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Rada města Vratimova na svých
schůzích ve dnech 23.11. a 7.12.2007
projednávala :
Dne 23. 11. 2007
! Rozbory hospodaření za 1.  10. měsíc
roku 2007
! Návrh na odpis nedobytných
pohledávek
! Plán práce RM na I. pololetí roku 2008
! Plán práce ZM na I. pololetí roku 2008
! Plnění Povolebního prohlášení za rok
2007
! Rozpočtové opatření č. IV/2007
! Přidělení nebytových prostor
! Pronájmy části pozemků
! Projednání Nájemní smlouvy
Dne 7. 12. 2007
!
Rozpočtové opatření č. V/2007
! Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí
roku 2008
! Rozpočtový výhled na léta 20082010
! Projednání smluv a dodatků ke
smlouvám
! Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu
NP
! Příprava 8. zasedání ZM
Zastupitelstvo města Vratimova
zasedalo 17. 12. 2007 a projednávalo
! Rozbory hospodaření za 1. 10. měsíc
roku 2007
! Návrh na odpis nedobytných
pohledávek
! Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí
roku 2008
! Plán práce ZM na I. pololetí roku 2008
! Plnění Povolebního prohlášení za rok
2007
! Rozpočtové opatření č. IV a V/2007
! Zpráva o činnosti KV
! Plán práce KV na I. pololetí roku 2008

Ivo Kičmer, místostarosta

ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Upozorňujeme občany, že v lednu v roce
2008 bude pokladna z technických důvodů
otevřena 2.ledna od 10 hodin. Budou se
vybírat poplatky za svoz komunálního
odpadu a za pejsky na rok 2008. Pokladna
bude celý leden otevřena denně :
pondělí a středa 8.00 11.30 12.30  16.30
úterý a čtvrtek 8.00  11.30 12.30  14.00
pátek
8.00  11,30

Dále upozorňujeme, že dne 16.1.2008,
budou pracovnice MěÚ Vratimov vybírat
poplatky za svoz komunálního odpadu a za
pejsky na rok 2008 v Horních Datyních v
Kulturním domě v malém sále, a to:
středa 16.1.2008 8.0011,30 12,3017.00

Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, a. s. oznamují občanům, na
základě usnesení představenstva akciové
společnosti, změnu ceny vodného a
stočného od 1. 1. 2008.Cena včetně DPH
Voda pitná (vodné)
25,88 Kč
Voda odvedená (stočné) 23,44 Kč

Nové ceny budou uplatněny po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu
2008, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.

Částky za likvidaci komunálního odpadu
pro rok 2008 zůstávají nezměněny a jsou
stanoveny takto:
Typ odpadové nádoby
cena
Igelitové pytle
360,
Popelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny
996,
Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny
912,
Svoz 1x za 2 týdny
1428,
Svoz 1x týdně zima,
1x za 2 týdny léto
1884,

Svoz 1x týdně
2 334,
Svoz zimní období
(za čtvrtletí)
828,
Kontejnery 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny
5 700,
Svoz 1x týdně
9 252,
Svoz 2x týdně
16 548,
Svoz 3x týdně
23 856,
Igelitové pytle mohou místo popelnice
využívat jen občané, kteří žijí osamoceně a
používají k topení ekologická paliva.

Dne 9.12.2007 vešel v platnost nový jízdní
řád MHD Ostrava. Při předchozí aktualizaci
provedené k 2.9.2007 došlo zejména u linky
č. 41 k posunům a změnám spojů tak, že ty,
které sloužily k přepravě občanů Vratimov a
Horních Datyň zaměstnaných v obchodně
průmyslové zóně v Hrabové na odpolední a
noční směně, byly zrušeny. Město Vratimov
na základě připomínek občanů okamžitě
reagovalo dopisem paní starostky a
výsledkem bylo dodatečné zavedení spoje

ze zastávky HrabováTesco směr Vratimov
ve 22,17 hod. s platností od 12.9.2007 s tím,
že doprava na odpolední směnu bude
vyřešena jízdním řádem, platným od
9.12.2007.
Ze strany Dopravního podniku Ostrava byl
tento slib dodržen a nyní linka č. 41 odjíždí
z Vratimova směrem na HrabovouTesco ve
21,26 hod.

Z.Valešováfinanční odbor

Drahomíra Nejtková

MěÚ Vratimov odbor VaŽP

Ing. Vl. Heralecký odbor investic
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Pro žáky naší školy se stalo samozřejmostí,
že během školního roku navštěvujeme
různé programy v Kulturním středisku ve
Vratimově nebo divadelní představení v
Divadle loutek v Ostravě. V nedávné době
jsme se však zúčastnili dvou výjimečných
akcí. Nejdříve jsme navštívili Divadlo Jiřího
Myrona, kde jsme zhlédli balet Sněhurka a
sedm trpaslíků. Mnohé z žáků zaujalo nejen
představení, ale i samotná budova divadla a
její vybavení. Protože se žáci v některých
ročnících zabývali v literatuře divadlem a
dramatickou tvorbou, projevili zájem o bližší
seznámení s touto oblastí. A to se nakonec
také podařilo. Bylo nám umožněno
zúčastnit se exkurze v Moravskoslezském
divadle Antonína Dvořáka. Průvodce nás
nejdříve seznámil s historií tohoto kulturního
zařízení, které právě v tomto roce slaví
významné jubileum stoleté výročí. A potom
už jsme mohli nahlédnout do zákulisí
divadla. Děti si prohlédly zkušebny, šatny s
kostýmy, seznámily se s technickým
vybavením a všemi profesemi technickými i
uměleckými. Za největší zážitek většina
považovala to, že se mohli postavit na
„prkna, která prý znamenají svět " a mohli
usednout v prázdném hledišti divadla a
prohlédnout si jeho krásný interiér. Tato
akce jistě posloužila k rozšíření jejich
kulturního obzoru.

Mgr. J. Kudláčková, zást.ředitele
ZŠ Masarykovo nám.

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok
2008/2009 se na naší škole uskuteční dne
25.1.2008 v době od 14 do 18 hodin. K
zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítětě
a průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Dne 16.1.2008 v době od 15 do 18 hodin
proběhne na naší škole pro budoucí
prvňáčky a jejich rodiče Den otevřených
dveří. Pro děti budou připraveny hravou
formou sportovní a výtvarné aktivity s
plněním jednoduchých úkolů na
stanovištích pod názvem Cesta za
poznáním. Cílem akce je připravit děti před
zápisem na nové prostředí a seznámit
rodiče s tím, co může naše škola dětem
nabídnout.

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok
2008/2009 ve škole na Datyňské ulici a
taktéž v Horních Datyních se uskuteční
dne 25.1.2008 v době od 14 do 17,30
hodin. K zápisu je nutné mít s sebou rodný
list dítětě a průkaz totožnosti zákonného
zástupce.

Den 5. prosinec 2007 byl pro žáky i učitele 1.
stupně ZŠ ve Vratimově, Masarykovo
náměstí něčím neobvyklým. Vyučování
probíhalo zcela netradičně. Zvonek sice
zvonil, ale to bylo to jediné, co připomínalo
klasickou výuku. Děti celou vyučovací dobu
pracovaly na svých projektech a zpočátku
snad ani zvonění nevnímaly.... Součástí
projektu nazvaného Vánoční slavení byly i
vánoční turnaje pořádané v tělocvičně.
Třídní učitelé na práci žáků dohlíželi,
pomáhali a radili, ale nápady, tvorba a
iniciativa byly na straně žáků. Projektový
den se v naší škole vydařil, děti byly
spokojeny.
Co se vlastně ve škole dělo?
V první třídě děti vyráběly papírové vánoční
řetězy, druhá třída zdobila větvičky tisu

přírodninami, ve třetí třídě vzniklo osm
adventních věnců, čtvrťáci si hráli na pekaře
a z vizovického těsta tvarovali vánoční
cukroví a páťáci cestovali prostřednictvím
internetu po Evropě a zjišťovali vánoční
zvyklosti v okolních i vzdálenějších zemích.
Na předvánoční atmosféru se přišli podívat i
předškoláci z mateřské školy ve Vratimově.
Všechny vánoční výrobky si mohli rodiče i
ostatní návštěvníci školy prohlédnout
10.prosince 2007 na vánočním jarmarku a
při návštěvě informačního odpoledne.
Projekt Vánoční slavení splnil svůj účel.
Navodil vánoční atmosféru v celé škole,
podpořil dětskou tvořivost a iniciativu a
každý mohl pracovat podle svých
schopností a dovedností.
Mgr. A. Klosová

Kulturní středisko pořádalo v pátek
7.prosince pro děti mateřských a
základních škol Mikulášskou besídku. O
představení byl velký zájem, bylo tedy třeba
zajistit autobusovou přepravu dětí ze
vzdálenějších míst. Objednali jsme si
přepravu u autodopravce FC Biocel
Paskov, pro který přijímá objednávky pan
Petr Spiller. Termín i hodina přepravy byly
potvrzeny a ještě den před konáním akce
jsme byli ujištěni, že je vše v pořádku,
autobus přijede. Bohužel nepřijel, bez
slůvka omluvy. Autobus pro děti, které se
tolik těšily, nedorazil a slova nedokážou
zmírnit dětské zklamání. Naprostá
benevolence (?) ze strany dopravce
způsobila, že 170 !!! dětí zůstalo bezradně

stát před školami. Díky pochopení
pedagožek alespoň část dětí na Mikuláše
dorazila. Učitelky neváhaly a s většími
dětmi přijely městskou hromadnou
dopravou. Ty nejmenší se však nadílky
opravdu nedočkaly. Smutné to bylo nejen
pro děti, ale i pro nás, dospělé, protože jsme
vše s velkou péčí chystali. Vyjádření pana
Spillera k našemu požadavku na nějakou
satisfakci, náhradu či jiné řešení " to si snad
děláte legraci, to beru jako vtip" hovoří snad
za vše.
Vám to opravdu nevadí, pane Spillere?

za zaměstnance Kulturního střediska
i za nezúčastněné děti H.Bömerová
a R. Urbánková

9

platný od 1. 1. 2008
Odbor finanční
Dorika Valasová
Danuše Pavelková
Renáta Drozdková
Zita Valešová
Naděžda Musálková
Jaroslava Novotná

email

tel.

