovištìm v Horních Datyních od 1.záøí
2006. Poadujeme odborné vzdìlání a
schopnost pracovat v zájmových
kroucích.Své ádosti s ivotopisy
zasílejte do 20.èervna 2006 na adresu:
Mateøská škola, Na Vyhlídce 25, 739 32
Vratimov,
e-mail:skolka.vratimov.reditelka@quick.cz

Ordinace praktického lékaøe
MUDr.Ingeborg Teichmanová,
Vratimov, Frýdecká 59 oznamuje
zmìnu ordinaèních hodin:
Od 1.kvìtna 2006 platí následující
ordinaèní hodiny:

po
út
st
èt
pá

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

-

12,00
9,00 12,00 - 16,00
12,00
12,00
11,00

Oèní ambulance Vratimov
oznamuje všem svým pacientùm
rozšíøení ordinaèní doby:
pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek

8 - 12
8 - 12
8 - 12
8 - 12
8 - 12

13 - 16
13 - 16
13 - 16
13 - 16

Odpolední ordinace slouí objednaným
pacientùm!
MUDr. Petra Tylová a do odvolání
neordinuje z dùvodu mateøské
dovolené. Vyuijte monosti
objednávek na pevné lince
596 733 442 a novì na mobilním èísle
731 150 511 èi e-mailové adrese
vratimov.ocni@seznam.cz

Koncem mìsíce dubna probìhla v Kulturním
domì v H.Datyních výroèní èlenská schùze
místní ZO Èeských vèelaøù. Hlavním bodem
programu byla zpráva o èinnosti organizace za
minulý rok a plán na rok letošní, které pøednesl
její pøedseda Ing.Grohmann. V minulém roce
zahájily svou èinnost na funkèní období 20052010 všechny novì zvolené orgány ÈSV-výbory
ZO, OV a koncem roku VIII.sjezdem ÈSV
zvolené vrcholové orgány ÈSV-ÚV, ÚKRK a
pøedsednictvo. Heslem sjezdu "Pøírodì a
spoleènosti vèelaøství více dává ne bere"
pøipomenul pøedseda ZO opìt nezastupitelnou
úlohu vèelaøství v zemìdìlství a v pøírodì,
kterou si spoleènost zaèíná uvìdomovat a by
mìla ji umìt také náleitì podpoøit. Minulý rok
byl pro naši organizaci nejen úspìšný, ale i
slavnostní. Pøipomenula si 75.výroèí svého
vzniku a její dlouholetá a dobrá spolehlivá práce
byla pøi této pøíleitosti ocenìna "Èestným
uznáním ÚV ÈSV za zásluhy o rozvoj vèelaøství
v Èeské republice". Naše ZO ÈSV sdruuje 26
vèelaøù, kteøí zazimovali 260 vèelstev. I kdy se
jedná o malou organizaci se èleny pøevánì
dùchodového vìku byla její loòská èinnost
nemalá. Vedle bìné práce na udrování stavù
vèelstev se zúèastnili její èlenové øady
pøednášek a zájezdù organizovaných silnìjšími
sousedními ZO Šenov, Sedlištì a hlavnì OV
ÈSV Frýdek-Místek. Byly to zájezdy na
vèelaøskou farmu pø. Kolomého na Bruntálsko s
návštìvou chovatele vèelích matek pø. Korhela,
zájezd do Polska k pø. Gajdaèovi na jeho
vèelnici v lomu u Polského Tìšína a koneènì
zájezd na prohlídku vèelaøských provozù na
Slovensko a na jiní Moravu. Zúèastnili jsme se
pøednáškového cyklu III.vèelaøské akademie ve
Zlínì-Fryštáku i samostatných pøednášek
vèelaøských odborníkù pø.Ing.Kamlera,
MUDr.Hajduškové a pø.Okala. Organizace
sama v rámci èlenských schùzí uspoøádala dvì
odborné pøednášky - a to pø. Lupy "o právní
problematice ve vèelaøství" a pø. Kopeèka "o
jeho vlastních zkušenostech ze vèelaøství a
dotaèní politice v EU". Pro získání odborné
zpùsobilosti v posouzení zdravotního stavu
vèelstva se dva naši èlenové zúèastnili školení a
zkoušek prohlíitelù vèelstev v Nasavrkách.
Tamté absolvovali tøi èlenové ve vedení
evidence ZO na poèítaèi. Tradicí je smaení
vajeèiny z vlastních zdrojù støídavì u jiného
èlena výboru. Kadoroènì se ke zvýšení kvality
a stavu vèelstev poøádá "kurz chovu vèelích
matek".Návštìvy jubilantù a nemocných èlenù a
pøípadná výpomoc pøi zdravotní indispozici
jsou kadoroèní samozøejmostí. O veškeré
èinnosti v organizaci je vedena kronika a
fotodokumentace. Schùzovní èinnost se
odehrává v Kulturním domì v H.Datyních u
výborových schùzí s 90% úèastí a u èlenských
úmìrnì nemocem a stáøí pøes 60%.Velké úsilí
vìnujeme léèení vèelstev proti šíøení roztoèe
Varroa. Provádí se kadoroènì koncem léta a na
podzim v koordinaci orgánù ÈSV a Státní
veterinární správy. Dle výsledkù rozborù vzorkù
vèelího mìlí se ještì u nìkterých vèelstev
provádí na jaøe pøeléèení. Léèení a rozbory
vzorkù jsou pro organizaci znaènì finanènì
nákladné a vyèerpávající. Organizace si
uvìdomuje, e podstatná èást její èinnosti je
umonìna dík finanèní podpoøe MìÚ Vratimov
vìnované organizaci, jak pro udrení stavu
vèelstev v krajinì, tak i na vlastní èinnost. K
hospodaøení s finanèními prostøedky, které MìÚ
Vratimov poskytuje organizaci, byla na konci

roku na finanèním odboru mìsta provedena za
úèasti pøedsedy, pokladníka a jednatele ZO ÈSV
kontrola, která neshledala v hospodaøení
organizace závad. V plánu na r.2006 se
organizace chystá uskuteènit stejné akce, jako
loòského roku (tj.školení prohlíitelù, smaení
vajeèiny, kurz chovu matek, návštìvy jubilantù
a nemocných, vedení kroniky a
fotodokumentace, odborná pøednáška). Jiná je
však proti loòsku nabídka akcí organizovaných
OV ÈSV FM, respektive ZO ÈSV Šenov,
Sedlištì, kterých se mohou èlenové naší
organizace zúèastnit. Jedná se zejména: o
vèelaøský kurz pro zaèínající a pokroèilé v
Chlebovicích, celonárodní vèelaøskou pou na
Hostýn, návštìvu vèelaøských provozù na jiní
Moravì a v Èechách, celookresní kurz chovu
vèelích matek u pø.Kopeèka, vèelaøské dny v
Lubni a Chlebovicích s pøednáškami
vèelaøských odborníkù, návštìvu šenovského
jarmarku a oslav 100.letého trvání vèelaøství v
Dobré a o zájezd na XV.konferenci zlepšovatelù
a vynálezcù ve vèelaøství s velkou mezinárodní
výstavou v Praze. I kdy byl pro organizaci
loòský rok úspìšný, vstup do letošního roku
nebyl pro vèelaøe nejen v naší ZO ÈSV radostný.
Po dlouhotrvající zimì, kdy se vèely k
silnìjšímu jarnímu proletu dostaly a v závìru
bøezna, došlo v naší ZO k úhynu 79 vèelstev, co
je 30,4% ze zazimovaných vèelstev. Je to
znepokojující situace nejen pro naše vèelaøe. V
podobné situaci se ocitla ZO Šenov se 42%
úhynem a i organizace vèelaøù na Karvinsku s
úhynem okolo 80%. V letošním roce proto musí
vèelaøi vìnovat znaèné úsilí na obnovu vèelstev
a udrení jejich zdravotního stavu.Zprávu o
èinnosti naší organizace ukonèil pøedseda
podìkováním MìÚ Vratimov za stálou finanèní
podporu a sousedním organizacím ZO Šenov,
Sedlištì a OV ÈSV FM za spolupráci pøi
organizaci vzdìlávacích akcí i za dobrou
informovanost a osobní kontakty. Po zprávì
pøedsedy následovala zpráva o hospodaøení
organizace za minulý rok a návrh rozpoètu na
rok letošní. Dále byla pøednesena zpráva
kontrolní a revizní komise k hospodaøení a
èinnosti organizace. V následné diskusi
vystoupil místostarosta MìÚ Vratimov pan
I.Kièmer, který informoval pøítomné o dìní ve
mìstì, do jeho hospodaøení dlouhotrvající
zima rovnì nepøíznivì zasáhla. Sdìlil nám mj.,
e byl schválen rozpoèet mìsta i s dotací pro naši
organizaci a dále i to, e KD v H.Datyních
( místo konání našich schùzí) prodìlá letos øadu
podstatných stavebních úprav. Od vèelaøù ZO
Šenov pozdravil pøítomné její pøedseda pø.Lupa,
stávající èlen ÚV ÈSV, který informoval o
dosavadních jednáních ÚV. Pø.Kocybal
nabídnul odkoupení peroutek za symbolickou
cenu ve prospìch naší organizace. Po diskuzi
byl schválen návrh usnesení z výroèní èlenské
schùze, která vzala na vìdomí zprávu o èinnosti
ZO ÈSV H.Datynì za r.2005 a schválila zprávu
o hospodaøení ZO ÈSV za r.2005 a zprávu
kontrolní a revizní komise, plán práce a návrh
rozpoètu hospodaøení na r.2006.Oficiální èást
schùze zakonèil pøedseda ing.Grohmann s
nadìjí, e nás letošní úhyn vèelstev neodradí od
další práce, a e se nám úbytek stavu podaøí
zmírnit èi v nejlepším zcela nahradit. Po krátké
pøestávce s pohoštìním byla schùze zakonèena
pøednáškou pø. ing.Fii o nových smìrech ve
vèelaøství s názory, jak správnì vèelaøit z
pohledu malovèelaøe.
Ing.Z.Tobola-jednatel ZO ÈSV H.Datynì
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KULTURNÍ STØEDISKO

¡

ve Vratimovì

¡

¡

program :
11.6. v 10,00 hod. - Kopyto a Mòouk-postrach mìsta
humorná pohádka pro dìti - Divadlo Jitøenka Ostrava
- Kinosál Hvìzda, vstupné: 40,- Kè
20.6. v 19,00 hod. - Tóny pod oponou
koncert v podání umìlcù Janáèkovy konzervatoøe Ostrava
- Kinosál Hvìzda, vstupné 40,- Kè

20.èerven v 19 hod.
Poslední koncert pøed letní pøestávkou váné hudby
na jevišti Kina Hvìzda ve Vratimovì. V podání umìlcù
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì.
Vstupné 40 Kè.
Koncerty doplòuje poutavý výklad
Doc.PhDr.Ivana Mìrky
Nenechte si ujít nový pohled na skladatele
a uvedená díla

11.6.
v
10,00hod.
pohádka pro dìti
Kinosál Hvìzda

Divadlo Jitøenka - Ostrava

25.6. od 9,00 hod. - Vratimovská pou
pouové atrakce, kolotoèe, stánky s nejrùznìjším sortimentem
zboí, projíïky na koních, minimotorky pro dìti
kulturní program pod pergolou :
9,00 hod.- maoretky Lvíèata Vratimov
9,05 hod.- Hopsalínùv kouzelný klobouk (s Jaromírem Riedlem)
I.èást dìtského programu
10,00 hod.- Pantùèkoviny -zpìvák+imitátor+lidový vypraveè
Libor Pantùèek v poøadu plném anekdot, imitací
a hudby
11,20 hod.- Hopsalínùv kouzelný klobouk - II.èást
12,00 hod.- maoretky Lvíèata Vratimov
12,10 hod.-Šejdíøi - vystoupení šermíøské skupiny
13,30 hod.- skupina Pøímá linka
v poøadu Vzpomínka na Michala Tuèného
èerven - pondìlí-pátek - Výstava panenek
- vestibul kavárny Spol.domu
Vstupenky na všechny akce v pøedprodeji !

 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. 595 700 750-4

kurzy :

vstupné: 40,- Kè

pøedprodej v kanceláøi KS , po-èt 7-17, pá 7-14
Pøed námi je necelý mìsíc, ve
kterém si ještì mùete
prohlédnout výstavu panenek a
hraèek. Koncem kvìtna jsme
zaznamenali ji 950. návštìvníka
( z toho 508 dìtí) a není bez
zajímavosti, e do Vratimova
pøicestovaly i školní dìti tøeba z
Hukvald, Bohumína, Bruzovic,
Radvanic nebo Èeladné.
V èervnu oèekáváme školní
kolektivy ze Šenova, z èástí
Ostravy a samozøejmì i naše
nejbliší školáky - celý jeden den
je vyhrazen pro dìti ZŠ Datyòská.
Uvidíme, kdo bude mít štìstí a
vyhraje balíèek, urèený pro

1000. návštìvníka.

Nechcete to být právì vy?

angliètina 1.roè.
2.roè.
4.roè.
nìmèina 3.roè.
jóga
kalanetika
maoretky
cvièení seniorù

- úterý
- pondìlí
- úterý
- støeda
- støeda
- støeda
- pondìlí
- pondìlí

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

klubovna è.11
klubovna è.11
klubovna è.11
klubovna è.1
salonek
kavárna
kavárna
salonek

Akce jiných organizátorù
Vratimov
2.- 3.6. - volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR
vestibul kina Hvìzda
5., 12., 19., 26.6. - v 15,00 - autoškola - klubovna è.17
5., 12., 19.6. - v 16,00 - zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
13.6. - v 16,00 - MO KSÈM - klubovna è.17
15.6. - v 9,30 a 11,00 - Mezinárodní folklórní festival - kinosál
27.6. - v 16,00 - MO KSÈM - salonek

Horní Datynì
2. - 3.6. volební místnost pro volby do Poslanecké snìmovny
Parlamentu ÈR
5.6. - v 18,00 - výbor ÈSZ - klubovna
30.6. - v 18,30 - výbor ÈSV - klubovna
prodeje vestibul kavárny : 13., 16., 19., 30.èerven
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin. Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.

Vratimovské
noviny

v tomto èísle najdete

SDH Vratimov-95 let......................str.4
Spoleèenská rubrika............... ......str.6
Program Kina Hvìzda....................str.16
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA VRATIMOVA
Rada mìsta Vratimova zasedala 13.6. 2006
a projednávala :
! zprávu o èinnosti regionu Slezská brána
! zprávu o èinnosti Sdruení obecních
televizí
! investièní akce za I.pololetí 2006 vyhodnocení, investièní akce na II.pololetí
2006
! èerpání rozpoètu za 1.- 5.mìsíc 2006
! rozpoètové opatøení è.III
! plány práce komisí RM na II.pololetí 2006
! stanovení poètu èlenù Rady mìsta
Vratimova a Zastupitelstva mìsta
Vratimova pro volební období 2006 - 2010
! pøijetí dotace pro financování akce "Obec
Vratimov, okres Frýdek-Místek - Oprava
havarijního stavu el.instalace KD"
! pøijetí dotace pro financování akce
"Rekonstrukce kulturního domu v
Datyních, obec Vratimov, okres FrýdekMístek "
! pøijetí dotace pro financování akce
"Rekonstrukce sociálního zaøízení ZŠ
Vratimov, Masarykovo námìstí 192 "
! pøijetí dotace pro financování akce "Obec
Vratimov, okres Frýdek-Místek - Oprava
havarijního stavu Speciální školky "
! pøijetí dotace pro financování investièní
akce "Rekonstrukce koupalištì ve
Vratimovì - 2.etapa "
! výbìrová øízení
! schválení smluv
Zastupitelstvo mìsta Vratimova zasedalo
dne 26.6.2006 a projednávalo :
! plán práce ZM na období 7/06 - 10/06
! zprávu o èinnosti regionu Slezská brána
! zprávu o èinnosti Sdruení obecních
televizí
! èerpání rozpoètu za 1.- 5.mìsíc 2006
! plány práce výborù ZM na II.pololetí 2006
! rozpoètové opatøení è.III
! projednání zøizovací listiny DDM
! schválení smluv
! pøijetí dotací
I.Kièmer-místostarosta

Policie ÈR Vratimov 604 127 288

ZDARMA

Zpoplatnìní rychlostní silnice R 16
v úseku Ostrava - Frýdek-Místek
V roce 2005 v záøijovém vydání
Vratimovských novin jsme informovali
obèany, e se vedení mìsta Vratimova
pøipojilo k petici proti zpoplatnìní rychlostní
komunikace v úseku Ostrava-FrýdekMístek.
Protoe jsou èasté dotazy, jak tato
záleitost dopadla, uvedeme následující
informace:
Vyhláška 305/2005 Sb., která zavedla
poplatek za uívání výše uvedené silnice,

byla dne 22. srpna 2005 vyhláškou
325/2005 zrušena, a tím „padlo“ její
zpoplatnìní. Dále jsou úvahy Ministerstva
dopravy ÈR, e v budoucnu, a se dostaví
dálnice D 47, bude tento úsek znovu
zpoplatnìn s argumentem návaznosti a s
tím, e zákon è. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích stanoví povinnost placení
poplatku za uití dálnic a rychlostních silnic.
Mgr. I. Zechová - starostka

Maoretky ZIK ZAK Vratimov pri¡ DDM Vratimov

Maoretky a roztleskávaèky ZIK ZAK
Vratimov bojovaly o pohár na Mistrovství
Èeské republiky v termínu od 16. do
18.èervna 2006 tentokrát v Podìbradech.
V pom-pom se skladbou „Srdíèko“ se
umístily na krásném 3.místì. Všichni si
3.místa velmi váíme, nebo konkurence

byla velká. Dìvèata se na Mistrovství ÈR
pilnì pøipravovaly 3x-4x týdnì, ale výsledek
stojí za to. Dìvèatùm blahopøejeme a
dìkujeme za skvìlou reprezentaci Mìsta
Vratimova!
M. Grácová, vychovatelka DDM

VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006
okrsky

výsledky hlasování za územní celky - Moravskoslezský kraj, okr.Frýdek - Místek, pøebírací místo Vratimov
celk.
zpr.
v%
volièi v sezn.
vydané obálky
vol.úèast v %
odevzd.obálky
platné hlasy
% plat.hlasù

5
5
100
5 474
3 554
64,93
3 551
3540
99,69

kód

1
3
5
6
7
8
9

název strany

platné hlasy
celk. v %

Strana zdravého rozumu
21
Balbínova poetická strana
3
Právo a Spravedlnost
8
NEZÁVISLÍ
27
Èeská pravice
0
Koruna Èeská (monarch.strana) 0
Obèanská demokratická strana 975

0,59
0,08
0,22
0,76
0,00
0,00
27,54

pøedn.
hlasy

kód

název strany

x
x
x
x
x
x
x

10
11
12
13
14
15
17

Èeská str.sociálnì demokrat.
SNK Evropští demokraté
Unie svobody-Demokrat.unie
Helax-Ostrava se baví
Pravý blok
4 VIZE-www.4vize.cz
Moravané

platné hlasy
celk. v %

1 487
55
4
15
7
0
13

42,00
1,55
0,11
0,42
0,19
0,00
0,36

pøedn.
hlasy

kód

název strany

x
x
x
x
x
x
x

18
20
21
22
24
25
26

Strana zelených
Komunistická str.Èech a Moravy
Koalice pro ÈR
Národní strana
Køes.demokr.unie-Ès.str.lid.
NEZ.DEMOKRATÉ(pøeds.V.elezný)
STRANA ROVNOST ŠANCÍ

platné hlasy
celk. v %

160
501
5
7
226
20
6

4,51
14,15
0,14
0,19
6,38
0,56
0,16

pøedn.
hlasy

x
x
x
x
x
x
x
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Škola v pøírodì
V prvním týdnu mìsíce èervna se 74 ákù
3.-5.tøíd zúèastnilo školy v pøírodì.
Uskuteènila se stejnì jako v loòském roce v
malebném prostøedí Palkovických hùrek
na chatì Barborka.
Poèasí nám zpoèátku nepøálo. Bylo deštivo
a chladno, na chatì se dokonce pøitápìlo.
Sluníèko se ukázalo asi v polovinì pobytu.
Vydrelo a do posledního dne, kdy
probìhl turistický výlet na Hukvaldy. V
prùbìhu týdne si i pøes poèáteèní nepøízeò
poèasí dìti uily pøírody, pobytu na
vzduchu a spoleèného dovádìní na chatì,
na které se vdy tìší nejvíce.
Pøíjemným zpestøením byla atrakce
skákací hrad, který pøivezl p.Ptacznik, a
závìreèná diskotéka v indiánském duchu,
kterou zrealizoval pan Riedl. Obì akce byly
sponzorskou aktivitou rodièù ákù naší
školy, za co jim velmi dìkujeme.
Podìkování si zaslouí i 8 èlenek
pedagogického a zdravotnického
doprovodu, které se o dìti zodpovìdnì
staraly. Nejvìtším ocenìním je však pro
kolegynì skuteènost, e se dìti vrátily v
poøádku, bez jediného úrazu a s
neopakovatelnými záitky.
Mgr. A.Èavojská-ved. Švp

¡¡ ¡
pronájem hriste
Upozoròujeme veøejnost, e i o letošních
prázdninách bude moné pronajmout si
kdykoliv høištì u ZŠ Masarykovo námìstí.
Cena za 1 hodinu pronájmu èiní 150,- Kè,
telefon na správce høištì je 720 544 666. V
souèasné dobì je høištì uíváno áky školy v
hodinách Tv, v zájmových kroucích se
sportovním zamìøením a v mimoškolních
aktivitách.
Obèané Vratimova, Ostravy a F-M uívají
høištì v podveèerních hodinách formou
dlouhodobého pronájmu, a to dvakrát týdnì ve
ètvrtek a v nedìli.
Høištì lze pronajmout i na celodenní akci
(turnaje ve volejbalu, nohejbalu...).
Mgr.A.Èavojská-øeditelka školy

BLAHOPØEJEME !
Bývalá ákynì ZŠ na Datyòské ulici, dnes
18 letá studentka 3.roèníku støední
odborné školy, Sylvie KABÁTOVÁ se
zúèastnila 19.kvìtna 2006 finále MISS
EUROPE - junior v Ostravì, na kterém
získala titul MISS FOTO.
Blahopøejeme této mladé vratimovské
obèance k dosaenému úspìchu.
Redakèní rada VN

DÌKUJEME !

Vedení Vratimovských slueb a Mìstský
úøad ve Vratimovì dìkuje bývalým
zamìstnancùm paní Zdeòce DUÍ, paní
Marii DANISOVÉ a panu Zdeòku
LIPOVÉMU za kvalitnì odvedenou práci
pro obèany Vratimova a Horních Datyò. U
pøileitosti odchodu do dùchodu pøejeme
všem hodnì zdraví!
J.Vavreèka -øeditel Vratimovských slueb
Mgr.I.Zechová- starostka mìsta

KOMENSKÝ BY MÌL RADOST
Snad kadý rodiè poloí dennì onu u dìtí nepopulární otázku: Co bylo ve škole?
Vìtšinou dostane odpovìï: Normálnì. Nuda. Nic moc...apod..
Na ZŠ Masarykovo nám. se pedagogický
sbor rozhodl dát ákùm 2.stupnì 1.èervna k
jejich svátku dárek v podobì netradièního
vyuèování, který nazval Škola hrou.
Organizace byla nároèná. Paní uèitelky
vypsaly své "pøedmìty" a dìti se podle
svých zájmù zapisovaly. Tøídy v jednotlivých
hodinách tvoøila skupina 20 ákù, po 5 z
kadého roèníku.
A co se vlastnì vyuèovalo? Japonské Sudoku, malování poslepu i na zeï, dobytí
støedovìkého hradu, rozluštit šifru Mistra
Leonarda, vzbudit princezny, zvítìzit mezi
O a X, ztvárnit pohádkovou postavu,
podniknout cestu kolem svìta, upéct šneky
100x jinak, proít zábavnou hodinu ve svìtì
vìdy, nauèit se základní cviky aerobiku,
nauèit se základní egyptské hieroglyfy, stát

se basketbalovým králem, umìt
konstruktivnì navrhovat zmìny na naší
škole i získat mnoho dalších nových
zkušeností.
A výsledek? Paní uèitelky ve svých
tøídnických hodinách, které završovaly tento
hektický den, na ji výše zmínìnou otázku,
slyšely odpovìdi: Skvìlý den! Bylo to super!
Nejhezèí den ve škole za celých 9 let!
Opakovat! Chceme takové vyuèování
alespoò 3x týdnì! Hroznì nás to bavilo!
Dìkujeme! Fakt super! apod...
Jestli tedy existuje nìjaké uèitelské nebe,
pan Komenský se v tento den na naši ZŠ
Masarykovo námìstí ve Vratimovì jistì se
zalíbením usmíval.
Mgr. P.Koušníková-za uè.sbor

Stolní tenisté
Vratimova
postoupili do druhé ligy
Velký úspìch dosáhli letos stolní tenisté MG
Odra Gas Vratimov, kteøí postoupili do
druhé ligy. Bìhem celé sezóny drustvo
Vratimova zaznamenalo pouze dvì
poráky, ve 20 utkáních pak zvítìzilo. V
nadstavbové èásti play off si v semifinále
poradili s Brušperkem po zápasech 9:6 a
9:2 a pak ve finále s Jeseníkem 9:5 a 9:8.
O úspìchu Vratimova jsme hovoøili s
pøedsedou klubu Jaromírem Mokrošem.

tøeba poslední utkání v Jeseníku rozhodl v
posledním zápase.
Co vás èeká v letních mìsících a jak se
pøipravíte na novou sezónu, aby jste ve
vyšší soutìi hráli dùstojnou roli?
Po nároèné sezónì budou hráèi v kvìtnu a
èervnu odpoèívat, pøípravu na novou
sezónu zahájíme v srpnu. Speciální
soustøedìní mimo Vratimov neplánujeme,
nebo nám to nedovoluje finanèní situace.

Našim hlavním cílem bylo dát více šanci
mladým odchovancùm, a to Jakubovi
Štùskovi a Lukášovi Vojtkovi. O postupu
jsme zaèali uvaovat a v polovinì soutìe,
kdy jsme vedli s velkým náskokem. Ale
nadstavbová èást však mohla naše nadìje
zhatit.

Zmìny v hráèském kádru budou vynucené,
nebo ji nyní máme ohlášen odchod
Vladimíra Baèi do zahranièí. Ostatní hráèi
zatím zùstávají, ale i to se mùe v blízké
dobì zmìnit, s ohledem na to, e v
nynìjším systému oddíl nemá šanci v
odchodech hráèùm zabránit. Poèítáme s
posílením hráèského kádru systémem
støídavého startu nìkterého z mladých
hráèù z okolních oddílù.
T.elazko

S jakým cílem jste vstupovali do
soutìe?

Kdo vybojoval postup?