funkce

valasova.meu@vratimov.cz
pavelkova.meu@vratimov.cz
drozdkova.meu@vratimov.cz
valesova.meu@vratimov.cz
musalkova.meu@vratimov.cz
novotna.meu@vratimov.cz

595705912
595705914
595705917
595705916
595705915
595705913

vedoucí
účetní
fin.kontrola, koupaliště, hr.automaty
pokladna,poplatek ze psů
faktury
mzd. účtárna,místní poplatky,faktury

salamounova.meu@vratimov.cz
vancurova.meu@vratimov.cz
mikova.meu@vratimov.cz
kubalova.meu@vratimov.cz
vecerova.meu@vratimov.cz

595705920
595705923
595705924
595705922
595705925

vedoucí,domovy důchodců,přestupky
soc.prac., nezam. jednotlivci
soc.prac., rod. sdětmi, pečov.služba
pozemky,hrobová místa
matrika,evid.obyvatel,
ověřování,rej.trestů

Odbor vnitřní správy
Šárka Šalamounová
Martina Vančurová, DiS
Alice Miková
Pavla Kubalová
Drahomíra Večeřová

Odbor investic a údržby obecního majetku
Ing. Alena Kašparová
Miloslav Blažek
Karla Přívětivá

kasparova.meu@vratimov.cz
blazek.meu@vratimov.cz
privetiva.meu@vratimov.cz

595705931
595705930
595705932

Pavlína Fiedorová

fiedorova.meu@vratimov.cz

595705934

vedoucí,inv.a údržba ob.maj.has.,CO
údržba bytů
investice,kanalizace,plyn,doprava,
místní komunikace
byty, NP

pavlovska.meu@vratimov.cz
slivova.meu@vratimov.cz
svencikova.meu@vratimov.cz
holusa.meu@vratimov.cz
hranicka.meu@vratimov.cz

595705941
595705940
595705942
595705943
595705956

vedoucíVaŽP, stavební úřad
stavební úřad
stavební úřad
spr. počítač. sítě, web
životní prostředí

zechova.meu@vratimov.cz
kicmer.meu@vratimov.cz
miculkova.meu@vratimov.cz
herzova.meu@vratimov.cz
nejtkova.meu@vratimov.cz
sulcova.meu@vratimov.cz

JUDr. Hrudová
Kulturní středisko

595705950
595705951
595705952
595705921
595705911
595705953
595705910
595705954
595700753, 0,1,2,4

starostka
místostarosta
vedoucí úřadu
školství a kult.,správa majetku
sekretariát
podatelna, OP
fax
právník

Další důležitá telefonní čísla
Teplo Vratimov
Vratimovské služby
Pohřební služba
Policie ČR Vratimov

596732640
596732045
596732164
604 127 288

Odbor výstavby a životního prostředí
Ing. Renáta Pavlovská
Svatava Slívová
Šárka Svěnčíková
Ing. Petr Holuša
RNDr.Ivana Hranická

Sekretariát
Mgr. Iveta Zechová
Ivo Kičmer
Ing.Renáta Mičulková
Erika Herzová
Drahomíra Nejtková
Michaela Šulcová

Školská zařízení
Základní škola Masarykovo náměstí
Základní škola Datyňská
Základní škola Horní Datyně
Mateřská škola Vratimov
Mateřská škola Horní Datyně
Zařízení školního stravování
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže Vratimov
Městská knihovna Vratimov

596732158
596732002
596736030
596732498
596736022
596732386
596768831
596732174
596732333
596732187

v tomto čísle najdete
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ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Rada města na schůzi dne 18. 1. 2008
projednávala:
! Informaci o finančních kontrolách za
II. pololetí roku 2007
! Plán finančních kontrol na I. pololetí
roku 2008
! Plán činnosti komisí na I. pololetí roku
2008
! Projednání smluv
! Přidělení obecního bytu v Domě s
pečovatelskou službou
! Vyhlášení záměrů pronájmů

Ivo Kičmer, místostarosta

Pro výpisy na městský úřad
Od začátku letošního roku mají občané
možnost v rámci programu CZECHPOINT
(Český podací ověřovací informační
národní terminál) přímo na Městském úřadu
Vratimov získat
výpisy z katastru
nemovitostí, obchodního rejstříku a z
živnostenského rejstříku. Výpisy jsou na
počkání a to na podatelně MěÚ 3.poschodí,
kancelář č. 22.
Výpisy mají formu ověřených výstupů z
informačního systému veřejné správy a v
souladu se sazebníkem žadatel zaplatí 100
Kč za první stránku a 50 Kč za každou další
stránku výpisu. Po dořešení legislativních
nejasností bude možné na stejném místě
získat i výpis z trestního rejstříku.

Ing. Renáta Mičulková, vedoucí úřadu

Jednali o dotacích, ale i lepší informovanosti
Zástupci více než dvaceti spolků a
organizací, působících na území města se v
pondělí 21. ledna sešli na společné schůzi,
která se koná pravidelně na počátku roku.
Na jednání úvodem vystoupil místostarosta
Ivo Kičmer, který hovořil o přípravě rozpočtu
města, snaze zastupitelů podpořit spolkový
život a společenské dění ve městě a zlepšit
informovanost občanů prostřednictvím
Vratimovských novin.
Přítomní pak dostali základní informace o
možnostech dotace spolkům z rozpočtu

města. Zevrubně o této problematice
hovořila vedoucí městského úřadu Ing.
Renáta Mičulková. Jak uvedla, chtějíli
organizace a spolky získat dotace na
letošní rok, musí podat žádost nejpozději do
22. února. Účelovou dotaci je možno
poskytnout na významné akce
reprezentuj ící město, zakoupení
sportovních potřeb, zařízení a nářadí
sloužících k činnosti spolku, zakoupení cen,
hrazení hromadné dopravy osob na akce,
ubytování účastníků akcí a krytí pronájmu.
Dotaci naopak nelze použít na zajištění
stravy a pohoštění, vyúčtování provozu
soukromého vozidla, mzdy a jakékoliv
finanční odměny, ani telefonní služby.
Dotace města nemůže sloužit ani na
investiční výdaje či údržbu majetku
organizací a spolků.
Jak vedoucí úřadu zdůraznila, na dotaci
není nárok, o její přidělení rozhodne rada, v
případě žádosti o dotaci nad padesát tisíc
korun, rozhodne městské zastupitelstvo.

(pa)
Jednání zájmové komise s představiteli
spolků přibližujeme dvěmi fotografiemi.
členové zájmové komise jednají se zástupci
spolků a organizací města
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Nové povinnosti žadatelů
Odbor investic a údržby obecního majetku
MěÚ Vratimova sděluje všem žadatelům o
pronájem obecního bytu, že "Pravidla pro
přidělování obecních bytů, které jsou
v majetku Města Vratimova", schválena
Radou města Vratimova dne 4.9.2001, č.j.
52.5.9., byla doplněna (RM dne 27.5.2003,
č.j. 1.5.14) o vyřazování neaktualizovaných
žádostí po dvou létech od její aktualizace.
Žadatel je povinen osobně nebo písemně
potvrdit trvání své žádosti každoročně na
počátku kalendářního roku, nejpozději však
do 31.3. příslušného roku.
V případě, že se tak nestane, bude po dvou
letech, po předchozím projednání
v sociální, zdravotní a bytové komisi,
vyřazen. O vyřazení bude žadatel
informován.

Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby obecního majetku

Zastupitelstvo města Vratimova
vyhlásilo záměr prodat
objekt čp. 60 s pozemky:
parcela číslo 4 zastavěná plocha o výměře
845 m˛,parcela číslo 5 zahrada o výměře
452 m˛a parcela číslo 6 zahrada o výměře
546 m˛,které se nacházejí u ulice U Staré
školy ve Vratimově. Informace u M. Blažka
na odboru investic a údržby majetku, tel.:
595 705 930 a P. Kubalové na odboru vnitřní
správy, tel. 595 705 922.

Pavla Kubalová
Odbor vnitřní správy

Společnost .A.S.A. bude i v
letošním roce pokračovat v akci
„separace plastů do pytlů“. Termíny
svozu žlutých pytlů na plasty jsou
následující:
21.2., 3.4., 15.5., 26.6., 7.8.,
18.9., 30.10., 11.12.
Stejně jako loni je vhodné pytle
přistavit k odvozu den předem.

Krátce před vánocemi se sešel sněm
starostů svazku obcí a měst Regionu
Slezská brána. Také v roce 2007 bylo v
našem regionu vykonáno kus společné
práce. Za nejdůležitější lze považovat
zpracování a schválení strategického plánu
rozvoje Regionu Slezská brána, který
vznikl na základě spolupr áce s
Moravskoslezským krajem díky projektu
Partnerstvím k prosperitě. Je potěšitelné,
že představitelé jednotlivých obcí se
do káz ali sh od nou t na sp oleč ných

projektech regionu do roku 2015.
Přínosem pro region bude i cyklotrasa
Ostrava Beskydy, na jejíž vybudování
získal svazek obcí z rozpočtu kraje dotaci
ve výši 635 tisíc korun. V současnosti se
pracuje na projektové dokumentaci, vlastní
stavba je plánovaná na rok 2009. Tím dojde
k propojení již postavených úseků mezi
Vratimovem a Sviadnovem.

První shromáždění starostů měst a obcí
Regionu Slezská brána v letošním roce se
konalo 24. ledna v Šenově. Na programu
byl rozpočet na rok 2008, žádosti o dotace,

zpráva z Regionu Beskydy, zprávu o
činnosti Policie ČR v regionu a další
záležitosti. (pa)

Orgán ochrany ovzduší upozorňuje
provozovatele malých zdrojů znečištění na
oznamovací povinnost o provozu těchto
zdrojů dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Oznamovací povinnost se vztahuje jen na
podnikatele, kteří využívají malý zdroj
znečištění při své podnikatelské činnosti a
to jen o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW
až 0,2 MW. Netýká se malých spalovacích
zdrojů s nulovou sazbou (tj. zdroje
používající jako paliva koks, dřevo, zemní
plyn, elektřinu, topný olej s obsahem síry do
0,1 %). Tiskopisy na oznámení si je možno
vyzvednout na Městském úřadě ve
Vratimově, odboru výstavby a životního
prostředí, 2. patro, dveře č. 8a nebo na
internetových stránkách www.vratimov.cz.
Termín
pro odevzdání oznámení
Městskému úřadu ve Vratimově, odboru
výstavby a životního prostředí je nejpozději
do 15. února 2008.