Ji pøed zaèátkem soutìe bylo jasné, e
kvùli zranìní nebude hrát zkušený Tomáš
Lulek. K nìmu se po pár zápasech pøidal
Oldøich Vrtal, který nyní jde na operaci
kyèle. Take jsme sezónu zahájili se ètveøicí
Josef Cabák, David Štùsek, Vladimír Baèa
a Jakub Štùsek. Jene v polovinì soutìe
do zahranièí odešel náš nejlepší hráè David
Štùsek, kterého nahradil Lukáš Vojtek.
Nìkdy dostal šanci i Radek Bednáø.

Poèítáte s nìjakými zmìnami v
hráèském kádru ?

Které zápasy byly nejtìší a kdo Vás
z týmu nejvíce potìšil?

Urèitì všechny zápasy play off byly tìké,
protoe bìhem pár minut mùete pøijít o
celoroèní práci. Navíc jsme mìli v mustvu
dva mladíky, kteøí takovou vypjatou situaci
zaívali poprvé. Ale právì Lukáš Vojtek
sehrál nadstavbovou èást fantasticky a

zleva: Vladimír Baèa, Jakub Štùsek,
Radek Bednáø, Lukáš Vojtek
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OHLÉDNUTÍ ZA ZAJÍMAVOU VÝSTAVOU
Po tøech mìsících skonèila jedna
z velmi zajímavých akcí Kulturního
støediska, a to výstava Panenky a hraèky Klubu
Panenky ÈR Praha. Výstavu shlédlo 1 761
návštìvníkù, z toho 1 163 školních dìtí, 345

dùchodcù a 253 dospìlých. Pøijeli se podívat z
tìchto obcí: Šenov, Èeladná, Øepištì,
Bruzovice, Hukvaldy, Václavovice, mìstské
èásti Ostravy (Hrabùvka, Fifejdy, Bìlský les,
Dubina, Výškovice, Zábøeh), Frýdek-Místek,

Staré Mìsto, Sedlištì, Kunèice p./Ondøejníkem i
Kunèièky, Bohumín, Koblov, Radvanice, Horní
Domaslavice, Frýdlant n./O. a samozøejmì naše
vratimovské školy i škola z Horních Datyò.
propagace KS

Nevšední Z èinnosti TJ Sokol Vratimov
záitek
ve škole

Nám, dìtem, zaèínají dva mìsíce prázdnin. I
kdy o škole nebudeme chtít ani slyšet, rádi
bychom se s Vámi podìlili o nevšední záitek,
který jsme proili u pøíleitosti oslav Dne dìtí.
Vše zaèalo hned ráno1.èervna, kdy jsme jeli na
výlet s místními turisty. Ji se stává tradicí, e
pro nás zajišují nìjaký pìkný výlet do Beskyd.
Tentokrát jsme navštívili Archeopark v
Chotìbuzi, kde se nám moc líbilo. Poslední
zastávkou byla Bezruèova vyhlídka, kde nám
pan Mgr. Sládek popsal všechny vrcholy hor.
Na závìr našeho výletu jsme si opekli párky. To
však v ten den nebylo všechno. O pùl osmé
veèer jsme se opìt sešli ve škole. V neobvyklém
èase, v neobvyklém obleèení a také s
neobvyklými vìcmi. Na sobì jsme mìli pyama
a v rukou jsme dreli karimatky a spacáky.
Èekala nás Pyamová párty a následnì noc
odvahy ve škole. Netradièní párty se zúèastnili
také rodièe i prarodièe, kteøí se stali souèástí
poroty. Hlavní porotkyní byla paní Alena
Machalová. Soutìili jsme ve tøech disciplínách
a rodièe prùbìnì zapisovali výsledky. Nemìli
to jednoduché. My jsme se toti na soutì
dùkladnì pøipravili. Celkovými vítìzi se stali:
Miss pyamo - Denisa Kadaòková a Missák
pyamo - Daniel Choleva. Paní uèitelka
spoleènì s paní Machalovou nám pøedala všem
pamìtní listy, sladkou odmìnu a výhercùm
diplomy. Nakonec nás pozvala k obèerstvení,
které pøipravili rodièe. Výbìr jídla byl opravdu
bohatý. Od chlebíèkù, obloených mís a po
zákusky a buchty. Po pyamové párty jsme si
rozloili karimatky a vlezli do spacákù. Nìkteøí
mìli premiéru, jeliko ve spacáku ještì nikdy
nespali. Pøed spaním nás stihli ještì ètvráci
postrašit s baterkami a paní uèitelka strašidly z
pùdy. My jsme se však nezalekli nièeho.
Naopak. Popøáli jsme si spoleènì dobrou noc a
v klidu a spokojenì usnuli. Ráno nechybìla
rozcvièka na høišti pøed školou a stihli jsme také
pohádku na videu. Paní uèitelka nám uvaøila
dobrý èaj a nachystala snídani. Bylo to pro nás
nezapomenutelné dobrodruství spojené s
pøíjemným záitkem. Teï u ale všem dìtem
pøejem krásné PRÁZDNINY plné sluníèka.
áci 2. a 4.tø.ZŠ H.Datynì

V sobotu 27. kvìtna probìhl v Krnovì krajský
sokolský slet. Pøedstavila se zde vìtšina
dìtských i dospìlých skladeb, které se
pøedvedou v hojném poètu v èervenci na
všesokolském sletu v Praze. I Vratimov mìl své
zastoupení ve skladbì mladších aèek Sluníèka,
která byla jednou z nejpoèetnìjších skladeb v
programu a zaplnila celý stadion.
Na nedìli 4. èervna jsme naplánovali oslavu
Mezinárodního dne dìtí. Z dùvodu nepøíznivého
poèasí jsme však byli nuceni v tomto termínu
akci zrušit a pokud nám to poèasí dovolí,
uspoøádáme dìtský den na téma Cesta z pohádky
do pohádky v náhradním termínu v nedìli 2.
èervence.
TJ Sokol Vratimov poøádá kadý rok ve
spolupráci s Mìstským úøadem a Kulturním
støediskem Bìh Terryho Foxe. Letos jsme se
vrátili k oblíbenému záøijovému termínu, který z
organizaèních dùvodù více vyhovoval všem
zúèastnìným. Tímto bychom chtìli v pátek 15.
záøí pozvat nejen školy a veøejnost z Vratimova

ale i blízkého okolí, aby pøišli a podle svých
fyzických a finanèních moností podpoøili tuto
humanitární akci.
I bìhem prázdnin mimo 13.- 23. èervence
nabízíme monost pronájmu kurtù na odbíjenou,
nohejbal, soft tenis a pláový volejbal. Další
informace najdete na našich nových webových
stránkách www.sokol-vratimov.xf.cz.
Na závìr bychom rádi popøáli našim
spoluobèanùm pøíjemnì a spokojenì proité léto
a naèerpání nových sil do dalšího cvièení nejen v
naší organizaci. Naší dìtské výpravì, která nás
bude v èervenci reprezentovat na XIV.
všesokolském sletu v Praze pøejeme pìkné
poèasí a zdaøilé vystoupení. Èást programu bude
5. a 6. èervence pøenášet èeská televize,
nepropásnìte! V záøí s novými i stávajícími
cvièenci nejen pøi pravidelném cvièení, ale i na
víkendových akcích v sokolovnì se tìšíme na
shledanou.
M. Šebestová, TJ Sokol Vratimov

Vratimovské sluby informují
UPOZORNÌNÍ - VÝZVA

Vyzýváme nájemce hrobových míst na
pohøebišti ve Vratimovì a Horní Datyni, aby
si zkontrolovali, zda neuplynula doba, na
kterou mají zaplacen jejich nájem.
Nájemné se platí u paní Komárkové v Domì
slueb - Pohøební sluba Vratimov, ul.
Strmá 900/7, Vratimov: po a st 8,00 - 11,30
a 12,30 - 16,00, út,èt,pá 8,00 - 11,30 a
12,30 - 15,00 hodin. Tel.è.596 732 164. Na

stejné adrese je mono nájem zrušit. S
nájemci zaplacených míst jsou sepisovány
n á j e m n í s m l o u v y, ( d l e z á k o n a o
pohøebnictví è.256/2001 Sb.) na MìÚ ve
Vratimovì, II.posch., dv.è. 10, tel. 595 705
922, kam jsou postupnì zváni. K tomu jsou
potøebná v evidenci hrobù správná jména
nájemcù a jejich adresy. Nezaplacená,
neudrovaná hrobová místa budou dle § 25
zákona 256/2001 Sb. zrušena a hrobové
pøíslušenství odstranìno.

Dovolujeme si Vás upozornit na sluby,
spojené s poslední cestou èlovìka
Zajišujeme pøevozy zemøelých, obøady
kremaèní, církevní i civilní. Podle Vašich
pøání pøipravíme vìnce, kytice i stuhy a
smuteèní oznámení.
Nabízíme rakve v širokém sortimentu z
pøírodních materiálù, rùzného barevného
provedení, od èerné po støíbrnou,
modøínové i dubové.

Vybavení rakví pøíkrovy èernými, bílými i
kombinovanými.
Zajišujeme vyøízení všech potøebných
dokladù spojených s úmrtím.
Potøebujete-li naše sluby - navštivte nás.
Jsme Vám plnì k dispozici.
Náš cíl je pieta, dùstojnost a pøístupné ceny
pro všechny.

PROVOZNÍ DOBA

Vratimovské sluby

pondìlí + støeda
8,00 - 11,30 12,30 - 16,00
ostatní prac.dny
8,00 - 11,30 12,30 - 15,00

596 732 164

NEPØETRITÁ POHOTOVOST - 603 448 981

nabízejí pro stavebníky
okrasný zahradní kámen
1 tuna za 774 Kè vè.DPH
uloeno v areálu Vratimovských slueb
tel. 596 732 045
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Sbor dobrovolných hasièù Vratimov slaví 95 let
První ádost o povolení ke zøízení Sboru
dobrovolných hasièù v Ratimovì (tak znìl
døívìjší název mìsta, v r. 1924 pøejmenovaného
na Vratimov) byla podána v roce 1910. ádost
však byla zamítnuta s odùvodnìním, e v obci
ji existuje nìmecký poární sbor. Tento sbor
mìl vybudovanou poární zbrojnici v Tovární
ulici a jeho hlavním úkolem byla ochrana
ratimovské továrny na výrobu papíru.
Ratimovští však svùj zámìr nevzdali. V
následujícím roce skupina obèanù, jejich
mluvèím byl místní uèitel Karel Gardelka,
pozvala dopisem všechny obyvatele obce na
veøejnou schùzi, na ní mìli svým hlasováním
zaloení Sboru dobrovolných hasièù v
Ratimovì podpoøit. Schùze se konala 25. kvìtna
1911 v hostinci p. Josefa Šodka. Myšlenku
zaloení sboru podpoøilo dalších 26 obèanù. Z
této schùze byla poté zaslána ádost o povolení
ke zøízení sboru na C. K. zemskou vládu v
Moravské Ostravì. Tentokrát se ratimovským
obyvatelùm dostalo zadostiuèinìní: Policejní
komisaøství v Moravské Ostravì podle výnosu
Zemské vlády v Opavì ze dne 19. èervna 1911 è:
x 1754 povolilo zøízení nepolitického spolku
pod názvem Sbor dobrovolných hasièù se
sídlem v Ratimovì.
K vykonávání rùznorodé spolkové èinnosti však
bylo zapotøebí dalšího souhlasu. Jednalo se o
povolení k nošení spolkového stejnokroje,
uívání spolkového odznaku, potvrzení
právního trvání a stanov sboru. Schválení tìchto
dalších formalit, nutných k èinnosti
ratimovského hasièského sboru, uspíšil rostoucí
poèet poárù.
Prvními èleny výboru spolku dobrovolných
hasièù se stali rolník Josef Lyèka, velitelem byl
ustanoven starosta obce Josef Klega,
zbrojmistrem rolník Viktor Míèek, podvelitelem
rolník František Chovanec, jednatelem byl
zvolen uèitel Zdenìk Kuzník a pokladníkem Jan
Klega. Dalšími èleny výboru se stali hostinský
Josef Šodek, horník Antonín Adámek a uèitelé
Èenìk a Karel Gardelkovi.
Nový sbor byl od samého poèátku svého vzniku
velmi èinorodý. Ji v srpnu roku 1911 zakoupil
ruèní ètyøkolovou støíkaèku s výzbrojí a 20 kusù
pracovních oblekù spolu s dalším
pøíslušenstvím. V zaèátcích sbor nedisponoval
ádnými finanèními prostøedky, a tak byl
odkázán na dary získané od pøíznivcù spolku. Z
darù a pøíspìvkù si pak mohl dovolit poøizovat
pro aktivní èleny technickou výzbroj a výstroj.
První veøejné vystoupení sboru se uskuteènilo v
èervnu 1912 na hasièské slavnosti, jejím
vyvrcholením bylo svìcení nové støíkaèky.
V období první svìtové války (1914 -1918) byla
znaènì omezena èinnost ratimovského
hasièského sboru, co bylo zapøíèinìno mimo
jiné i tím, e nìkteøí z aktivních èlenù byli
povoláni do války. Nicménì i v této tìké dobì
byl sbor stále pøipraven plnit své základní
poslání, tzn. chránit spoluobèany pøed ohnìm a
pøírodními katastrofami; zejména pak to byla
pomoc pøi povodních na øece Ostravici.
Zaèátek roku 1920 probìhl ve znamení usilovné
snahy ratimovského hasièského sboru a všech
jeho pøíznivcù s cílem zajistit dostatek
finanèních prostøedkù a stavebního materiálu
pro výstavbu hasièského skladištì. (Doposud
byla hasièská støíkaèka vèetnì další výzbroje i
výstroje nouzovì umístìna ve stodole u starosty
sboru Josefa Lyèky.) Po øadì komplikovaných a
zdlouhavých jednání, ádostí a proseb se
nakonec potøebný finanèní obnos a stavební