Dále připomínáme povinnost zajišťovat
prostřednictvím oprávněné osoby měření
účinnosti spalování, měření množství
vypouštěných látek a kontrolu stavu
spalinových cest . Tato povinnost měření
se vztahuje na podnikatele, kteří malý
spalovací zdroj využívají výhradně při
podnikatelské činnosti a spalující tuhá
paliva ve zdroji od jmenovitého výkonu 15
kW a spalující plynná nebo kapalná paliva
ve zdroji od jmenovitého tepelného výkonu
11 kW. Toto měření je nutno provádět
nejméně jed enkrát za dva roky a
odstraňovat zjištěné závady. Výsledek
měření musí být předložen Městskému
úřadu ve Vratimově, odboru výstavby a
životního prostředí. V případě nedoložení
měření může být provozovatel sankciován
dle § 40 zákona o ochraně ovzduší.

Rostislav Kožušník,
předseda svazku obcí Region Slezská
brána

RNDr.Ivana Hranická
Odbor VaŽP
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byla nižší
Téměř čtyřicet tisíc korun na pomoc trpícím Úroda
Jak píše deník Právo 16. ledna, loňská
V době od 2. do 13.ledna 2008 mohli
obyvatelé Vratimova v ulicích potkávat
skupinky koledníků v oblečení Tří králů 
Kašpara, Melichara a Baltazara s kasičkami
v rukou.
„Králové“ v rámci celorepubliko vé
Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR
navštěvovali obydlí, zpěvem koled přinášeli
lidem zvěst o narození Krista, předávali
jeho pokoj a požehnání a žádali o příspěvek
na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
V našem městě koledovaly celkem 3
skupinky. Setkávaly se v převážné většině s
vstřícným, vskutku lidským přístupem

obyvatel, kteří projevili ochotu pomoci
trpícím a potřebným lidem.
Celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky ve
Vratimově je 39 236 Kč a je zhruba o
tisícovku větší než vloni. Bude použit
Charitou Ostrava na dofinancování Hospice
sv.Lukáše v OstravěVýškovicích a jeho
provozní náklady, na sociální pomoc pro lidi
v k r i z o v é s i tu a c i , d á l e Ch a r i t o u
sv.Alexandra na rozvoj chráněných dílen
pro pracovní uplatnění handicapovaných
lidí a humanitární aktivity.

úroda ovoce v České republice byla
nejnižší od roku 1995. Citelný, o 25 až 30
procent, byl pokles úrody jablek. Aby bylo
dostatek tohoto ovoce na trhu, bude do
poloviny roku třeba dovést přes třicet tisíc
tun jablek.
Třeba dodat, že ne všichni si váží svého
ovoce. V mnohých zahradách ve Vratimově
bylo vidět ovoce na stromech i po příchodu
mrazu…
(pa)

JUDr. Š.Vrchlabská

Výhercem vozu VW Golf
v soutěži
zákazníků společnosti Mountfield se 17.
ledna stal Václav Polášek z Vratimova. Jak
se píše ve zprávě, zveřejněné 18.1. v
Moravskoslezském deníku a dalších
novinách, jmenovanému se vyplatila koupě
benzinového čerpadla… Blahopřejeme!
(pa)

Výherce je z Vratimova

Ceny bytů jdou nahoru
Zájemci o bydlení na Ostravsku musí
počítat s tím, že za pořízení bytu zaplatí více
než v minulých letech. Během loňského
roku došlo k výraznému růstu cen bytů.
Přispěl k tomu mimo jiné i zájem
zahraničních pracovníků získat bydlení v
dostupné vzdálenosti od nově budovaných
firem v kraji. Potěšitelná zpráva je, že stále
jsou ceny metru čtverečního bytové plochy
v naše kraji zhruba dvakrát nižší než v Brně
a okolí a čtyřikrát menší než v Praze.
Růst cen bytů zhodnocuje i investice do
vlastního bydlení.
(pa)

Přestože od konání Vánočního koncertu
ZUŠ Vratimov uplynul více než měsíc, stojí
tato kulturní a společenská událost za to,
abychom jí ještě věnovali pár řádků. Sál
Kulturního střediska ve Vratimově
11.prosince doslova " praskal ve švech ".
Koncert měl u návštěvníků  občanů
Vratimova, Paskova i dalších, mimořádně
veliký úspěch.
Ovace sklidilo vystoupení Houslového
souboru paní učitelky Kamily Bodnárové,
roztomilí malí houslisté si okamžitě získali
přízeň celého sálu. Závěr patřil Městskému
dechovému orchestru při ZUŠ Vratimov,
jehož umělecká úroveň se neustále
zvyšuje.
Jana Adámková za Občanské sdružení

Černí pasažéři v DPO
Dopravní podnik Ostrava tvrdě bojuje s
černými pasažéry. V loňském roce jich
„chytil“ téměř sto tisíc, o patnáct tisíc více
než v předchozím roce. Informovala o tom
ČTK v polovině ledna. Kolik neplatičů bylo z
Vratimova není známo, ale kdo jezdí v
autobusech DPO ví, že revizoři si i v našem
městě přijdou na své…
(pa)

POSPOLU při ZUŠ Vratimov

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 Jiří Pajorek,
Zdeněk Mazák, Vlasta Cingelová
a Petr Oravec z Vratimova. Za 40
bezplatných odběrů krve převzali
na Magistrátu města Ostravy zlatou
p la k et u M U Dr. J a ns k é ho .
Jm en o van ým p a t ří u př í mn é
poděkování za jejich hluboce lidský
postoj, kterým přispěli k záchraně
zdraví, často i životů mnoha lidí.

L.Poledníkováředitelka ÚOS ČČK

V posledním čísle loňského roku byly
ve Vratimovských novinách fotografie z
nedávné historie. Na stůl se nám
dostala fotografie dětí, nejméně
padesát let stará, která by měla být z
Vratimova. Pokud poznáte o koho jde,
budeme rádi. Historie by neměla být
anonymní…
Pokud máte historické fotografie z
Vratimova a okolí, rádi je zveřejníme. O
jejich vrácení se nemusíte bát, stačí
nám v digitální podobě.
(pa)

Chtěla bych se vrátit k roku uplynulému a
poděkovat účastníkům druhého setkání s
pamětníky a příznivci místního Sokola.
V prosinci 2007 se sešlo 21 sester a bratrů,
společně zavzpomínali nad donesenými
dobovými fotografiemi na své působení v
Sokole. Setkání bylo pro současný výbor
velmi podnětné a budeme se těšit nejen s
nimi, ale i dalšími občany Vratimova na
setkání u příležitosti slavnostního otevření
výstavy věnované 80. výročí položení
základního kamene sokolovny a 100. výročí
založení Sokola ve Vratimově.

Za TJ Sokol Vratimov
Mgr. I. Heinichová (cvičitelka rodičů a dětí)
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Kdo v srdci žije, je stále s námi
Dne 23.února 2008 vzpomeneme
nedožitých 43. narozenin naší milované dcery

program :
Dne 10.června uplyne 15 let od její násilné smrti
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Rodiče

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít.

Dne 25.února 2008 vzpomeneme
1.smutné výročí úmrtí pana
Nikdy nezapomenou manželka,
dcera a syn s rodinami

17. února v 10.00 uvádíme pohádku „ O bábě chřipce „
Děti se dozvědí, jak je důležité dodržovat správnou
životosprávu , aby nebyly nemocné. Vstupné 50, Kč,

po předložení správně vyplněného soutěžního kupónu
(uveřjněného v tomto čísle VN)  sleva na dětské
vstupence 10, Kč
Předprodej od 1.2.2008
 kinosál Hvězda
22.2. v 19.00 uvádíme zábavný program „ Ladies party „
dámskou jízdu se skupinou The Rocky Team Skvělé pití,
skvělá zábava , navrch trochu erotiky.Vstup jen pro dámy !!
Vstupné 170, Kč
Předprodej od 28.1.2008

 kavárna Spol. domu

Připravíme Vám na požádání dárkové vstupenky.
1.2.  POLOLETNÍ PRÁZDNINY AQUAPARK OLEŠNÁ
pouze pro přihlášené, cena 160,Kč

 pořádá DDM Vratimov

nabízíme :

1.2.  ŠIBŘINKY od 20 hod.  sokolovna Vratimov

pořádá TJ Sokol Vratimov
2.2.  MAŠKARNÍ PLES pro děti od 16 hod.sokolovna Vratimov

 pořádá TJ Sokol Vratimov
6.2.  INFORMAČNÍ SCHŮZKA
letní dětský tábor BOJANOVICE u Znojma
18.00 hod ZŠ Masarykovo nám.,přihlášky, program

 pořádá DDM Vratimov
9.2.  KARNEVAL pro děti od 2 let
kulturní středisko Vratimov, od 16.00 hod., soutěže, hry,
tombola, vstupné dobrovolné,vstup v masce není podmínkou

 pořádá DDM Vratimov
11.2.  14.2.PRÁZDNINOVÝ POBYTBOLATICE u Opavy,
pro děti z 1. 5. tříd ZŠ, cena 980,Kč,
pouze pro přihlášené

 pořádá DDM Vratimov
15.2.28.3. POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ  výstava
v knihovně v Řepištích (úterý 1012 a 1317 a pátek 912 a 13
15,30 hod.)

pořádá knihovna Řepiště
19.2. v 17,30  BESEDA s Vladimírem Šimkem o plavbě kolem
světa  knihovna Řepiště (budova OÚ )

 pořádá knihovna Řepiště
21.2. v 15,00  VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
restaurace U Šodka

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

kurzy :
angličtina 1.roč.
1.roč.
3.roč.
4.roč.
cvičení seniorů
cvičení s míči
jóga
kalanetika










pondělí
úterý
úterý
pondělí
pondělí
úterý
středa
středa

pilates
cvičení s overbally

 čtvrtek
 čtvrtek

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

klubovna
klubovna
klubovna
klubovna
salónek
salónek
salónek
kavárna
kavárna
kavárna
salónek

č.11
č.11
č.11
č.11

pořádá Svaz tělesně postižených Vratimov

Městská

knihovna
VRATIMOV
Městská knihovna ve Vratimově se připojuje k oslavám
Mezinárodního dne dětské knihy a propagaci soustavné
četby dětí akcí:

NOC S ANDERSENEM,
která proběhne od pátku 28. března 2008 (začátek je
v 17.00 hodin ), do soboty 29. března ráno.
PŘIDÁTE SE I VY?
(pro děti ze 2. až 4.tříd pouze registrovaní čtenáři naší
knihovny!) Schůzka zájemců: středa 13.února 2008
od 14.00  do 15.00 hodin

Akce v Horních Datyních :
2.2.  ples Tělovýchovné jednoty H.D.
9.2.  ples Mysliveckého sdružení Hubert
23.2.  ples SDH H.D.  Pochování basy

Akce jiných organizátorů ve Vratimově
4., 11., 18., 25.2.  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
4., 11., 18., 25.2.  v 16,00  zkouška ZUŠkinosál
9.2. v 15,00  Karneval DDM  kavárna
12.2. v 16,00  schůze MO KSČM  klubovna č.17
22.2. v 13,00  předváděcí akce  salonek
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin.
Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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Všeobecní lékaři
MUDr. Radovan Hranický
sestra: Jarmila Fojtíková
Frýdecká 819, 739 32 Vratimov,
Tel. č. 596 783 790, Fax: 596 783 791
Mobil: 602 823 848,
email: amb.rh@email.cz,
www.amb.ambrh.wz.cz
pondělí 8.30  13.00
15.00  19.00
úterý
8.30  13.00
neordinuje
středa 8.30  13.00
neordinuje
čtvrtek neordinuje
16.30  20.00
pátek
9.00  13.00
neordinuje
po,út,pá 13.00  15.00  jen pro zvané,
individuálně objednané
pá
7.30  9.00 + dle domluvy
preventivní prohlídky a ZPP
Návštěvy  dle domluvy s lékařem
Odběry denně mimo čtvrtek 7.15  7.45

MUDr. Ingeborg Teichmanová
sestra: Jana Habramová
Zdravotní středisko Vratimov,
Frýdecká 936/59, Tel. č. 596 732 021
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.00  12.00
7.00  9.00
7.00  11.00
7.00  12.00
7.00  11.00

neordinuje
12.00  16.00
14.00  16.00
neordinuje
neordinuje

MUDr. Jan Večerek
Mobil: 603 326 227
Tel. domů: 596 732 397

MUDr. Michal Večerek
Mobil: 604 748 813
sestry: Zdeňka Janošcová,
Dana Holaňová, Žaneta Krupová
Zdravotní středisko Vratimov,
Frýdecká 936/59, Tel+fax: 596 732 113
email mvecerek@quick.cz,
www.zdravcentra.cz/jan.vecerek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

6.30  11.00
6.30  11.00
6.30  11.00
6.30  11.00
6.30  12.00

13.00  17.00
neordinuje
neordinuje
13.00  16.00
neordinuje

Laboratorní odběry: denně 6.30  8.30
Návštěvy denně dle domluvy s lékařem

Vyšetření a ošetření mimo ordinační
hodiny je možno domluvit na tel. č.:
596 732 113, 603 326 227, 604 748 813,
593 732 397

Praktická lékařka
pro děti a dorost
MUDr. Markéta Maršálková
sestra: Irena Vaňková
Zdravotní středisko Vratimov,
Frýdecká 936/59Tel. č.: 596 732 196
pondělí 7.30  12.00
úterý

7.30  11.30

středa

7.30  11.30

čtvrtek
pátek

7.30  11.30
7.30  12.00

13.00  15.00
prevence
12.30  15.00
poradna
13.00  15.00
prevence
13.00  15.30
neordinuje

Neurologická
ambulance
MUDr. Danuše Roubcová
Zdravotní středisko Vratimov,
Frýdecká 936/59,
Modrý pavilon Ostrava: 596 247 646,
597 011 231, Mobil: 606 366 796
úterý
čtvrtek

13.00  15.30
12.30  15.00

Pedikura
Jarmila Prymusová
Zdravotní středisko Vratimov,
Frýdecká 936/59, Mobil: 732 334 528
pondělí 12.00  18.00
úterý
8.00  15.00
středa
8.00  12.00
čtvrtek
8.00  12.00
pátek
8.00  12.00

13.00  18.00

sestra: Vlasta Klímková
Zdravotní středisko Vratimov,
Frýdecká 936/59
Tel. č: 596 732 595, Mobil: 728 535 681

7.30  11.30
7.30  11.30
7.30  10.30

sestra: Lenka Kopcová
Zdravotní středisko Vratimov,
Frýdecká 936/59, Tel. č.: 596 733 442,
Mobil: 731 505 511,
email:vratimov.ocni@seznam.cz
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

13.00  15.00
13.00
pro objednané
13.00  15.00
13.00  15.00
neordinuje

MUDr. Anna Šrubařová
sestra: Naděžda Hrdá
Zdravotní středisko Vratimov,
Frýdecká 936/59,
Tel. č.: 596 732 579

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

6.30  14.30
6.30  14.30
6.30  14.30
6.30  14.30
6.30  9.30

sestra: Milena Ciahotná
Zdravotní středisko Vratimov,
Frýdecká 936/59,
Tel. č.: 596 732 023
7.00  14.00
7.00  14.00
7.00  15.00
7.00  14.00
neordinuje

pro objednané
pro objednané
pro objednané
pro objednané

7.30  12.00
7.30  12.00
neordinuje
7.30  12.00
7.30  12.00

neordinuje
13.00  16.00
13.00  17.00
13.00 16.00
neordinuje

Objednávky pouze ve středu od 13.00
do 17.00 hodin.
Akutní pacienti budou ošetřeni v
průběhu ordinační doby.

Gynekologická
ambulance
MUDr. Marek Ožana
sestra: Hana Vašíčková
Datyňská 462, Vratimov
Tel. č.: 596 732 024
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

obj.

obj.

13.00  15.00  18.00  19.00
neordinuje
13.00 obj.
 19.00
obj.
obj.
13.00  15.00  18.00  19.00
obj.
13.00  17.00

Doporučujeme objednávání
ke zkrácení čekání.

Léčebná
rehabilitace
fyzioterapie

MUDr. Šárka Večerková

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

13.00  16.00
13.00  16.00
13.00  16.00
13.00  16.00
neordinuje

Kožní ambulance

Akutní případy ošetříme ráno nebo dopoledne.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8.00  12.00
8.00  12.00
8.00  12.00
8.00  12.00
8.00  12.00

sestra: Jana Kogutová
Rodinná 6, Vratimov, Tel. č.: 596 732 229

MUDr. Eva Matějková

středa
čtvrtek
pátek

MUDr. Michaela Hustá
MUDr. Petra Tylová

MUDr. Zora Dudziková

Zubní lékaři

pondělí 7.30  11.30
úterý
7.30  11.30

Oční lékařky

Mgr. Eva Nitková
Zdravotní středisko Vratimov,
Frýdecká 936/59, Tel.: 596 732 663
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.00  12.00
7.00  12.00
7.00  12.00
7.00  12.00
7.00  13.00

12.30  17.00
12.30  15.00
12.30  15.00
12.30  17.00
neordinuje

záchranný integrovaný systém 112
záchranka 155
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SOUTĚŽNÍ KUPÓN
po předložení správně zodpovězených
otázek SLEVA NA DĚTSKÉ

VSTUPENCE 10, Kč

V neděli 17. února v 10.00
uvádíme pohádku

V pohádce PYŠNÁ PRINCEZNA
Princezna se jmenovala :
a. Lucinka
b. Krasomila

Co změnilo princezninu
pyšnou povahu ?
a. láska
b. kouzelná babička

Zahradník na zámku byl
ve skutečnosti :
a. král Miroslav
b. král Tomáš

kinosál Hvězda ve Vratimově
Děti se dozvědí, jak je důležité dodržovat správnou životosprávu ,
aby nebyly nemocné.
Vstupné 50, Kč  po předložení správně vyplněného kupónu (uveřejněného
na této stránce VN)  SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPNCE 10, Kč

Předprodej od 1.2.2008
po  čt 7  17, pá 7  14

Zahradník naučil zpívat :
a. strom
b. květinu

Špatní a zlí rádcové skončili :
a. ve vězení
b. v kuchyni
správnou odpověď zakroužkujte

Předprodej od 28.1.2008
po  čt 7  17, pá 7  14
zábavný program
Vstupné 170, Kč
dámská jízda se skupinou The Rocky Team . Skvělé pití, skvělá zábava , navrch trochu erotiky

kavárna
Spol.domu
Vratimov
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Připravujeme :
VÝSTAVU „ CO ODVÁL ČAS „
jsme pro Vás připravili na měsíc únor.
Jedná se o staré fotografie, které Vám možná leccos
připomenou ! Začínáme 1. cyklem s názvem :
„ Každý přiložil ruku k dílu  stavíme Vratimov „
Cykly jsou celkem tři a budou pokračovat v dubnu :
„ Takoví jsme byli „ , na červen pak s tématem
„ Vratimov, jak ho již neznáte „
Výstava bude probíhat ve vestibulu kina
od 18. do 29.2.2008 , od 9.00 do 17.00 hod.
a v době promítání kina.

7.4. v 18 hod.  Pražské Divadlo Háta
Prázdniny snů
O čem to celé je ? Autor Francis Joffo je jeden z nejúspěšnějších
francouzských autorů.Komedie „Prázdniny snů „ je plná vtipu,
překvapení, ale i velké lidskosti. Manželé Perthuisovi si pronajali
s přáteli vilu na Azurovém pobřeží. Prostředí dobře znají, a tak
jsou přesvědčeni, že jejich dovolenou nic nepředvídatelného
nemůže vyrušit. Opak je však pravdou !Hrají :Ivana Andrlová ,
Vladislav Beneš, Michal Jagelka,Vladimír Čech a další.
Přesné obsazení sledujte na plakátech.
Vstupné : 250, a 280, Kč Předprodej od 3.3. 2008

5.5. v 19.00 hod.