materiál podaøilo získat, take budova hasièské
zbrojnice byla v roce 1921 úspìšnì dokonèena.
V bøeznu roku 1923 byla poøízena novìjší
motorová støíkaèka. V øíjnu tého roku došlo v
Ratimovì ke sráce vlakù. Záchranných prací se
úèastnil místní sbor s deseti aktivními èleny,
vybaven pøíslušnou hasièskou výzbrojí, vèetnì
novì poøízené motorové støíkaèky. Bìhem akce,
pøi ní nìkolik èlenù bylo zranìno, byla znièena
také èást náøadí a výstroje. Sbor tuto materiální
ztrátu velmi tìce nesl.
V roce 1927 byla k hasièské zbrojnici pøistavìna
døevìná sušicí vì vysoká 13 m, která slouila
svému úèelu a do r. 1970, kdy musela být z
bezpeènostních dùvodù zbourána. V r. 1932
byly ve spolupráci s obecním úøadem v obci
zøízeny 3 vodní nádre.
Bohatá èinnost sboru v období mezi svìtovými
válkami spoèívala kromì výcviku a zásahù i v
poøádání kulturnì spoleèenských akcí, konaly se
napøíklad hasièské plesy, výlety, vinobraní,
veèírky, hasièi rovnì organizovali slavnostní
akce pøi pøíleitostech výroèí zaloení
republiky, hrálo se hasièské divadlo aj. Tyto
akce byly pro sbor velmi pøínosné. Díky nim
toti získával nejen finanèní prostøedky, ale i
širokou obec pøíznivcù.
Dne 22. bøezna 1932 došlo na schùzi Sboru
dobrovolných hasièù ve Vratimovì k závané
neshodì mezi èleny. V dùsledku toho došlo na
této schùzi k rozdìlení sboru na Horní a Dolní
èást. Za významnou v historii vratimovského
sboru lze povaovat i tu skuteènost, e
znepøátelený Horní sbor dobrovolných hasièù
pozval na své závìreèné cvièení dne 4. záøí 1932
i Dolní sbor.
Intenzívní èinnost Dolního sboru narušila
havárie plnì obsazeného hasièského vozu pøi
výjezdu na upní sjezd. Ani tato nehoda však
sbor od další práce neodradila. Zvýšeným úsilím
a pùjèkami všech èlenù byla v roce 1937
zakoupena nová støíkaèka, v roce 1938 hasièské
vozidlo BUICK a roku 1939 bylo ve Vratimovì
na Sokolské ulici postaveno hasièské skladištì.
Postupem èasu se døívìjší nesrovnalosti a
rozpory mezi obìma znepøátelenými sbory
smazávaly a zaèalo docházet k postupnému
sbliování (napø. Dolní sbor se úèastní oslav
pìtadvacetiletého výroèí trvání Horního sboru).
V roce 1941 pak dochází z podnìtu èlena
Dolního sboru Leopolda Šodka na spoleèné
valné hromadì v místní sokolovnì ke slouèení
obou sborù. Èlenové se zároveò usnesli na
novém názvu - Sbor dobrovolných hasièù
mìstyse Vratimova.
Další èinnost Sboru tvrdì narušila nacistická
okupace a 2. svìtová válka. Sbor byl povìøován
úkoly nutnými pro váleèný ivot, napø. noèní
hlídky, hašení poárù po bombardování a
ošetøování nìmeckých vojákù. Rovnì kulturní
a spoleèenský ivot znaènì upadal, jeliko
veškeré akce mohly být konány jen se svolením
nìmeckých úøadù. V té dobì schùze a ostatní
èinnosti hasièù pøispívaly k vytváøení
vlastenecké atmosféry a obèanské
sounáleitosti.V té dobì došlo také ke zmìnì
zpùsobu vyhlašování poplachu - dosavadní
troubení trubaèù bylo nahrazeno houkáním
sirény z vratimovských papíren.
Po 2. svìtové válce sbíral sbor síly a prostøedky
pro další èinnost. Po komunistickém puèi v
únoru 1948 je hasièský sbor zaèlenìn do sloek
Národní fronty, v jejím rámci je nasazován
pøevánì na akce v rámci budování mìsta, napø.
výstavba školy, jeslí, stadionu, výpomoc JZD a

jiné. Pøesto pøeváná vìtšina zùstává èleny
sboru a nové povinnosti chápe jako naplnìní
hesla „Blinímu ku pomoci“.
Ing.J.Nìmeèek,starosta SDH Vratimov
pokraèování v záøijovém èísle VN

Èinnost
Mladých hasièù
v Horní Datyni
Oddíl mladých hasièù v Horní Datyni pracuje ji
šestým rokem. Zaèátek letošního roku byl pro
naše mladé hasièe opìt nároèný, a proto bych vás
ráda seznámila s našimi akcemi. A e jich nebylo
málo. Soutì Plamen, na kterou se kadým
rokem peèlivì pøipravujeme, je hlavní náplní
celoroèní práce oddílu. V letošním roèníku se
této soutìe zúèastnily dvì drustva, mladší a
starší. Ti mladší se celkovì v okresním kole
umístili na 9.místì z 20 drustev a starší na
11.místì z 37. V letošním roce také dvì dìvèata
pøešla do dorostenek a sleèna Aneta Gürtlerová
postoupila z okresního kola do kola krajského,
kde se umístila na nádherném ètvrtém místì.
Chci všechny mladé hasièe a i dorostenky na
tomto místì pochválit za jejich celoroèní práci,
protoe si to zaslouí. Letošní roèník byl pro
naše hasièe poslední, ve kterém startovali v
okrese Frýdek-Místek. Další roèník ji absolvují
pod Ostravou. V únoru, jako ji tradiènì, zaèala
naše okrsková soutì, a to Turnajem ve støelbì,
kterou organizuje SDH H.Datynì v místní
tìlocviènì. Sluší se zde podìkovat místním
sokolùm za zapùjèení prostor tìlocvièny pro
mladé hasièe a to i v zimním období. Celkovì se
v okrsku naši hasièi umístili na 2.místì mladší a
na 3.místì starší. Dále jsme 3.bøezna ve
spolupráci s kulturním støediskem uspoøádali pro
dìti karneval v Kulturním domì v Horní Datyni,
který mìl veliký úspìch a dìti i hasièi se dobøe
bavili. V dubnu, jako ji tradiènì, se konal pro
dìti ze školy a školky Den Zemì. Dìti se sešly u
hasièárny a soutìily v rùzných hasièských
disciplínách. Zároveò se dozvìdìly spoustu
informací o hasièské technice a také o prevenci v
poární ochranì. Poslední víkend v kvìtnu jsme
organizovali Den dìtí. I pøes mírnou nepøízeò
poèasí pøišlo pøes 80 dìtí, které pøi splnìní
pøipravených disciplín dostaly drobné odmìny a
spoustu sladkostí. Pøijeli také profesionální
hasièi ukázat svoji techniku a pøišel kùò, který
povozil dìti. Èinnost oddílu jsme zakonèili
návštìvou Lanového centra v Ostravì, kde si
hasièi vyzkoušeli rùzné lanové pøekáky a také
svoji odvahu. V srpnu se opìt vìtšina dìtí sejde
na letním táboøe v Pohoøelicích u Zlína, který ji
dvanáctým rokem poøádá Obèanské sdruení
Vìnujeme se dìtem (www.osvsd.cz) ve
spolupráci s datyòskými hasièi. No a pokud se o
nás chcete dozvìdìt ještì nìco víc nebo mezi nás
pøijít, zkuste naše webové stránky http: // hasicihd.vratimov.cz. Scházíme se kadé úterý od 16
hod. v hasièárnì. Pøejeme všem mladým
hasièùm i ostatním dìtem pìkné prázdniny a v
záøí ahoj.
L.Svobodová-SDH H.Datynì
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

informuje

¡
Ta bolest v srdci bolí a nikdy se nezahojí

V èervenci a srpnu
z dùvodù rekonstrukce v Kulturním støedisku
se konají pouze tyto akce:

Dne 21.èervence uplyne smutný rok
od úmrtí pana

Akce jiných organizát orù
Vratimov 3.,10.,17. a 24.7. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
7.,14., 21.a 28.8. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17

Pavla RAKA
Vzpomíná maminka s rodinou

31.8. - prodej - vestibul kina
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin.
Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.

NENECHTE SI UJÍT
TYTO POØADY

Vstupenky zakoupíte ji dnes !
V Kulturním støedisku po-èt 7-16, pá 7-14
17.9. v 19 hod. SCREAMERS
Kabaretní show praské travesti skupiny, které bylo pøeloeno z
mìsíce dubna ( prodané vstupenky zùstaly v platnosti )
vstupné: 200 a 180 Kè
11.10. v 18 hod. Pavel NOVÁK
Poøad se opírá pøedevším o známé písnièky 60. a 70. let.
Nechybí ani blok moravských lidových a svìtové hity. Celý
koncert je propojen i lehkou poezií.
vstupné 130 Kè
19. 9., 17.10., 21.11., 19.12. vdy v 19 hod.
TÓNY POD OPONOU
Koncerty váné hudby ve spolupráci s umìlci z Janáèkovy
konzervatoøe v Ostravì
vstupné 40 Kè

1.7. - 31.8.2006

¡
SVET
oèima dìtí
práce ákù
ZUŠ Vratimov

po - pá 9 - 16

¡
POHÁDKY A PORADY
PRO DÌTI

pøijedou i k Vá
a
n
d
m
.le

Eva a Vašek

Chcete naivo slyšet
skladby Bílá orchidej,
Rùe øeknou víc nebo
Akropolis adieu ? Zveme
Vás na setkání s Evou a
Vaškem v Kulturním
domì v HorníchDatyních

19.ledna
od 19 do 22 hod.

Vstupenky si zajistìte ji
dnes!
Èíslované stoly,
obèerstvení,
taneèní parket

!! !

19

Mají své pøíznivce nejen u nás, ale také
v Chorvatsku, Rakousku, USA i Kanadì

24.9. v 10 hod. Birlibánova dobrodruství
12.10. v 8,30 a 10 hod. Pavel Novák pro dìti
22.10. v 10 hod. Ronja - dcera loupeníka
1.12. v 8,30 a 10 hod.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA - pro školy
9.12. v 17 hod.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
s balíèkem sladkostí pro dìti ( sál v H.Datyních)
15.12. v 8,30 a 10 hod.
JAK PAN MYSLIVEÈEK OSLAVIL SE VŠEMI
LESNÍMI PØÁTELI ŠTÌDRÝ VEÈER

Kulturní dùm H.Datynì
2.9. v 18 hod. - Louèení s létem
4.11. v 18 hod. - Halloween party
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

informuje
KURZ IRSKÝCH TANCÙ
Pokud patøíte mezi pøíznivce a obdivovatele
taneèní sk.Lord of the dance a rádi byste
se jejich umìní na okamik
pøiblíili, èekáme právì na Vás a Vaše pøátele.
Pøijïte strávit pravidelnì jeden podveèer
v týdnu za doprovodu irské hudby

KURZY
Bøišní
tancmeinou
s Yas

d. lekci
cena za 2 ho

kurz otevøeme

novinka !
pøípravka
maoretkové
skupiny Lvíèata

dìvèátka ji od 4 let

: 200,- Kè

pouze pøi
oètu zájemkyò
dostateèném p

Maoretky
Lvíèata
Vratimov
pøivítáme nové posily
maoretkového týmu
trenérka: J.Harmáèková
kurzovné:

450,-/12 lekcí

Zápis do všech kurzù probìhne ve dnech 29. a 30.srpna od 8 do 18 hod.
zdávat ihned !
v
tel. 595 700 752
e
d
v,
o
o
m
te
ti
e

ra
ù
V
m
o
y
k
k
is
š
d
lá
Pøih
Kulturní støe

KULTURNÍ STØEDISKO, ORGANIZAÈNÍ SLO¡KA VRATIMOV, FRÝDECKÁ 1000/48,tel.è. 595 700 750-4

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA ...........................
název kurzu nebo krouku

JMÉNO, PØÍJMENÍ........................................................................................................rok narození.................................
bydlištì .....................................................................................................................................................................

svým podpisem stvrzuji, e :
a) kurzovné zaplatím hotovì nejpozdìji v 1.lekci kurzu
b) jsem zdravá(ý) a schopná(ý) se kurzu úèastnit (Absolvování kurzu konzultujte pøed zahájením s lektorem
nebo s lékaøem dle svého zdravotního stavu.Kurzovné se vrací v pøípadì delšího náhlého onemocnìní
po doloení lékaøského potvrzení)
c) na vlastní náklady si opatøím pomùcky dle pokynù lektora
d) souhlasím se zpracováním osobních údajù pro úèely evidence pøihlášek do kurzù
datum a podpis......................................................podpis zákon.zástupce nezl.uchazeèe......................................