18.3.  Edith Piaf v muzikálu
o slavné francouzské
zpěvačce, legendární
představitelce šansonového
žánru, který v současné
době uvádí Divadlo Radka
Brzobohatého v Praze , kde
s e s e tk á v á s v e l k ý m
ohlasem publika !
V hlavní roli :
skvělá
Světlana Nálepková
Dále hrají : Martin Sochor,
Juraj Bernáth, Lumír
Olšovský
Živě doprovází :
Blue
Angel Memory Band Jiřího
Toufara. Ve strhujícím
příběhu sledujeme životní
cestu Edith Piaf: zázračné
uzdravení v dětství, zpívání na pařížských dvorech a uličkách,
seznámení s Charlesem Aznavourem a Yvesem Montandem,
fantastické úspěchy v největších evropských divadlech, turné
po USA, závislost na alkoholu, muže a ženy v jejím životě ,
osudové vztahy, autonehody, nemoci, život plný lásky i samoty,
život v chudobě i v přepychu. E.P. byla vždy a za všech
okolností pevně rozhodnuta žít naplno, zpívat naplno, milovat
naplno ... až k samotné smrti.
Vstupné 250, 280, Kč
Předprodej od : 1.2. 2008

31.3. v 19 hod.  Petr Bende

se svou kapelou

Mladý muzikant, rodák z
Moravy, finalista druhé řady
Superstar, který od ledna
2008 hraje
v Divadle Kalich
v muzikálu Hamlet hlavní roli
a po celé ČR jsou jeho
koncerty beznadějně
vyprodány, přijede i přes své
značné pracovní
vytížení do Vratimova !
Vstupné 300, Kč
Předprodej zahájen
1.2.2008

Vratimov navštíví na
svém celorepublikovém
turné Irská taneční
show

Mystery of the
dance 
tajemství tance
Charakteristická irská
hudba , strhující rytmus
kostýmové převleky
a světelné efekty.

můžete se hlásit do :
 kurzu jógy  pokročilí
V případě zájmu otevřeme také kurz
jógy pro začátečníky.

 anglické konverzace
výuka probíhá na vysoké úrovni s anglickou
i americkou výslovností

POSILOVNA

Pro velký zájem zahajujeme možnost zakoupení
permanentek na 10 vstupů 1 vstup zdarma.
Přijďte se podívat,
rádi Vám posilovací stroje ukážeme !
V prostorech kulturního střediska připravujeme
otevření hudebního klubu „ SCHOD „
se vstupem od 18 let a také zcela nový
cvičební sál.
V den zahájení provozu bude program
a občerstvení Z D A R M A .
Sledujte vývěsní plochy ve městě !!!!!!
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.
letní dětský tábor (pro děti 9  15 let)
LUKAVEC u Fulneku
5.7.  18.7. 2008
cena: 3.100, Kč
 ubytování ve stanech
hlavní vedoucí: Zdeňka Procháčková

.

letní dětský tábor (pro děti 6  15 let)
BOJANOVICE u Znojma
3.8.  16.8. 2008
cena: 3.890,Kč
 ubytování v chatkách
hlavní vedoucí: Renáta Pospíšilová
informační schůzka: přihlášky, program
6.2. (středa) 2008 v 18.00 hod
ZŠ Masarykovo nám.
(vchod z boční strany naproti prodejny Hruška)

.

letní dětský tábor (pro děti 6  10 let)
VIŠŇOVKA
15.8.  22.8. 2008
cena: 1.690, Kč
 ubytování v budově
hlavní vedoucí: Katka Neuwirthová

.

.

.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (pro děti 6  10 let)
7.7.  11.7. 2008
cena: 550, Kč
hlavní vedoucí: Renáta Míčková

letní dětský tábor (pro děti 9  15 let)
LUKAVEC u Fulneku
16.8.  29.8. 2008
cena: 3.100, Kč
 ubytování ve stanech
hlavní vedoucí: Petr Sochací

POBYT RODINY S DĚTMI
v termínu 23.6.  5.7. 2008
Téma hry: Ratatouille a jeho cesta do Itálie
 dopolední program vodní hrátky, soutěže
 pozdní odpoledne výtvarná dílna
hlavní vedoucí: Renáta Pospíšilová
ubytování: stany, karavany, chatky
cena: děti od 5.400,Kč,dospělí od 6.100,Kč

letní dětský tábor pro děti 8  14 let
v termínu 3.7.  15.7. 2008
Téma celotáborové hry: Tajemství SAMURAJE
pro zájemce možnost výuky bojových umění pro úplné začátečníky i pokročilé
ochutnávka bojových sportů: Kick Box, Sambo, Combat Sambo, Free Style Karete
sebeobrana pro každého, možnost vidět v akci, ty, kdo už mají za sebou úspěchy
odborný garant: Jan Paldus II. DAN, profesionální trenér SOŠOOM Ostrava, trenér II. třídy UK
účast na výuce bojových umění není podmínkou pro přijetí na LDT, bude připraven i běžný táborový program, hl.ved.:Jiří Shane Strouhal
ubytování: stany
základní cena: 6.600, Kč (pro členy kroužku za celý školní rok 2007/2008, pro účastníky OMIŠ 2007)
navýšená cena: 6.900,Kč (ostatní)

letní dětský tábor pro děti 7  14 let
v termínu 13.7.  25.7. 2008
Téma celotáborové hry: Velké a malé ryby II.
soutěže a hry na suchu i ve vodě, výtvarná dílna
sportovní hry na hřišti badminton, volejbal, přehazovaná
hlavní vedoucí: Marcela Grácová, ubytování: stany
základní cena: 6.600, Kč (pro členy kroužku za celý školní rok 2007/2008, pro účastníky OMIŠ 2007)
navýšená cena: 6.900,Kč (ostatní)
Cena zahrnuje: ubytování, dopravu, pojištění CK proti úpadku, pojištění na léčebné výlohy, stravu,program, výlety, …)

INFORMAČNÍ SCHŮZKA 26.3.2008 v 17.30 hod v budově Domu dětí a mládeže Vratimov
tel. č. 596 732 333, www.ddmvratimov.cz, barak@ddmvratimov.cz
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ROZPIS KROUŽKŮ A KURZŮ V DDM Vratimov
2.pololetí šk.roku 2007/2008
Přihlášku a poplatek za kroužek je možno odevzdat do 29.2. 2008
před zahájením kroužku na ZŠ Masar. náměstí, v kanceláři DDM v budově Městského úřadu Vratimov, 3. patro dveře č. 17
PONDĚLÍ
9.30  11.00
Klub maminek s dětmi
( děti 5 měsíců 14 měsíců)
cena: 340,Kč
vedoucí : Renáta Míčková
 pro maminky na mateřské dovolené
 bohatý program na dopoledne
 hry, básničky, říkanky, ....
15.00  15.50
Badminton , cena: 340,Kč
vedoucí : Marcela Grácová
 pro děti od 9ti let
 základní údery, pravidla hry, turnaje
16.00  17.30
Cukrářský kroužek  1. skupina
cena: 340,Kč
vedoucí : Kateřina Bednárková
+ 20, Kč na každou schůzku na surov.
 děti si odnášejí výrobky domů
 od 6ti let
 pečeme dobroty, výrobky z marcipánu, .
16.00  16.50
Čertíci, cena: 300,Kč
vedoucí : Renáta Pospíšilová
 od 4 6 let
 sportovní hrátky, básničky, říkanky,
16.00  16.50
Be Free cena: 300,Kč
vedoucí : Michal Vítek
 od 8 let
 diablo, devil stick, točení řetězy, holí,
stolní fotbal
16.00  16.50
přípravka LINE DANCE,
BLACK AND BROWN ,cena: 340,Kč
vedoucí : Míša Strouhalová
 pro děti od 7 let
 moderní americké řadové tance,
country styl, sestavy pro vystoupení,
práce s lasem
17.00  17.50
Badminton , cena: 340,Kč
vedoucí : Petr Brojač
 pro děti od 9ti let
 základní údery, pravidla hry, turnaje
18.00  18.50
Badminton , cena: 340,Kč
vedoucí : Petr Brojač
 pro děti od 12ti let
 základní údery, pravidla hry, turnaje

ÚTERÝ
09.30  11.00
Klub maminek s dětmi "Kuřátka"
(děti 1 2 roky), cena: 340,Kč
vedoucí : Lucie Lyčková
 pro maminky na mateřské dovolené
 bohatý program na dopoledne
 hry, básničky, říkanky
15.00  15.50
Angličtina pro malé školáky, cena: 340,Kč
vedoucí : Renáta Míčková
 pro děti z 2. tř. ZŠ
 kvalitní předstupeň povinné jazykové výuky od
3.ročníku
 nácvik správné výslovnosti, schopnost rozumět,
rozšíření slovní zásoby
 doplňovačky, křížovky, jednoduché psaní v
anglickém jazyce
15.30  17.20 Dřevař , cena: 300,Kč
vedoucí: Vladimír Švidrnoch
 pro děti od 8 let
 základy práce se dřevem, obrázky, výrobky
16.00  16.50
Angličtina pro nejmenší,cena: 340,Kč
vedoucí : Renáta Míčková
 pro děti z MŠ (předškolní) a 1. tř. ZŠ
 zábavnou cestou uvedeme děti do základů
angličtiny
 hry, básničky, písničky
16.00  16.50
Přípravka ZIKZAK, roztleskávačky
cena: 400,Kč
vedoucí: Hana Mindeková
 přípravka pro děti ve věku 7  10 let
17.00  17.50
Smajlík II. , cena: 300,Kč

vedoucí : Marcela Grácová
 pro děti 4  6 let
 hry, soutěže, výlety, básničky, písničky
17.00  17.50
Bublinky ZIKZAK, roztleskávačky, cena: 420,Kč
vedoucí: Hana Mindeková
 pro děti 7 10 let
17.30  18.20
Hra na kytaru  1.skupina, cena: 340,Kč
vedoucí: Ondřej Šulák
 pro děti od 10ti let
 podmínka vlastní kytara, naučíme se písničky
k ohni
18.30  20.00
ZIKZAK, roztleskávačky
cena: 480,Kč
vedoucí: Hana Mindeková
 pro děti 10  15 let

STŘEDA
10.00  11.30
Klub maminek s dětmi " Klubíčko" (děti 2  3
roky)
cena: 340,Kč
vedoucí: Marcela Grácová
 pro maminky na mateřské dovolené
 bohatý program na dopoledne
 hry, básničky, říkanky
15.30  16.50
Disko tance I. , cena: 380,Kč
vedoucí: Vendula Faltová
 pro děti 6  10 let
 hip hop, disco, disco dance,
16.00  16.50
Ozdoby, cena: 380,Kč
vedoucí : Renáta Pospíšilová
 v ceně započtena částka 80, Kč na výrobky, které
si děti odnášejí domů
 od 6ti let
 zvířátka, postavičky z korálků
 náramky, taštičky z korálků
 práce na stavu
16.00  16.50
Přípravka ZIKZAK, mažoretky
vedoucí : Renáta Hloušová
 přípravka pro děti ve věku 7  10 let
16.00  17.20
Mladý chovatel, cena: 340,Kč
vedoucí: Klára Kubíková
 od 6ti let
 kočky, želvy, křečci, hry, výstavy
 učíme se starat o živá zvířátka
17.00  17.50
Pastelka , cena: 340,Kč
vedoucí: Martina Navrátilová
 pro děti 5  8 let
 výtvarné hrátky, soutěže
17.00  17.50
New´s Baráčníci , cena: 200,Kč
vedoucí: David Böhm
 od 13ti let
 pro Ty, kteří chtějí poznat co dokážou
 účast na akcích DDM, hry, výlety, víkendové
pobyty
17.00  17.50
BUBLINKY ZIKZAK, mažoretky
vedoucí: Renáta Hloušová
 pro děti 7 10 let
18.30  20.00
ZIKZAK, mažoretky
vedoucí: Renáta Hloušová
 pro děti 10  15 let

ČTVRTEK
10.00  11.30
Klub maminek s dětmi
(děti 1 2 roky), cena: 340,Kč
vedoucí: M. Grácová, L. Lyčková
 pro maminky na mateřské dovolené
 bohatý program na dopoledne
 hry, básničky, říkanky
15.00  15.50
Sportovky , cena: 340,Kč
vedoucí: Marcela Grácová
 pro děti 5 9 let
 pohybové hry, míčové hry
16.00  16.50
Taneční mix , cena: 340,Kč

vedoucí: Roman Tomica, Míša Matulová
 pro děti od 4  7 let
 základy latina, standard, soutěže, hry
16.00  16.50
Balerínka , cena: 340,Kč
vedoucí: Simona Velčovská
 pro děti 6  10 let
 základní taneční a baletní prvky
16.00  17.30
Cukrářský kroužek 2.skupina, cena: 340,Kč
vedoucí : Kateřina Bednárková
+ 20, Kč na každou schůzku na suroviny  děti si
odnášejí výrobky domů
 pro děti od 6ti let
 pečeme dobroty, výrobky z marcipánu
16.00  17.20
Šachy, cena: 340,Kč
vedoucí: Mgr.Alexander Širc
 pro začátečníky i mírně pokročilé, možnost soutěží
17.00  17.50
Disko tance II.  1. skupina , cena: 340,Kč
vedoucí: Pavla Adamusová
 pro děti 10  15 let
 hip hop, disco, disco dance, street dance
17.00  18.30
Klub sportu , cena: 340,Kč
vedoucí : Martin Mamula
 pro děti od 10ti let
 zaměřen na tělesné aktivity na hřišti,
v přírodě, tělocvičně
18.00  18.50
Disko tance II.  2. skupina, cena: 340,Kč
vedoucí: Pavla Adamusová
 pro děti 10  15 let
 hip hop, disco, disco dance, street dance
18.00  19.20
Jóga  dospělí, cena: 480,Kč
vedoucí: Mgr.Věra Köhlerová

PÁTEK
10.00  11.30
Klub maminek s dětmi " Čertíci"
(děti 2  3 roky), cena: 340,Kč
vedoucí: Renáta Pospíšilová
 pro maminky na mateřské dovolené
 bohatý program na dopoledne
 hry, básničky, říkanky
14.30  15.30
Malý detektiv , cena: 300,Kč
vedoucí: Renáta Míčková
 pro děti 8  10 let
 postřeh, kombinace, bystrý úsudek, představivost
 řešení případů inspektora Pernera
15.00  15.50
Hra na kytaru  2.skupina , cena: 340,Kč
vedoucí: Ondřej Šulák
 pro děti od 10ti let
 podmínka vlastní kytara, naučíme se písničky
k ohni
15.30  16.30
Mimina  mažoretky , cena: 340,Kč
vedoucí: Lenka Pastrňáková
 pro děti 4  6 let
16.40  18.30
H.P.MARTIAL  GYM , cena: 380,Kč
vedoucí: Pavlína Klegová
 od 10ti let
 bojové umění

SOBOTA
9.00  9.50
Black and Brown ,cena: 340,Kč
vedoucí: Petra Pet Michálková
 od 12ti let
 práce s bičem, lasem, ........
 příprava na veřejné vystoupení
10.00  10.50
Line dance II. , cena: 340,Kč
vedoucí : Jana Pavlovská
 od 12ti let
 moderní americké řadové tance, country styl,
sestavy pro vystoupení

INFORMACE
t.č.596 732 333, 739 201 077
www.ddmvratimov.cz
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pro děti

v sobotu 8.3. 2008
v sále Domu dětí a mládeže od 16.00

dobrovolné vstupné

hraje " Argument"
předpokládaný konec 18.00 hod
zveme děti z kroužků :
Klub maminek s dětmi, Smajlík, Čertíci, Taneční mix, miminka Mažoretky,
Pastelka, Malý detektiv, Angličtina, Balerínka
zveme jejich známé a kamarády
srdečně zveme další děti z Vratimova, Horních Datyň, Řepišť, Paskova
Pro děti je připravený program, soutěže, hry,
tombola, tanečky, vyhodnocení masek, občerstvení.
doporučujeme přezutí s sebou, vstup v masce není podmínkou
vstupné dobrovolné
Tel.č.: 596 732 333, 739 201 077, www.ddmvratim ov.cz

..
..

pro ženy, muže, dívky i chlapce !!
zhubneme do plavek... :o)))
vždy v úterý ve 20.00 hod
cvičitelka : H. Mindeková
na ZŠ Masarykovo nám.

program: výuka tanců, scénky,
soutěže, tombola,
BLACK & BROWN , BLUE JEANS
DOPORUČUJEME PŘEZUTÍ S SEBOU!!
INFORMACE: tel. 596 732 333
Renáta Míčková 739 201 078

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

Informace : 596 732 333, 724 209 357 H. Mindeková, 739 201 077 M. Grácová

Svozový kalendář na 1.pololetí 2008
Vratimov  svozový den pátek
datum
4.1.
11.1.
18.1.
25.1.
1.2.
8.2.
15.2.
22.2.
29.2.
7.3.
14.3.
21.3.
28.3.
4.4.
11.4.
18.4.
25.4.
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.
20.6.
27.6.
4.7.

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
modrá

1 x 4 týdny
zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

žlutá

modrá
modrá

zelená

zelená

modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

Horní Datyně  svozový den středa
kombi
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá

zelená

žlutá
žlutá

datum
3.1
9.1.
16.1
23.1.
30.1.
6.2.
13.2.
20.2.
27.2.
5.3.
12.3.
19.3.
26.3.
2.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.
18.6.
25.6.
2.7.

1 x 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
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

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

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá

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

v tomto čísle najdete
O vratimovské policii......................str.3
Zahrádkáři hodnotili... ...................str.4
Daň z příjmu 2007..........................str.5
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ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Rada města na schůzi dne 8.2. 2008
projednávala:
! Rozbory hospodaření města a
příspěvkových organizací za rok 2007
! Návrh rozpočtu města Vratimova na
rok 2008
! Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za
rok 2007
! Odsouhlašení podnájmu pro OSVČ
v pronajatých nebytových prostorách
! Ustanovení redaktora Vratimovských
novin
! Smlouvu o dílo  organizační zajištění
dopravní obslužnosti území na
základě přepravní poptávky
! Smlouvu o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě
! Schválení odpisových plánů
příspěvkových organizací na rok 2008
! Žádost o dotace na zpracování
projektové dokumentace pro akci
„Odkanalizování Vratimova Horních
Datyň“
! Objednávku na zpracování
pasportizace veřejného osvětlení
! Dohodu o vykonání odborné praxe
! Povolení výjimky ze stanoveného
počtu žáků
Termíny konání zasedání Zastupitelstva
města Vratimova: 10. 3. 2008, 28. 4.
2008, 23. 6. 2008

Ivo Kičmer, místostarosta

Rada města Vratimova usiluje o zkvalitnění
Vratimovských novin a proto rozhodla o
některých změnách, které by měly vést ke
zvýšení informační funkce této tiskoviny. Je
zájem, aby se na tvorbě Vratimovských
novin nadále, a ještě ve větší míře, podíleli
dopisovatelé z řad obyvatel města, zástupci
spolků, organizací a škol. Vzhledem k
omezenému rozsahu jednotlivých čísel
novin musí autoři článků počítat s tím, že
materiály mohou být redakčně kráceny.
Funkci redaktora bude vykonávat Mgr.
Pavel Pastor. Příspěvky do Vratimovských
novin můžete zasílat prostřednictvím
mailové adresy na webové stránce
Kulturního střediska Vratimov, dávat do
schránek na KS a v budově městského
úřadu, případně zasílat na email
pavel.pastor@post.cz.
(pa)

Během posledních čtyř let vzrostl počet
obyvatel našeho města o 650. Počátkem
letošního roku měl Vratimov 6787 obyvatel,
z toho 1244 žilo v Horních Datyních.
Zatímco v Ostravě je trend opačný  během
dvou let se počet obyvatel krajského města
snížil o více než dva tisíce, Vratimov se pro
desítky lidí stává vhodným místem k
trvalému bydlení. Důvodů je celá řada 
dopravní dostupnost, lepší životní prostředí
a v neposlední řadě i nabídka pozemků k
výstavbě rodinných domů.
Také další údaje ze statistiky, kterou jsme
získali od Drahomíry Večeřové z odboru
vnitřní správy MěÚ, jsou zajímavé. Ve
městě je 949 dětí do patnácti let, z toho je 56
narozených v roce 2007. Je záhadou, proč

z tohoto počtu je jen 20 narozených pohlaví
mužského a plných 36 ženského…
Naopak to, že mezi 169 ovdovělými
osobami, které žijí ve Vratimově je 47 mužů
a 102 ženy záhadou není. Muži umírají
dříve.
Statistiku doplníme ještě údaji, které se
týkají rodinného života. Během loňského
roku bylo v obřadní síni uzavřeno 31
ma nž e ls tv í, c írk e v ní s ňa t ek n e n í
registrován ani jeden. Ve městě žije 279
rozvedených, z toho je 130 mužů a 149 žen.
I tady existuje jedna záhada  v Horních
Datyních je počet rozvedených žen přesně
dvakrát větší než počet rozvedených mužů
(22 a 11)…

Město Vratimov a jeho příspěvková
organizace Dům dětí a mládeže
Vratimov vás zvou na slavnostní
otevření budovy DDM na ulici Frýdecké
číslo popisné 377.
Slavnostní otevření se uskuteční v
pátek 7.3.2008 ve 14,00 hodin.
Vystoupí dechový orchestr při Základní

umělecké škole ve Vratimově a
mažoretky ZIK ZAK Vratimov.
V době od 14,30 hod do 17,00 hod
bude probíhat prohlídka zařízení.
Srdečně zvou

Dům dětí a mládeže Vratimov,
příspěvková organizace oznamuje
členům zájmových útvarů, klubů a
kurzů, že od pondělka 3.března 2008

bude činnost probíhat opět v budově
DDM na ulici Frýdecké 377/61.