PROVOZNÍ DOBA KULTURNÍHO STØEDISKA: po - èt 7 - 17 hod., pá 7 - 14,00 hod.

nov
ì

Vratimov, tel. 595

lek

aerobic dìti

5 - 9 let
13 lekcí/400 Kè

12 lekcí / 1800 Kè

pro podnikatele
i všeobecné základy,
vè.daní

kurz úèetnictví

10 - 15 let
13 lekcí
400 Kè

aerobic dívky

700 752

8

JÓGA

10

- pro zaèáteèníky
è
0K
- pokroèilé
48
cí/

PRACUJEME S POÈÍTAÈEM

zdravotní cvièení

TAI-CHI

ŠKOLA JÓGY
FRÝDEK - MÍSTEK

RA
cena kurzu - 350,- Kè KA KAL

Deset setkání po dvou vyuèovacích hodinách

í
ice
ce
ENÍ
a
Z
¡
race
ava u¡ cen
kond
relax UDR
inspi
záb po
od záøí 2006 v kurzech KS Vratimov
angliètina
nìmèina
ruština
zaèáteèníci, mírnì pokroèilí,
pokroèilí

32 lekcí / 1800 Kè

pilates

vhodné pro eny i mue, pro které je zdraví
a pohoda dostateèný dùvod,
aby zaèali cvièit

15 lekcí/ 680 Kè

10 lekcí / 400 Kè

pro dìti od 10 let

moderní taneèní styly

dance
KALANETIKA +breake
elektro boogie
s Bárou

(vyuití náøadí: èinky,
tyèe, gumy )

15 lekcí / 450 Kè

o
Kulturní støedisk

evzdávat ihned !

Zápis do všech kurzù probìhne ve dnech 29. a 30.srpna od 8 do 18 hod.
Pøihlášky mùete od
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filmy

Program kina Hvìzda Vratimov
Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

Orion

èervenec 2006

klubu Orion

tel.: 595 700 757, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem è.21
1.7.
nepøístupný

18,00 hod.
60,-Kè

USA
105´

Prime

1.Drama ivota
2.Trojice slavných reisérù

3.ivotopisy
4.Drsný sever
Na mìsíc èervenec ( vdy od 20 hod.) jsme pro Vás vybrali:

2

18,00 hod.
65,-Kè

USA
125´

Mission:Impossible 3
Tøetí návrat zvláštního agenta Toma Cruise do
svìta adrenalinu, akce a nebezpeèných úkolù.

12.-13.7.
nepøístupný

18,00 hod.
60,-Kè

USA
126´

1

Tristan a Isolda
USA
148´

Šifra mistra Leonarda
Vrada v Louvru a návod v Da Vinciho malbách
vede k odhalení nábo.tajemství. T.Hanks, A. Tautou

19.-20.7.
pøístupný

18,00 hod.
65,-Kè

USA
91´

Doba ledová 2

4

Dingo, Marry a Sid se vracejí ! Doba ledová konèí
a zaèíná obleva, vítr nièí jejich údolí. Èeský dabing.

21.-22.7.
18,00 hod.
nevhodný do 12 let 65,-Kè

USA
132´

V jako vendeta
Hrdinové slavného komiksu bojují v totalitní Británii
za svobodu a spravedlnost.Hrají: N.Portman, S.Rea

26.- 27.7.
18,00 hod.
nevhodný do 12 let
60,-Kè

USA
99´

Hranice ivota
Nìkde mezi ivotem a smrtí je místo, kde byste
nemìli zùstávat. Hrají: E.Mc Gregor, N. Watts

28.- 29.7.
pøístupný

18,00 hod.
65,-Kè

Match Point - Hra osudu - 19.7. - VB/USA - 124´
Po roce èekání se Woody Allen vrací se zbrusu novým filmem,
který nám ukazuje „odvrácenou“ stranu Woodyho Allena. Allen
vymìnil New York za Londýn, jazz za operu a komedii za drama,
co byl vskutku bravurní tah.
Pøíbìh Match Pointu vypráví o mladém uèiteli tenisu Chrisi, jen
pøichází do Londýna a uèí zde, slušnì vydìlává a hledá pøátele.
Jedním z nich se stane bohatý Tom Hewett, pocházející z velmi
zámoné rodiny. Chris se seznamuje i s nimi, pøedevším pak s
Chloe, Tomovou sestrou. Ta se do nìj zamiluje a dávají se
dohromady v nejprve harmonický vztah. Pak však Chris potká
uhranèivou a smyslnou Nolu, americkou Tomovu snoubenku.
Chris se s ní zaène stýkat v sexuálním pomìru, který pomalu
narùstá. Chris se zaplétá do dvojité hry, která je èím dál
sloitìjší…a vyvrcholí v neèekaný a strhující závìr.

Nestárnoucí pøíbìh vìèné lásky, spalující vášnì,
bezmezné oddanosti a kruté zrady.

14.-15.7.
18,00 hod.
nevhodný do 12 let
65,-Kè

Miloš Forman - Taking off - 12.7.- USA - 93´
Vlídný pohled na pomatenou generaci 70. let, její nadìje, pøání i
problematické vztahy se svými váenými, staromódními a
pokryteckými rodièi. Larry a Lynn Tynovi tvoøí typickou
americkou rodinu s neodmyslitelnými starostmi s dcerou
Jeannie, která bere drogy, a se spoleèností, ve které se
pohybuje. Jeanie odejde z domova. Její rodièe se setkají s
dalšími lidmi, kterým utekly dìti, a zjišují, e je odchod èlena
rodiny mùe obohatit - najednou mají prostor, aby znovu objevili
ivot, aby se k sobì opìt pøiblíili.

Kdy u i terapeut potøebuje terapii! Herecký
koncert Umy Thurman a Meryl Streep.

7.- 8.7.
nevhodný do 12 let

Orion

Sokoli - 26.7. - Island - 97´
Simon pobýval mnoho let v cizinì a svìt mu uštìdøil nejednu
ránu. A teï se vrací znavený, osamocený a plný beznadìje na
Island - ostrov svých pøedkù - aby zde skoncoval se ivotem. Ne
mùe svùj plán dokonat, pøiplete se mu do cesty mladá Dúa,
dìvèe, které nemá na rùích ustláno, a Simon se rozhodne tuto
svobodu milující duši ochraòovat.Aby ji osvobodil z nesnází a
problémù se zákonem, prchají do Hamburku i se vzácným
islandským sokolem, o kterého Dúa peèovala. Pro ni je tento
symbol starých Vikingù zosobnìním svobody, pro Simona zase
nadìjí na zisk tolik potøebných penìz...

TOP 3 - nejnavštìvovanìjší filmy klubu Orion
( kvìten - èerven )

Amarcord 20%

Kukuška 20%

USA
113´

Úèastníci zájezdu

Letní komedie podle bestselleru M.Viewegha
s A.Polívkovou, E.Holubovou, B.Kleplem,
J.Štìpánkovou, K.Fialovou ....

v srpnu nehrajeme

Ray 60%
TOP 5 - nejnavštìvovanìjší filmy za období 19.5. - 17.6.2006
Pýcha a pøedsudek 11%

Walk the Line 9%

Zkrocená hora 13%

Ray 7%

V záøí se mùete tìšit na:
Poseidon, Za plotem
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.

Bambi 2 60%

Vydává MìÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní støedisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.è. 595 700 754
Pøedseda redakèní rady :Mgr.Iveta Zechová, redaktor VN Ivo Kièmer. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ïurišová.
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ÈR E 12367
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA VRATIMOVA
Rada města Vr atimova zasedala 10.7., 18.7.,
31.7. a 22.8. 2006 a pr ojednávala :
10.7.2006
! rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ na
nám.TGM ve Vratimově
! smlouva o dílo pro rekonstrukci sociálního
zařízení ZŠ na nám.TGM ve Vratimově
! smlouva o nájmu silničního pozemku pro
zvláštní užívání
18.7.2006
! vyhodnocení prodeje bytů
! současný stav oprav místních komunikací
! rozpočtové opatření města č.IV/2006
! nájemní smlouvy a Dodatky ke smlouvám
! přidělení nebytového prostoru
! ukončení pronájmu nebytových prostor
22.8.2006
! aktuální stav plnění investičních akcí
! sběr velkoobjemového odpadu II.pololetí 
termíny a stanoviště
! rozbor plnění ukazatelů
! rozpočtové opatření č.V/2006
! nájemné v obecních bytech
! přidělení obecního bytu v DPS
! přidělení nebytových prostor na
Radničním náměstí
! žádost o změnu užívání nebytových
prostor
! ukončení pronájmu nebytových prostor a
vyhlášení záměru
! pronájem části pozemku
! plán finančních kontrol na II.pol.2006
! schválení Dodatku ke smlouvě a schválení
SOD

I.Kičmermístostarosta

ZDARMA

Peníze pro Vratimov
a Horní Datyně navíc.......
Volební období 2002 – 2006 se pomalu blíží ke konci. Nastává čas , kdy je
vhodné se ohlédnout zpět a pokusit se hodnotit.
V tomto článku Vás chceme informovat, jak
naše město bylo úspěšné při žádostech o
jednotlivé dotační programy, na které není
právní nárok a získání dotačních peněz
není jednoduché. Žadatelů o dotace je
velké množství. Pro získání dotací je nutné
znát jednotlivé dotační tituly, mít precizně
připravené žádosti včetně všech jejich
příloh, dodržet řádné termíny a dokázat
splnit někdy velmi „tvrdé“ dotační
podmínky. Protože je to práce složitá,
někteří žadatelé – (obce) na provedení
těchto administrativních kroků uzavírají
smlouvy s odbornými firmami a za tuto práci
jim platí. Město Vratimov není tím případem
a veškerou přípravu ( kromě projektové
dokumentace) pro podání žádostí provádí
starostka města společně s týmem
některých zaměstnanců městského úřadu.
Ve volebním období 2002 – 2006 přijalo
Zastupitelstvo města Vratimova dotace ze
státního rozpočtu na rekonstrukce
obecního majetku a na investiční akce
v celkové výši 40 025 000,Kč:
! rekonstrukce elektroinstalace ZŠ ul.
Datyňská
! stavba výtahu v budově MěÚ ve
Vratimově
! vybudování hřiště u ZŠ TGM

OZNÁMENÍ
Podzimní sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu ve Vratimově
a H.Datyních proběhne v těchto termínech
a na těchto stanovištích:
Vratimov
9.10. Restaurace U Kostela
10.10. Radniční náměstí
11.10. křižovatka ulic Nádražní a U Hráze
12.10. ulice Na Příčnici u hasičárny
13.10. ulice Frýdecká na parkovišti
u Masokombinátu Krahulčí
16.10. ulice Rakovecká u mostu
17.10. ulice Frýdecká u výdušné jámy
Horní Datyně
18.10. kulturní dům Horní Datyně
19.10. ulice Václavovická u kapličky
20.10. U Důlňáku u obchodu

Ing.Pavlovská  odbor VaŽP

Policie ČR Vratimov 604 127 288

! rekonstrukce školní kuchyně
! rekonstrukce KD ve Vratimově
( I. etapa)
! rekonstrukce KD v Horních Datyních
! rekonstrukce elektroinstalace v KD ve
Vratimově ( II. etapa)

! rekonstrukce obje ktu Hasičské
zbrojnice ve Vratimově
! rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ
TGM ve Vratimově
! rekonstrukce střechy – objekt bývalých
jeslí na ul. Sokolská
! stavba ohřevu teplé vody – městské
koupaliště
Město Vratimov bylo pod porováno
i firmami, které rovněž pomáhaly finančními
příspěvky  formou darovacích smluv –
nebo sponzorsky odvedenou prací rozvoji
našeho města. Přispívaly na veřejně
prospěšné věci jako např. vybavení
koupaliště, obřadní síně města, školských
zařízení ( lavice pro žáky ZŠ), dále na
kulturní akce, opravy komunikací a
zastávek autobusů, zapláštění městského
lesa apod.
Za volební období přispěly městu celkovou
finanční částkou ve výši cca 1 430 000, Kč.
Poděko ván í města Vratimova p atř í
zejména firmám:
MITTAL STEEL a.s. Ostrava, MG ODRA
Gas, s.r.o., KES , s.r.o., BIOCEL Paskov,
a.s., Mirel Trading a.s., KOFING , a.s., HSF
System a.s., Technoma, spol.s.r.o., Kroviář
Radislav – ENESPO, Severomoravská
energetika, KOEXPRO Ostrava.
Věříme, že i po komunálních volbách v říjnu
2006 bude vedení radnice pokračovat ve
velmi dobrých vztazích mezi městem
Vratimov a firmami na území i v okolí města
Vratimova.

Ukázka
z připravované
výstavy
Vratimov v květu
ve vestibulu
kina Hvězda
Informace o vernisáži budou zveřejněny v TV Local,
na www.ksvratimov.eu a plakátovacích plo chách

Mgr. Iveta Zechová, starostka
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Svozový kalendář na 2.pololetí 2006
Vratimov  svozový den pátek
datum
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.
5.1.

1 x týdně
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená

Horní Datyně  svozový den středa

1 x 2 týdny
modrá

1 x 4 týdny

kombi
žlutá

modrá

zelená

žlutá

modrá
modrá

žlutá
zelená

modrá
modrá

žlutá
zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

žlutá

zelená

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

datum
5.7.
12.7.
19.7.
26.7.
2.8.
9.8.
16.8.
23.8.
30.8.
6.9.
13.9.
20.9.
27.9.
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.
1.11.
8.11.
15.11.
22.11.
29.11.
6.12.
13.12.
20.12.
27.12.
3.1.