(pa)

Mgr. Iveta Zechová  starostka města
a Hana Nevrlá  ředitelka DDM

Hana Nevrlá  ředitelka DDM
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
odbor životního prostředí a
zemědělství, jako příslušný úřad dle
§22 zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, obdržel dne 7.2.2008
oznámení zpracované podle přílohy č.3
u v e d e n é h o z á k o n a k z á mě r u
" ODK A NA L IZOVÁ NÍ ČÁ STI
VRATIMOV" (k.ú. Vratimov)
oz na mova t el : Mě st o Vr at i mov,
Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ
00600709,který podléhá zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Do oznámení lze nahlížet na odboru
životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje v kanceláři č.B508 a na ostatních
příslušných dotčených správních
úřadech.
Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění této
informace na úřední desce Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje může
každý ve smyslu § 6 odst.7 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí k
danému záměru zasílat svá písemná
vyjádření, a to přímo na výše uvedenou
adresu krajského úřadu.
Tato informace včetně textové části je
zveřejněna na internetu na adrese
www.krmoravskoslezsky.cz, odkaz
E.I.A, SEA a IPPC, odkaz Seznam
posuzovaných aktivit E.I.A. podle
zákona č.100/2001 Sb.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě
příslušný úřad nemusí přihlížet (§ 6
odst. 7 uvedeného zákona).
Poznámka redakce: Podle platného
seznamu krajského úřadu MS kraje v
kanceláři B 508 pracuje Ing. Simona
Šebestová, tel. 595 622 690, která by
měla podat další informace.

(pa)

Podle ankety, které se zúčastnilo 76 žáků
2. stupně naší ZŠ Masarykovo nám., má
97% žáků doma počítač, 83% žáků má
přístup na Internet, 53% žáků tráví
v y s ed áv án ím u p o č ít ač e v ět š i n u
v oln éh o čas u. Všichni žáci umí s
Internetem pracovat, 63% žáků na Internetu
vyhledává zábavu a komunikaci, pouze
21% využívá Internet pro výuku a hledání v
encyklopediích. Děti nejen hrají hry (39%
žáků preferuje střílečky, sportovní a logické
hry), ale také stahují hudbu, programy,
posílají pohlednice, zakládají si stránky,
čtou časopisy. Výrazné zalíbení nacházejí
v online komunikaci, chatech (71%
preferuje ICQ). Chtějí se seznamovat,
předvádět, jak jsou úžasně vtipní, vypsat
někomu svoje příhody a názory. Dětem
obvykle nevadí posílat cizím lidem různé
informace o sobě, jako třeba fotografie či
telefonní čísla, v některých případech
neváhají poslat i svoji adresu  a to nejen e
mailovou, ale i poštovní (24% žáků). Stejný
počet dětí, kterým nějaký neznámý
člověk z Internetu (prostřednictvím
chatů, diskusí a podobně) navrhnul
setkání, toto pozvání přijaly a většina z
nich šla na tu schůzku sama, často aniž
by o tom někomu řekla.
Celkem 67% z žáků si myslí, že Internet
není bezpečný, jeho nebezpečnost však
vidí především v napadení počítače viry z
Internetu. Děti často přicházejí do styku s
n ev h o d n ý m o b s ah em , n ap ř ík l a d

K letošnímu zápisu dětí do první třídy se ve
Vratimově a Horních Datyních dostavilo 97
budoucích školáků se svými rodiči. Nejvíce
jich přišlo do ZŠ Masarykovo nám.  41. Do
první třídy letos nastoupí jen 35 z nich, 6 má
odklad.
O nástup do první třídy v ZŠ Datyňská ul. se
ucházelo 34 dětí, nastoupí ale jen 27 a 7 má
školní docházku odloženou o rok později. Z
22 dětí, které byly u zápisu v Horních
Datyních, nastoupí letos do školy 19. (pa)

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

reklamou pro dospělé (erotická inzerce),
75% z nich se však nesvěří rodičům ani
jiné dospělé osobě, pokud na netu narazí
n a n ev h o d n é c h o v án í, v ý h r ů žk y,
nadávky, agresivitu či nevhodný obsah.
Asi 13% žáků si na Internetu prohlíží
stránky, které obsahují pornografii,
sexuální tématiku nebo násilí.
Rodiče sice mají velké obavy z ohrožení
potomků závadným textovým nebo
obrazovým obsahem, ale podle ankety si
58% žáků myslí, že by rodiče neměli
zasahovat do internetových aktivit svých
potomků.
Tak jako o bezpečném přecházení
vozovky by měly být děti informovány i o
nebezpečích, která na ně číhají při
výměně informací přes jakákoliv média.
Proto by se rodiče i děti měli seznámit s
obsahem internetových str ánek
w w w.s af er i n t er n et .c z (bezpečnější
Internet),www.internethotline.cz (pomoc
dětem v potížích s Internetem) a
www.internethelpline.cz (linka bezpečí na
netu online).

M g r . J an a B a w ad ek j i o v á
vyučující informatiky, koordinátor ICT
ZŠ Masarykovo nám.

Ke dni 31. 12. 2007 ukončil pracovní
poměr a odešel do důchodu dlouholetý
pracovník odboru investic a údržby
obecního majetku Městského úřadu
Vratimov Ing. Ladislav Heralecký.
Ve d e n í m ě s t a I n g . L a d i s l a v u
Heraleckému děkuje za vykonanou
práci a přeje mnoho zdraví a
spokojenosti v dalších letech.

V minulých dnech byl na městský úřad
doručen dopis z Českého červeného
kříže, ve kterém předseda oblastního
spolku Ostrava informuje, že mezi
novými nositeli bronzových medailí
MUDr. Janského je i pracovnice
Městského úřadu Vratimov Ing. Renáta
Pavlovská. „Ochota darovat krev pro
zdraví a často i záchranu života je
projevem jejich humánního vztahu ke
spoluobčanům. Patří jím dík nejen těch,
kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé
naší společnosti,“ píše se v dopise.

MUDr. Šárka Večerková, sestra: Milena Ciahotná
Zdravotní středisko Vratimov, Frýdecká 936/59
Tel. č.: 596 732 023
7.00  12.00
12.00  14.00 pro objednané
7.00  12.00
12.00  14.00 pro objednané
7.00  12.00
12.00  15.00 pro objednané
7.00  12.00
12.00  14.00 pro objednané
neordinuje
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Oddělení Policie ČR ve Vratimově se v
loňském roce stalo nechvalně známé v
celé republice. Deset policistů bylo v
říjnu obviněno ze zneužití pravomoci
veřejného činitele a úplatkářství a
propuštěno ze služebního poměru.
Následovala i výměna vedoucího
oddělení, kterým je od 1. listopadu
nadporučík Bc. Jiří Roško, policista s
patnáctiletou praxi v pořádkové policii.
Požádali jsme ho o rozhovor.
Už jste překonali vzniklou situaci,
kdy musela odejít značná část
policistů?
„Všechny nás mrzí, co se přihodilo.
Díky rozhodnému postupu krajského
ředitelství v Ostravě však byl stav
urychleně doplněn o šest policistů a po
jednáních v rámci okresního ředitelství
ve Frýdku  Místku se podařilo
do sáhn out de vade sát i pro cent
tabulkového stavu. Po zhruba čtyřech
měsících působení ve funkci mohu říci,
že situace je po personální stránce už
stabilizovaná a úkoly se daří plnit.“
Jak se vyvíjela v loňském roce
kriminalita ve městě, neprojevil se
nárůst trestné činnosti, nedošlo ke
sn ížen í ob jas něn ost i t r est ných
činů?
„ Během loňského roku došlo k nárůstu
počtu trestných činů, to je však trend,
který je zaznamenán i v jiných
regionech. Zatímco v roce 2006 bylo
zaznamenáno 247 trestných činů a
objasněno 106, v roce 2007 to bylo 346
trestných činů, z toho bylo 123
objasněných. Čísla, která uvádím, se
týkají všech měst a obcí v působnosti
našeho oddělení, to je Vratimova,
Horních Datyň, Paskova, Oprechtic,
Řepišť, Šenova, Václavovic a Žabně.
Převažují majetkové trestné činy
vloupání do motorových vozidel,
krádeže prosté a podobně. S tímto
stavem samozřejmě nejsme spokojeni.
Na druhé straně je potěšitelné, že v
našem obvodě téměř neexistuje
kriminalita spojená s drogovou
závislostí.“
Na nedávném zasedání
představitelů obcí a měst regionu
Slezská brána se také mělo hovořit o
činnosti policie. O co se účastníci
setkání zajímali?
„ Otázek na nás bylo mnoho. My jsme
odpovídali nejen na konkrétní dotazy,
ale zároveň jsme přišli prezentovat
novou filozofii policie, která se dá ve
stručnosti vyjádřit slovy: Naší prioritou
je spokojený občan. Co to konkrétně
znamená? Dosažení stavu, kdy se
občan může s důvěrou vždy obrátit na
kteréhokoliv policistu, kdy bude policie
pod veřejnou kontrolou a kdy bude

vysoká vzájemná informovanost.
Ne vyh ýbá me se an i kri t ice a
negativním zprávám o jednání a
postupu policistů v konkrétních
případech.

K tomu by měla sloužit i mailová adresa
okresního ředitele přístupná přes
webovou stránku Policie ČR Frýdek
Místek  www.pcrfm.cz, kde mohou
občané sdělit své poznatky.“
Jak vidíte další spolupráci Policie
ČR s občany ve městě?
„ Stále je co zlepšovat. S jakýmikoliv
podněty, návrhy a stížnostmi mohou
přijít občané Vratimova i na služebnu,
kde je rád osobně přivítám.