1 x týdně
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená

1 x 2 týdny

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
žlutá

Případné změny ve svozovém kalendáři budou občanům po dohodě s Městským úřadem včas oznámeny

Nový školní rok v TJ Sokol Vratimov
Dříve než Vás pozvu na akce a cvičení pořádané
v září, ráda bych se ještě naposledy vrátila k
účasti našich dětských cvičenců na XIV.
všesokolském sletu v Praze. Program probíhal
ve dvou dnech, část programu byla přenášena
Českou televizí. Počasí nám víc než přálo a i
přes úmorná horka během celého našeho
týdenního pobytu se celá akce vydařila ke
spokojenosti všech zúčastněných. Do Prahy se
sjelo cca 17 tisíc nejen českých, ale i
zahraničních sokolů ze čtyř kontinentů. Naše
výprava kromě zkoušek a vystoupení ve volném

čase také poznávala pamětihodnosti Prahy.
Prohlédli jsme si Karlův most, Staroměstskou
radnici, Petřínskou rozhlednu, Pražský hrad,
Obe c ní d ům, Tyr šův dům , i nte ri ér y
Stavovského divadla a Trójský zámek. Mysleli
jsme i na zábavu. Navštívili jsme divadelní
představení v Divadle komedie, trojrozměrné
kino Imax, Křižíkovu fontánu, botanickou
zahradu a zažili úchvatný pohled na noční Prahu
z ruského kola v lunaparku. Chtěla bych
vyzdvihnout účast všech cvičenek jmenovitě
Ba r b or y C igá nkové, Len ky K r up ové,

Kateř iny Najdekové, Zuzany Pastr ňákové,
Klár y Stoškové a Kr istýny Tancerové a
poděkovat děvčatům za výdrž a trpělivost při
celoročním nácviku
náročné gymnastické
skladby a vzornou reprezentaci sokolské
jednoty i města. Také bych ráda poděkovala
Hance Stejskalové a Kr istýně Tobolové za
úsilí vynaložené při nácviku skladby a
vystoupení na oblastních sletech v kraji a těším
se na další podobné akce se stávajícími i novými
cvičenci.

Pravidelné cvičení zahajujeme 11. září dle následujícího rozvrhu, další informace na
PO 15,30  17,00 Odbíjená mladší žákyně
18,00  19,30 Odbíjená ženy
20,00  21,00 Aerobic ženy

ČT 15,30  17,00 Odbíjená mladší žákyně
18,00  19,30 Odbíjená dorostenky
20,00  21,00 Aerobic ženy

ÚT 14,30  15,30 Badminton
16,30  18,00 Všestrannost mladší žactvo
18,00  20,00 Odbíjená dorostenky
20,00  21,00 Odbíjená muži

PÁ 15,30 
17,00 
18,30 
20,00 

ST 16,30  18,00 Cvičení rodičů s dětmi
18,00  19,30 Odbíjená ženy
19,30  21,00 Kopaná muži

NE 15,00  16,00 Muži míčové hry
16,30  18,00 Muži míčové hry
20,00  21,00Muži míčové hry

17,00 Kopaná žáci
18,30 Kopaná muži
20,00 Odbíjená pro všechny
21,00 Muži míčové hry

I na letošní školní rok hledáme nové cvičitele pro dětské i dospělé
složky. Zájemcům poskytneme zázemí pro provozování nových
sportovních i nesportovních aktivit dle vlastní volby.
Kontakt: Ilona Spratková
mobil: 777 056 707
email: spratkovailona@vratimov.net

M.Šebestovácvičitelka TJ Sokol Vratimov

www.sokolvr atimov.xf.cz
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spolků a organizací města
2.9.  Turnaj v nohejbalu dvojčlenných družstev
 pořádá TJ Sokol Vratimov
6.9.  20.9.  interaktivní výstava TELEPACE
+ propagace nabídky ZÚ

ˇ
Už jen kytičku na hrob můžeme dát
a chvíli postát a vzpomínat

Dne 30.srpna jsme vzpomněli 5.výročí úmrtí
paní

 pořádá DDM Vratimov

Věry MAREŠOVÉ

9.9.  Portas cup  turnaj v minikopané

 pořádá DDM Vratimov

S láskou a úctou vzpomínají
dcera a syn s rodinami

14.9.  Děti , mládež, volný čas  na náměstí s ost.org.

 pořádá DDM Vratimov
15.9.  17.9.  VP „ Vím co chci“

 pořádá DDM Vratimov

Dne 31.srpna uplynulo 5 let od úmrtí
pana

18.9.  22.9.  Týden otevřených dveří

 pořádá DDM Vratimov

Ladislava DOSTÁLA

23.9.  Vratimovské hry

 pořádá DDM Vratimov

Kdo ho znal snad někdy vzpomene,
kdo ho měl rád nikdy nezapomene

26.9.  Těšínské divadlo  Veselé paničky Windsorské
v 19,00 v DK V Havířově
30.9.  Turnaj ve volejbalu

manželka a syn s rodinou

 pořádá DDM Vratimov

výstavy ve vestibulu kina
o vernisážích budou zveřejněny v TV Local,
v září Informace
na www.ksvratimov.eu a plakátovacích plochách

OSTRAVA

očima mladého fotografa
Daniela Michalíka
ukázka z připravované výstavy

28.8.  29.9.2006
další z připravovaných
výstav

VRATIMOV
V KVĚTU
ukázka na titulní straně

GRAFIKA
po  pá 9  16

ˇ

název kurzu nebo kroužku
JMÉNO, PŘÍJMENÍ........................................................................................................rok narození.................................

bydliště .....................................................................................................................................................................

svým podpisem stvrzuji, že :
a) kurzovné zaplatím hotově nejpozději v 1.lekci kurzu
b) jsem zdravá(ý) a schopná(ý) se kurzu účastnit (Absolvování kurzu konzultujte před zahájením s lektorem
nebo s lékařem dle svého zdravotního stavu.Kurzovné se vrací v případě delšího náhlého onemocnění
po doložení lékařského potvrzení)
c) na vlastní náklady si opatřím pomůcky dle pokynů lektora
d) souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidence přihlášek do kurzů
datum a podpis......................................................podpis zákon.zástupce nezl.uchazeče......................................

v tomto čísle najdete
Plnění povolebního prohlášení........str.2
Program Kina Hvězda.................... str.8
Inzertní příloha................................str.9
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ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VRATIMOVA

PLNĚNÍ POVOLEBNÍHO PROHLÁŠENÍ

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

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

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

I.Kičmermístostarosta

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

za volební období 2002  2006

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

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

pokračování na str.2

20. a 21.října 2006

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

a zastupitelstev obcí

Volební místnosti ve Vratimově jsou na obvyklých
místech. Volební místnost v Horní Datyni
je z důvodu rekonstrukce kulturního domu
v budově Základní školy.

2

PLNĚNÍ POVOLEBNÍHO PROHLÁŠENÍ
pokračování z titulní strany

za volební období 2002  2006

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

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

Sociální a bytová oblast

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

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

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

Školství a kultura, sport

!
!
!
!
!
!
!

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

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

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

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

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

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

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

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

Z.Fejglběžecký Klub Vratimov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 pořádá katolická církev

po  pá
9  16

2.  31.října

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

OSTRAVA
výstava potrvá
do 27.října 2006

očima mladého,
talentovaného, amatérského
fotografa

Daniela Michalíka

výstava fotografií

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

vstupné dobrovolné

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

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

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

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

13 lekcí / 1 hod. týdně , cena 400 Kč

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

12 lekcí / 2 hod.týdně

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

13 lekcí / 1 hod. týdně , cena 400 Kč

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

12 lekcí / 2 hod. týdně , cena 450 Kč

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

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

cena 1800 Kč

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

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

Orion

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

SUPERMAN SE VRACÍ

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

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

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

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

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

3

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

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

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

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

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

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

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

3.Hudba v srdci
4.Pravdivé životní osudy

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

Já a Ty a všichni ostatní 10%

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

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

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

Pink Floyd 45%

Dvojí život Veroniky 45%

TOP 3  nejnavštěvovanější filmy za období 1.9  20.9.2006

Pink Floyd 16%

Já a Ty a všichni ostatní 3%
Poseidon 1%

více k obsahům filmů se dozvíte na

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

Dvojí život Veroniky 16%

Za plotem 64%

Vratimovské
noviny

v tomto čísle najdete
Plnění povolebního prohlášení........str.2
Program Kina Hvězda.................... str.8
Inzertní příloha................................str.9
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA VRATIMOVA
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Rada města Vratimova zasedala
17.10.2006 a projednávala :
vyhodnocení letní sezóny na koupališti
schválení inventarizační komise
rozpočtové opatření č.VII/2006
přidělení nebytových prostor
výpověď z nájmu nebytových prostor
smlouvy a dodatky smluv
pronájem části pozemku

I.Kičmermístostarosta

Výsledky hlasování
do Zastupitelstva města Vratimova
za jednotlivé volební okrsky
ve Vratimově a Horních Datyních
okrsek

odevzdané
obálky

vol.účast v %

okrsek č.1
DDM Vratimov

596

49,88 %

okrsek č.2
ZUŠ Vratimov

455

45,96 %

okrsek č.3
KD Vratimov

463

39,07 %

okrsek č.4
ZŠ ul.Datyňská

537

44,71 %

okrsek č.5
KD H.Datyně

486

51,81 %

celkem

2 537

46,06 %

podekování
ˇ
patří všem občanům z Vratimova a Horních
Datyň, kterým není lhostejný život v našem
městě a projevili svou vůli hlasováním v
komunálních volbách.

Mgr.Iveta Zechová,starostka

POZVÁNÍ
Dne 3.listopadu 2006 v 16,00
hodin zveme všechny občany
do kavárny Společenského
domu ve Vrati mově na
1.Us t av u j íc í zas ed án í
Zas tupit els tva m ěs ta
Vratimova, kde proběhne volba
starosty, místostarosty, členů
rady města, členů kontrolního a
finančního výboru.

Mgr.Iveta Zechová,starostka

ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Výsledky voleb do
Zastupitelstva města Vratimova
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 5 517
2 537
celkový počet odevzdaných úředních obálek
46,06 %
celková účast
POŘADÍ PODLE VOLEBNÍCH STRAN

volební strana
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
SNKměsta Vratimova a H.Datyň
KDUČSL
Strana zelených
SNKpro rozvoj města

počet hlasů
12
9
7
3
3
2
2

389
445
052
519
312
288
010

v%
30,96 %
23,60 %
17,62 %
8,79 %
8,28 %
5,72 %
5,02%

Pořad í kandidátů podle počtu získaných hlasů
1. Iveta Zechová
2. Aleš Šklář
3. Dagmar Hrudová
4. Věra Firková
5. Hynek Knybel
6. Alice Dudová
7. Ivo Kičmer
8. Alois Zajíček
9. Petr Urbanec
10.Jan Pončík
11. Ivo Kiška
12.Kateřina Čechová
13.Josef Vašíček
14.Daniel Kašička
15.Pavel Cielecký
16.Jan Vavrečka
17.Roman Staněk

Poděkování
Vážení občané, vážení voliči,
děkuji všem občanům Vratimova a Horních
Datyň, kteří svými hlasy podpořili kandidáty
občanské demokratické strany v letošních
komunálních volbách.
Máme radost z toho, že důvěra v naši
demokratickou stranu se oproti minulým
volbám zvýšila o 1.178 hlasů. Získali jsme 4
mandáty do městského zastupitelstva a k získání
pátého mandátu nám chybělo minimum hlasů.

ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KSČM
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
SNKměsta Vrat.a H.D.
KDUČSL
SNKpro rozvoj města
SZ

1 093
835
831
828
817
814
733
689
639
633
627
505
478
358
318
286
219

S jistotou mohu za naše zvolené kandidáty slíbit,
že budou v městském zastupitelstvu, komisích i
jiných orgánech města pracovat s maximálním
úsilím pro rozvoj města tak, jak jsme slibovali v
našem volebním programu. Věřím, že jejich
práce Vás, vážení občané a voliči, přesvědčí o
tom, že Vaše volba v naše kandidáty byla
správná.

Za Občanskou demokratickou stranu
Ing. Petr Šik Předseda MS ODS ve Vratimově
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Každoročně se zjišťují celostátně k 15.9.
stavy včelstev k zazimování. Při této
příležitosti ZO ČSV Horní Datyně sděluje s
dobrým pocitem širší veřejnosti, že se jí
podařilo úbytek 79 včelstev po
dlouhotrvající zimě zcela eliminovat a
stavem 268 včelstev převýšit loňský stav k
zazimování ještě o 8 včelstev.
Podzim je pro včelaře závěrečným
obdobím příprav včelstev k zazimování.
Včelstva jsou již zakrmena a nastává další
fáze jejich léčení proti roztoči Varroa
destructor. Provádí se fumigací, t.j.
zadýmováním nebo aerosolem.
Metodický návod nařizuje v období od
začátku října do konce roku provést tři ( v
případě předchozího léčení gabonem dvě )
ošetření včelstev fumigací nebo aerosolem.
Fumigace se provádí při venkovních
teplotách nad 10°C, dokud včely nevytvoří
chumáč, kterým již kouř nepronikne. Při
nižších venkovních teplotách v rozsahu
5°C až +10°C se dá použít aerosol z
acetonového roztoku, pro teploty nad 10°C
jen aerosol z vodní emulze. Aerosolové
částice na rozdíl od kouře proniknou i
dovnitř chumáče včel.
V naší ZO, kde se provádí léčení gabonem,
chystáme pro podzimní léčení změnu. Jako
první ošetření se provede fumigace, jako
druhé pak náročnější ošetření aerosolem z
acetonového roztoku. Dosud jsme
prováděli ošetření jen fumigací. Pro
ošetření aerosolem nám scházel k vyvíječi
aerosolu kompresor. Ten jsme si mohli letos
dovolit zakoupit jen díky zvýšené dotaci od

OZNÁMENÍ
Ordinace praktického lékaře
MUDr.I.Teichmanové oznamuje rozšíření
ordinačních hodin a to ve středu od 12,00 do
16,00 hod..V odpoledních hodinách budou
přednostně ošetřeni pracující občané.
ordinační hodiny
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7  12
7 9
7  11
7  12
7  11

12  16
12  16

Dnešní společnost bere slovo transfúze
zcela automaticky, podobně jako léky či
vitamíny.Jenže...Musí být DÁRCE,
který poskytne nejcennější
tekutinu.Krev nelze získat jinak.
Takovýmito nezištnými dárci
jsou
Pavla MARTINÁKOVÁ a Jiří HOLEK z
Vratimova. Za 40 bezplatných odběrů
krve převzali zlatou plaketu
MUDr.Janského. Jmenovaným patří
upřímné poděkování za jejich hluboce
lidský postoj, kterým přispěli k záchraně
zdraví, často i životů mnoha lidí.

L.Poledníkováředitelka ÚOS ČČK

MěÚ Vratimov. Na použití aerosolu se
připravujeme. Vlastníme od Výzkumného
ústavu včelařského technologický postup
ošetření včelstev proti Varroáze aerosolem.
S praktickou ukázkou ošetření jsme byli
seznámeni Ing. Burdou z OV ČSV Frýdek
Místek v Chlebovicích po jeho přednášce
Nemoci včel a jejich léčení. Léčení
aerosolem bude provozně a organizačně
daleko náročnější než ošetření fumigací.
Bude však účinnější, neboť bude
aplikováno v době, kdy již v úle není žádný
včelí plod a aerosolové částice proniknou
do chumáče včel. V době ošetření musí být
včelstvo zpřístupněno pro ošetřující
pracovníky. Včelař musí být ve svém
stanovišti s dostatkem těsnícího materiálu
pro každý úl. Lidé provádějící ošetření musí
být mobilní. S celým agregátem, tj. vyvíječ
aerosolu s hubicí+kompresor se musí
přemisťovat po 26 různých stanovištích
prakticky ve stejný den.
Práce s acetonovým roztokem účinné
léčivé látky si navíc vyžádá dodržení
bezpečnostních předpisů a ochranné
pomůcky.
Ekonomika provozu ošetření včelstva
aerosolem bude stanovena dodatečně po
provedeném ošetření.

A teď něco mimo téma
podzim se včelaři
Na Včelařském dnu konaném 27.8.t.r. v
Domě včelařů v Chlebovicích, byla u
příležitosti založení prvního včelařského

ˇ
I v letošním roce jsme se snažili dětem
nástup do mateřské školy co nejvíce
zpříjemnit. Dne 19.září jsme s
p.Růžičkovou uspořádali "Minidiskotéku"
na školní zahradě, děti si zatančily i
zasoutěžily společně s rodiči a užily si tak
spoustu legrace. Na závěr si na ohništi měli
mo ž n o s t o p é ci p á r ky. Ak c e b y la
uspořádána zároveň i pro MŠ v Horní
Datyni. Dne 5.října proběhla už tradiční
"Drakiáda" pro děti MŠ ve Vratimově a
10.října pro děti MŠ v Horní Datyni. Pro
předškoláky začala předplavecká výchova,
jezdíme obě MŠ na bazén Delfínek do
Havířova. Zapojili jsme se do sběru žaludů
a kaštanů, které předáme mysliveckému
sdružení Hubert, s nímž máme dlouholetou
spolupráci. Přihlásili jsme se do "Soutěže s
panem Popelou" ve sběru papíru. Od října
se děti zapojily do různých kroužků 
dramatického, výtvarně  keramického,
pěveckého, tanečního, hry na flétnu a
aerobiku. V MŠ v Horní Datyni využívají děti
kroužek výtvarněkeramický, logopedický,
hru na flétnu. V tomto školním roce máme
zapsáno v MŠ ve Vratimově 126 dětí a v MŠ
v Horní Datyni 52 dětí. Na děti čeká ještě
spousta aktivit a plánovaných akcí, některé
i společně s rodiči, věříme, že si užijeme do
konce školního roku spoustu legrace a
prožijeme mnoho hezkých zážitků.

L.Sivákováředitelka MŠ

spolku na FrýdeckoMístecku oceněna i
naše ZO ČSV Horní Datyně. Její předseda
Ing.Grohmann převzal od OV ČSV Frýdek
Místek pamětní medaili za aktivní práci pro
včelaře a včelařské spolky.
Každoročně pořádá ZO ČSV v Domě
zahrádkářů tradiční a v širokém okolí
vyhledávanou podzimní výstavu ovoce a
zeleniny. Byla vždy provázena miniexpozicí
včelařství, která ukázkou demonstračního
úlu, včelařských pomůcek i prodejem
včelařských produktů byla vždy oživením
celé výstavy. Letos však bohužel chyběla.
Nebylo to však vinou našich včelařů.

Ing.Z.Tobolajednatel ZO ČSV H.Datyně

Olympijský den zemí EU
na ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

Kdo z Vás se při sledování televizních
přenosů z olympijských her alespoň jednou
nezasnil a nepředstavoval si, že je
sportovec, který právě podal výjimečný
sportovní výkon, či dokonce vyhrál medaili?
Právě tento pocit si žáci naší školy chtěli
vyzkoušet, a proto ve středu 27.září 2006
proměnili naše školní hřiště na "olympijský
stadion" a ze žáků 2.stupně se jako
mávnutím kouzelného proutku staly
sportovní výpravy, reprezentující vybrané
státy EU: Estonsko a Španělsko (6.třída),
Francie (4.A), ČR (8.a), VB ( 8.B), Řecko
(9.A), a Německo (9.B). Hned po prvním
ranním zvonění se konal slavnostní nástup
zúčastněných sportovců (všichni žáci
2.stupně) i vedoucích výprav (učitelé). Po
upřesnění programu olympijského dne byly
vyvěšeny vlajky zúčastněných zemí. Pak
přišly na řadu jednotlivé disciplíny:
běh 50m, štafetový běh, hod
medicimbálem, přetahování lanem,
přehazovaná.
Paralelní třídy jednotlivých ročníků
soutěžily v jednotlivých disciplínách vždy
spolu  za vítězství získaly 2 body, za prohru
1 bod.
Celé sportovní dopoledne vyvrcholilo
exhibičním volejbalovým utkáním družstev
žáků a učitelů. I když sluníčko vykouklo až
na závěrečné vyhlašování výsledků, celé
dopoledne proběhlo v přátelské sportovní
atmosféře.
A jak to všechno dopadlo? Čestné kolo pro
vítěze kolem "olympijského" hřiště si
zaslouženě vychutnali reprezentanti Velké
Británie (8.B), kteří zvítězili ve všech
disciplínách, kterých se zúčastnili. O
absolutní vítězství se však dělily úsměv a
dobrá nálada, která ovládla všechny
přítomné, když si společně z plných plic
zakřičeli závěrečné zdar, zdar, zdar!!!
Mgr.P.Kožušníková.tisk.mluvčí
olympijského výboru ZŠ Masarykovo nám.
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Sociální péče od 1.ledna 2007
INFORMACE O ZMĚNÁCH V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH UPRAVUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ PÉČI OD 1.LEDNA 2007
část 1  příspěvek na péči
Od 1. ledna 2007 dochází k zásadní změně v
systému poskytování sociálních služeb. Od
tohoto data je stanovena účinnost nového
zákona o sociálních službách (zákon č.
108/2006 Sb.), tím dojde ke změnám, které mají
zásadní vliv, jak na poskytovatele sociálních
služeb, tak na jejich uživatele. Tento zákon
upravuje podmínky poskytování pomoci a
podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální
situaci prostřednictvím sociálních služeb
(definuje druhy sociálních služeb a úhradu za
jejich poskytování a formy financování) a
příspěvku na péči.
Příspěvek na péči je nově zavedenou sociální
dávkou, kterou mohou získat občané na zajištění
pomoci potřebné k řešení jejich obtížné sociální
situace.
Přijetím zákona o sociálních službách se r uší
zvýšení důchodu pro bezmocnost , které bude
nahrazeno novou dávkou, příspěvkem na péči.
Dále se r uší příspěvek př i péči o osobu
blízkou, poskytovaný osobám pečujícím o
osoby s přiznanou bezmocností nebo o dítě
dlouhodobě těžce zdravotně postižené
vyžadující mimořádnou péči.
V platnosti zůstávají a nadále se budou
poskytovat příspěvky:
! mimořádné výhody
! jednorázový příspěvek na opatření
zvláštních pomůcek
! příspěvek na úpravu bytu
! příspěvek na zakoupení motorového
vozidla
! příspěvek na provoz motorového vozidla
! příspěvek na individuální dopravu
! některé další příspěvky poskytované z
důvodu zdravotního postižení občana
podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.

Příspěvek na péči
Poskytuje se:
Osobám starším jednoho roku věku závislým
na pomoci jiné fyzické osoby za účelem
zajištění potřebné pomoci při úkonech péče o
vlastní osobu a soběstačnosti. Schopnost
zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačný je u
každého člověka různá, proto zákon rozeznává 4
stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od
lehké až po úplnou závislost. Těmto stupňům
následně odpovídá také výše příspěvku v
korunách.
Účel př íspěvku:
Přispět osobám, které jsou pro svou nepříznivou
sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby, na
zajištění potřebné pomoci zejména
prostřednictvím služeb sociální péče. Posiluje
finanční soběstačnost (kupní sílu) uživatelů
sociálních služeb.
Stejně jako zvýšení důchodu pro bezmocnost,
tak i příspěvek na péči se pro osobu, které
náleží, nepovažuje za př íjem.
Příjemci dávky, tj. závislé osobě, se vkládá
možnost rozhodovat o způsobu zajištění pomoci
a dále možnost hledat zdroje pomoci ve svém
prostředí u osob blízkých nebo jiných fyzických
osob a u poskytovatelů sociálních služeb. Oba
uvedené způsoby pomoci lze kombinovat.
Pomoc může poskytovat současně více osob
blízkých nebo jiných fyzických, avšak pouze

jedné z nich (a to té, která bude pečovat v
největším rozsahu) může z titulu péče o osobu
závislou ve II. až IV. stupni být započtena tato
doba péče jako náhradní doba pro účely
dů cho do véh o z abe zpe čen í. Po tvrz ení
prokazující dobu péče pro účely zdravotního a
důchodového pojištění vydá pečujícím osobám
obecní úřad, který příspěvek poskytuje.
Pečující osoba může být zaměstnaná, v evidenci
úřadu práce, studovat, apod. Podstatné je jen
zajištění potřeb pečované osoby.
Žádost o př íspěvek na péči se podává:
!u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dále jen „příslušný úřad“), který
následně o žádosti rozhoduje
!žádost se podává na předepsaném tiskopise.
Musí obsahovat také označení osoby resp.
poskytovatele sociálních služeb, která
poskytuje nebo bude poskytovat péči, pokud
je již v té době známa, a způsob výplaty.
Odvolací orgán:
Krajský úřad
Povinnosti žadatele a opr ávněné osoby:
! podrobit se sociálnímu šetření, které
provede sociální pracovník příslušného
úřadu v domácnosti žadatele a vyhodnotí
schopnost zvládat 36 jednotlivých úkonů
při péči o vlastní osobu a schopnost
zajištění soběstačnosti, které jsou
vymezeny v zákoně
! podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro
potřeby posouzení stupně závislosti, které
provede lékař úřadu práce na podkladě
nálezu ošetřujícího lékaře, výsledku
sociálního šetření, popř. vlastního
vyšetření
! osvědčit rozhodné skutečnosti a dát
úřadu souhlas k jejich ověření

Výše příspěvku:
os. do 18 let

os.nad 18 let

Stupeň I
lehká závislost
3 000, Kč 2 000, Kč
Stupeň II
středně těžká závislost 5 000, Kč 4 000, Kč
Stupeň III
těžká závislost
9 000, Kč 8 000, Kč
Stupeň IV
úplná závislost
11 000, Kč 11 000, Kč
Příjemce př íspěvku je povinen nahlásit do 15
dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
přiznání příspěvku, jakým způsobem mu bude
péče zajištěna, pokud tak již neučinil při podání
žádosti. Příjemce dávky je povinen využívat
příspěvek k zajištění potřebné pomoci
odpovídající přiznanému stupni závislosti.
Příslušný úřad bude následně kontrolovat
využití příspěvku na zajištění odpovídající
pomoci.
Zákon o sociálních službách stanoví, jakým
způsobem přechází zvýšení důchodu pro
bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo
jinou osobu od 1. 1. 2007 na příspěvek na péči.
1) Příjemce zvýšení důchodu pro bezmocnost
osoba závislá (částečnou)
I. stupeň (2.000, Kč)

(převážnou)
II. stupeň(4.000, Kč)

(úplnou)
III.stupeň(8.000, Kč)

2) Dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené
vyžadující mimořádnou péči bude považováno
za osobu ve III. stupni závislosti a náleží mu
příspěvek ve výši 9.000, Kč.
3) V případě příspěvku při péči o blízkou nebo
jinou osobu poskytovaného ke dni 31. 12.
2006
A.  z důvodu péče o osobu, která je
p ř íj em c em zv ý š en í d ů c h o d u p r o
bezmocnost:
! při částečné bezmocnosti pečované osoby
starší 80 let jde o osobu v I stupni závislosti,
ale příspěvek na péči se poskytne ve výši
odpovídající stupni II .
! při převážné bezmocnosti pečované osoby
jde o osobu ve II stupni závislosti, ale
příspěvek na péči se poskytne ve výši
odpovídající stupni III . V tomto případě je
omezena doba poskytování po dobu 2 let
ode dne nabytí účinnosti zákona a v této
době by mělo být provedeno nové
posouzení zdravotního stavu.
P ř íj e m c e o z m ě n u d á v k y n e ž á d á ,
přehodnocení provede příslušný úřad sám a
přizná příspěvek na péči v odpovídajícím stupni
závislosti. Zároveň pověřený obecní úřad
rozhodne o odejmutí příspěvku při péči o
blízkou nebo jinou osobu. Zvýšení důchodu pro
bezmocnost náleží naposledy při splátce
důchodu splatné v prosinci 2006.
B.  z důvodu péče o osobu, která není
p ř íj em c em zv ý š en í d ů c h o d u p r o
bezmocnost:
Pečující osobě náleží příspěvek při péči o
blízkou nebo jinou osobu (byloli o něm
pravomocně rozhodnuto do 31. 12. 2006), až do
doby podání žádosti oprávněnou osobou o
příspěvek na péči, nejdéle však do 31. 12. 2008.
Nutno upozornit, že příjemci příspěvku při péči
o blízkou nebo jinou osobu po 1. 1. 2007
nebudou v důsledku novely zákona o
důchodovém pojištění účastny důchodového
pojištění, ani se jim doba péče vykonávané po 1.
1. 2007 nebude zohledňovat jako náhradní doba.
Od 1. ledna 2007 je stát plátcem zdr avotního
pojistného za osoby, které jsou závislé na péči
jiné osoby ve stupni II až IV a za osoby pečující
o tyto osoby.
Důchodového pojištění jsou ze zákona účastny
osoby pečující osobně o osobu, která je závislá
na péči jiné osoby ve stupni II až IV, pokud spolu
žijí v domácnosti, podmínka domácnosti se
nevyžaduje, jdeli o blízkou osobu. V případě,
kdy je péče poskytována více osobami, může
být doba péče zohledněna jako náhradní doba
pouze jedna z nich, a to
osobě, která
zabezpečuje péči v převážném rozsahu.
Zde je nutné upozornit na skutečnost, že v
případě, kdy bude pečováno o osobu, která je
osobou v I stupni závislosti, nebudou pečující
osoby účastny důchodového ani zdravotního
pojištění.
Bližší informace o příspěvku na péči může
občan získat u každého obecního úřadu obce s
rozšířenou působností.

Š.Šalamounová
sociální odbor MěÚ Vratimov
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Vratimov v květu 2006/2007
Dnes se malou statistikou a poděkováním
sponzorům rozloučíme s letošním 1.
ročníkem soutěže amatérských fotografů
"Vratimov v květu 2006". Sešlo se celkem
42 fotografií místních zahrádek , vkusně
působících truhlíků či skrytých zákoutí , ale i
pečlivě upraveného okolí činžovního domu
či veřejné budovy. Překvapením byl vysoký
počet hlasujících návštěvníků  celkem bylo
odevzdáno 97 hlasovacích lístků. Vyhrát
však mohly pouze dvě fotografie, jsou to :
1. místo  architektonicky vyvážená
zahrada manželů Sedlářových z ulice Na
Příčnici.
2. místo květy kosatců před zelení
obrostlou stěnou domku paní Likové v ulici
Na Slezance.
Za krásnou a hodnotnou cenu pro vítěze
(vyžínač a zahradní vysavač v ceně

přesahující 3 tis. Kč) děkujeme známé
vratimovské firmě MILBAPAPÍR, s.r.o. ,
cenu předala v televizním studiu osobně
manažerka firmy slečna Barbora Kučná.
Majitelé zahrádky na 2. místě obdrželi
cibule a hlízy rostlin pro podzimní výsadbu
a zahradní hnojivo, v ceně 600 Kč věnovalo
Kulturní středisko.
Děkujeme ještě jednou sponzorské firmě,
že jsme mohli 1. ročník soutěže ozdobit
nečekaně štědrým darem, děkujeme všem
zúčastněným za pořízené fotografie a na
závěr jen připomenutí: jaro a s ním
kvetoucí radost i starost tady bude coby
dup, foťte a zkuste i Vy štěstí v příštím 2.
ročníku soutěže, fotografie budeme
přijímat od ledna do srpna 2007.

H.Bömerová, KS

Nové
dotační programy
 možnosti pro spolky
a organizace
Upozorňujeme všechny zájemce
z řad spolků a organizací, že mají
možnost ucházet se o finanční
prostředky v nově vyhlášených
dotačních programech
Moravskoslezského kraje. Bližší
podrobnosti o dotačních
programech naleznete v odkazu
"dotace" na stránkách
www.krajmoravskoslezsky.cz
a www.ostrava.cz

informace RR

OZNAMUJEME VŠEM ODBĚRATELŮM ELEKTRICKÉ ENERGIE, ŽE BUDE PROVEDENO

PŘERUŠENÍ PŘERUŠENÍ

PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
pro část obce Vratimov Zadky
U Výdušné jámy

Oblast napájené z trafostanice DTS 6769
Ul.Frýdecká po č.p.156/28, ul.Okrajová po č.p.353/2

Dne 14.11.2006 od 8,00 do 16,00 hodin
Dne 21.11.2006 od 8,00 do 16,00 hodin
Dne 28.11.2006 od 8,00 do 16,00 hodin
v sousedních oblastech bude probíhat vypínání: 26.10.2006 čas 7:30  14:30
vše v místě vyvěšení oznamů: bude prováděna rekonstrukce vedení vysokého napětí

NA ZAŘÍZENÍ BUDEME PROVÁDĚT NEZBYTNÉ PRÁCE PRO ZAJIŠTĚNÍ SPOLEHLIVÉ
DODÁVKY ELEKTŘINY. DĚKUJEME VŠEM ODBĚRATELŮM ZA POCHOPENÍ

BLIŽŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT NA ZÁKAZNICKÉ LINCE 840 840 840
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spolků a organizací města
24.10.24.11.  VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ  Miroslava Lyska s
názvem "VODA BESKYD"
 pořádá Místní knihovna Řepiště
4. 5.11. VÍKENDOVÝ POBYT TZ „Horní Lhota“
pro členy kroužků Smajlík, pro rodiny s malými dětmi
pouze pro přihlášené

 pořádá DDM Vratimov
10.11. POSEZENÍ U KÁVY  od 15,00 v Domě dětí a mládeže

Děkuji za rozloučení s mým milovaným manželem
Zemřel náhle 21.září 2006.
Děkuji za květinové dary sousedům a známým.
Manželka Drahomíra, dcery a synové s rodinami

 pořádá Svaz tělesně postižených ve Vratimově
11.11. SKOROHOKEJOVÝ TURNAJ, turnaj v pozemním hokeji
hřiště DDM Vratimov, za hráče 20,Kč
prezence: 3.  5. třída v 9,00
6.  8. třída v 12,00

Ta bolest v srdci bolí a nikdy se nezahojí.

Dne 27.listopadu uplyne rok od úmrtí
našeho manžela, tatínka, bratra a švagra

 pořádá DDM Vratimov
16. 18.11. VÍKENDOVÝ POBYT „ VÍM CO CHCI“
TZ „Frenštát pod Radhoštěm“, pouze pro přihlášené,cena 245,Kč

Jaroslava KULŠTEJNA

 pořádá DDM Vratimov

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou

manželka Ludmila, dcera Martina a syn Michal

Městská

INFORMUJE,

knihovna
VRAT IM OV

že ve dnech
6., 7. a 8. listopadu 2006

po  pá
9  16

bude knihovna ZAVŘENA

z důvodu úpravy interiéru. Děkujeme za pochopení.

1.  30. 11.

°

ˇ

pořádá
v kategoriích: A
B

3.  5. tř.
6.  8. tř.

na hřišti u Domu dětí a mládeže Vratimov
00
prezence kat. A v 9 hod.
prezence kat. B v 1200 hod.
družstva 5 + 1 (+ 2 náhradníci max.)
startovné 20,Kč za hráče (i náhradníci)

POZOR!! přihlášku a startovné
odevzdat do 8.11. (čtvrtek) 2006 na DDM!!

Občerstvení  teplý čaj, guláš.
INFORMACE na DDM
nebo na tel.č. 596 732 333, 596 733 988

ˇ
Dne 14.9.2006 se na náměstí ve Vratimově uskutečnila akce Děti,
mládež, volný čas. Hlavním organizátorem byl Dům dětí a mládeže
Vratimov, který oslovil organizace pracující s dětmi na území města
Vratimova a Horní Datyně, aby prezentovaly svou činnost a zároveň
tak proběhl nábor dětí do kroužků, klubů, sborů, kurzů atd.
Mezi zúčastněné organizace patřily: Sbor dobrovolných hasičů z
Vratimova a Horní Datyně, Základní umělecká škola Vratimov a
Tělovýchovná jednota Sokol Vratimov. Všichni si připravili pro děti
soutěže a ty je seznámily jak s činností jednotlivých organizací, tak
měly možnost poznat vedoucí, kteří celoročně s dětmi pracují.
Chtěli bychom touto cestou výše jmenovaným organizacím
poděkovat za výbornou spolupráci, rovněž děkujeme panu Válkovi
Fa Zemko za zpřístupnění k elektřině, panu Vavrečkovi z
Vratimovských služeb, děkujeme hasičům z Horní Datyně za velkou
ochotu při převozu věcí, náčiní, stolů jmenovitě Liboru Svobodovi a
Martinu Čechovi a v neposlední řadě moc děkujeme Městu
Vratimov za finanční podporu, bez které by se tak velká akce s
účastí 180 dětí nemohla uskutečnit!!

M. Grácovávychovatelka,Dům dětí a mládeže Vratimov

w w w . k s v r a t i m o v. e u
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K ULTURNÍ STŘEDISK O
ve Vratimově

ˇ
program :
11.11. od 8 do 17 hod.  BURZA SPORTOVNÍCH
POTŘEB A SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ
 prostory Společenského domu, vstupné 10 Kč
13.11. v 17,00 hod.  VERNISÁŽ SOUTĚŽNÍ
VÝSTAVY fotografií  Léto a mušle. Doplněno mušlemi.
Výstava potrvá do 24.listopadu 2006 do 12 hod.,přijďte i vy
dát hlas nejhezčí fotografii.

 vestibul kina Hvězda, vstupné dobrovolné
19.11. v 10 hod. O SLEPIČCE A KOHOUTKOVI
"...na tom našem dvorku, blízko vrátek, můj kohoutek slaví
svátek..." Kohoutek slaví, ale samou chamtivostí se málem
udusí. Hodná slepička celý den lítá, jen aby kohoutka
zachránila.Pohádka pro děti, uvádí Divadlo Úsměv

 Kinosál Hvězda, vstupné 40 Kč
21. 11. v 19 hod.  TÓNY POD OPONOU  JAZZ
Koncerty vážné hudby ve spolupráci s umělci z Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě

21.listopad v 19 hod.
na jevišti Kina Hvězda ve Vratimově.
V podání umělců
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
Vstupné 40 Kč.
Koncerty doplňuje poutavý výklad
Doc.PhDr.Ivana Měrky
Nenechte si ujít nový pohled
na skladatele a uvedená díla

 Kinosál Hvězda, vstupné 40 Kč

připravujeme:
9.prosince v 17 hod. Čertoviny s Mikulášem
Pořad z produkce moderátora Jaromíra Riedla slibuje spoustu
zábavy, soutěží, tancování a návštěvu Mikuláše a čerta, kteří
přinesou každému hodnému dítěti balíček sladkostí.
Navíc odměna pro všechny děti, které s sebou donesou
vybarvený obrázek ze stránky listopadových Vratimovskýc novin.
 kavárna Společenského domu, vstupné pro všechny 45,Kč

15.12. v 10 hod.Jak pan mysliveček se všemi lesními
přáteli oslavili Štědrý večer  pohádka pro děti
Kinosál Hvězda, vstupné 40,Kč
Vstupenky na všechny akce v předprodeji !

19.listopad v 10,00 hod.
Kinosál Hvězda
Uvádí Divadlo Úsměv  Ostrava

vstupné: 40, Kč

ž
ž
ž

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

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

kurzy :

předprodej v kanceláři KS , počt 717, pá 714

Zveme širokou veřejnost do vestibulu kina
13.11. v 17,00 hod. na vernisáž výstavy

angličtina 1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
němčina 3.roč.
jóga
kalanetika









pondělí
úterý
pondělí
úterý
středa
středa
středa

mažoretky
cvičení s míči
cvičení seniorů

 pondělí
 úterý
 pondělí

15,30
15,30
17,00
17,00
17,00
17,00
18,00
19,00
15,45
17,00
18,00

klubovna
klubovna
klubovna
klubovna
klubovna
salonek
kavárna
kavárna
kavárna
salonek
salonek

č.11
č.11
č.11
č.11
č.11

KD Horní Datyně
Do k on ce r ok u v rek on st ru k ci
Akce jiných organizátorů

soutěžní výstava amatérských fotografií
ze všech koutů světa
PŘIJĎTE DÁT HLAS NEJHEZČÍ FOTOGRAFII

Výstava potrvá do 24.11.2006

6., 13., 20., 27..11.  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
6., 13., 20., 27..11.  v 16,00  zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov  kinosál
4.11.  MO KSČM  v 16,00  klubovna č.17
28.11.  MO KSČM  v 16,00  salonek

prodeje vestibul kavárny : 15.listopad
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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kavárna Spol. domu

Pořad z produkce moderátora Jaromíra Riedla slibuje spoustu zábavy, soutěží,
tancování a návštěvu Mikuláše a čerta, kteří přinesou každému hodnému dítěti balíček sladkostí.
Navíc odměna pro všechny děti, které s sebou donesou vybarvený obrázek z této stránky novin.