Ke zlepšení vztahů chceme přispět i
lepší informovaností. Proto by se v
průběhu března měl konat seminář za
úč ast í vol en ých p řed st avi t el ů,
zaměstnanců městských a obecních
úřadů i zástupců spolků a organizací,
abychom je seznámili s našimi záměry,
zejména pak projektem Comunity
policing, který je právě založen na úzké
spolupráci všech složek a to nejen
státní správy a samosprávy v oblasti
prevence s cílem dosáhnout
společnými silami větší bezpečnosti.
Dále chceme zintenzívnit preventivní
činnost, zejména besedy na školách,
o rg a n i z o va t n a sl u ž e b n ě d n y
otevřených dveří. V neposlední řadě
chceme více využívat městské noviny a
obecní zpravodaje k informování
veřejnosti. Také samotní policisté
budou navštěvovat obecní úřady, kde
ve stanovený čas budou k dispozici
všem občanům a to nejen s možností
učinit různá podání, ale občané budou
mít také možnost mnoho věcí
konzultovat, seznámit se osobně s
policistou, který je odpovědný za
veřejný pořádek v dané obci. „
Vypadá to, že nudit se určit ě
nebudete…
„ Zbavit se nálepky, kterou oddělení
policie ve Vratimově vloni získalo,
nebude jednoduché. Uvědomuji si, že
nestačí mluvit,ale konat. Plné obnovení
důvěry nebude možné za den ani
týden, a také to není jen záležitostí
vedoucího, ale celého týmu. Podstatné
je, že už na tom pracujeme a víme čeho
chceme dosáhnout.“

(pa)
léčebného režimu se týkalo mnohonásobně
více lidí. Od začátku letošního roku jsou za
tyto prohřešky mnohem tvrdší postihy,
dochází zejména k odejmutí
nemocenských dávek, případně vrácení už
dávek vyplacených. Proto pozor na to!

Za rok 41 650 bytů
Stavbaři v roce 2007 dokončili 41 650 bytů,
což byl nejvyšší počet od roku 1991.
Meziroční nárůst činil 38 procent. Stavět se
loni začalo 43.796 bytů, ve srovnání se
stejným obdobím roku 2006 šlo o nárůst
pouze o 0,1 procenta, oznámil Český
statistický úřad. Růst bytové výstavby podle
něj ovlivnila především příznivá situace na
trhu stavebního spoření a hypoték.
Informovala o tom v únoru ČTK.

Nemocenskou nelze porušovat
Česká správa sociálního zabezpečení v
loňském roce zjistila, že více než sedm tisíc
pacientů nedodržovalo léčebný režim. Píše
o tom 8.2. deník Právo. Protože bylo
zkontrolováno jen asi deset procent všech,
kteří využívali nemocenské dávky, lze
předpokládat, že skutečné porušování

Zajímavosti kolem Tříkrálové sbírky
Během led nové Tříkrálové sbírky,
organizované Charitou ČR, (ve Vratimově
se vybralo téměř čtyřicet tisíc korun), se v
D i e c é z i o s t ra v s k o  o p a v s k é s e š l a
dohromady suma 10,074 milionů korun.
Podílelo se na tom kolem sedmi tisíc
koledníků. Jak informuje webová stránka
diecéze, ředitel Diecézní charity ostravsko
opavské Mgr. Lukáš Curylo všem dárcům,
koledníkům a organizátorům za to ze srdce
děkuje.
Výtěžek bude rozdělen dle předem
známého klíče: 65% místní organizátor 
jednotlivé charity, 15% Diecézní charita,
10% humanitární a rozvojová pomoc v
zahraničí a 10% sekretariát Charity ČR
(pořadatel sbírky) a režie.

(pa)

4

Všechno ovoce se dnes dá koupit,
vlastnoručně vypěstované ale chutná
lépe…, i s takovou životní zkušeností
bychom se mohli setkat na výroční schůzi
ZO Českého svazu zahrádkářů, která se
konala 20.ledna. Zájmová organizace,
která už má za sebou jednašedesát let
činnosti, sdružuje 114 členů, převážně
důchodců. Většina členů organizace,
kterou vede předseda Jiří Adamus, patří k
velmi činorodým občanům Vratimova. Svou
činnost neomezují na individuální
zvelebování vlastních zahrádek, ale také
organizují společenské akce jako byly v
loňském roce Zahrádkářský ples, smažení
vaječiny, výstava ovoce, květin a zeleniny,
zájezdy a další akce.
Ve výroční zprávě byli jmenovitě oceněni
členové Arnošt Naisar, Milan Ožana, Josef
Káňa, Jaroslav Fajkus a Antonín Kondas a
Alena Pěčková za nejvíce vzorků na
výstavě, B. Červená za aranžování výstavy,
další, nebo titíž členové byli pochváleni za
práci na údržbě a zvelebení Domu
zahrádkářů, kde bylo odpracováno zdarma
568 hodin  Jiří Adamus (102 hodin), Jozef
Blahút (78), Vladislav Janalík(102), Milan
Ožana (91), Josef Pilar (95), Ing. Zdeněk
Tobola (32), Vladislav Jiřík (40), Milan
Jurček (20) a Jaroslav Skotnica (8 hodin).

Za organizování zájezdů byl pochválen
Mgr. Lubomír Stavinoha a Mgr. Věra
Firková, která se rovněž stará o půjčování
knih a vedení kroniky. Aktivních žen je v
zahrádkářském svazu více. Na přípravě a
úklidu prostor Domu zahrádkářů, aby se
mohly konat akce v kulturním prostředí se
podílely členky paní Jarmila Adamusová,
Blažena Červená, Mgr. V. Firková,
Miloslava Fojtašková, Alena Genserová,
Ludmila Janalíková, Olga Mladenová, ale
ta k é n e č le n k a p . Ed it a Trč k o v á.
Odpracovaly zdarma celkem 336 hodin.
Pracovní elán členům svazu vydržel i do
letošního roku. Na výroční schůzi přijali
usnesení, že budou pokračovat ve
zlepšování vnitřních i venkovních prostor
Domu zahrádkářů, dále chtějí renovovat
hospodářskou budovu, provést úpravu
parkovací plochy pro automobily, opravit
drtič ovoce v moštárně a řadu dalších úkolů.
Informace o výroční schůzí ZO Českého
svazu zahrádkářů ve Vratimově nám
poskytl jednatel organizace Milan Ožana.
Jeho jsme se také zeptali, co říká na
budoucnost zahrádkaření. Jak uvedl, lidé
jsou dnes pohodlnější, práce na zahradě je
moc neláká. Člověk ale potřebuje pohyb,
tak proč by to nemohl spojit s užitečnou
činností. Spotřebitelé dnes stále více

Z odborné knihovny, ve které je v
současnosti 110 publikací, bylo v
minulém roce členy zahrádkářského
svazu zapůjčeno 72 knih.
Nejhodnotnější je pětidílný „Naučný
slovník zahradnický“, ve kterém jsou
podrobné informace o pěstování všech
druhů rostlin a jejich ochraně před
chorobami a škůdci.
V mi n ul ém ro ce zor g an i zo val i
zahrádkáři dva autobusové zájezdy
první do Brna a Olšan, druhý do
Rožnova p.R.. Zorganizovali také
exkurzi do místní mydlárny.
V průběhu září a října zahrádkáři
vyrobili pro občany města a okolí 4300
litrů moštu a vykoupili 95 tun padaných

jablek.
Pr o s t o r y Do m u zah r ád k ář ů v
loňském roce posloužily nejen ke
společenským akcím organizace,
ale také k uskutečnění devatenácti
rodinných oslav bez ohledu na
členství.
Členy svazu zahrádkářů jsou i uživatelé
ze čtyř zahrádkových osad. Ve třech z
nich už jsou zahrádkové dílce
Pozemkovým fondem odprodány jejich
uživatelům  jde o osady Čekanka,
Radost a Šárka, u osady Mír se tak
dosud nestalo kvůli složitému jednání
mezi Úřadem pro zastupování státu a
církvi.

Jak jsme si přečetli na webové stránce
Ostravy (/www.ostrava.cz) , sešli se 8.
února náměstek primátora krajského
města, náměstek hejtmana MS kraje,
odborník ze Zdravotního ústavu se
sídlem v Ostravě se zástupci firem
ArcelorMittal, Dalkia a Vítkovice, aby
projednali návrhy
na konkrétní
projekty, které povedou ke snížení
prašnosti a celkovému množství
exhalátů v kraji. Jedná se o to, aby
nejpozději do roku 2011 došlo k

podstatnému snížení ekologické
zátěže.
Podle deníku Právo z 9. února přišli
zástupci největšího znečišťovatele v
kraji
společnosti ArcelorMittal na
jednání s velkolepými projekty na
snížení exhalací z provozu
aglomerace, jejichž realizace by
přinesla snížení exhalací z tisíce na
šest set tun prachu ročně a omezit by
se mě l t aké únik chemi ckých
zapáchajících látek.
(pa)

(pa)

vyhledávají v obchodě bioprodukty, které
jsou mnohem dražší než běžné potraviny,
přitom si takové bio ovoce a zeleninu
můžeme vypěstovat sami a určitě nám bude
více chutnat. Takže  zahrádkaření má u nás
tradici a určitě by mělo mít i budoucnost…

(pa)

Op ra vd u, ale o pravdu vá m
nechceme připomínat, kdy máte
začít s výsadbou květin či
zeleniny… To určitě víte sami. Jen
bychom chtěli dát ve známost, že
tak, jako v předchozích dvou letech,
se bude i letos konat výstava
fotografií Vr ati mo v v kv ětu .
Fotografujte proto své zahrady,
zahrádky, balkóny či alespoň
truhlíky na oknech, ve kterých se
vám podařilo vypěstovat květiny,
které jsou ozdobou nejen vašeho
obydlí, ale nakonec i celého našeho
města. Fotografie očekáváme do
31. srpna (kancelář KS), prosíme o
velikost nejméně 20x30 cm, nebo i
foto v digitální podobě na CD.
Pokud nemáte fotoaparát a myslíte
si, že vaše květinová zahrádka stojí
zato, snímek se pokusíme zajistit.
Vítěz bude samozřejmě odměněn.
Soutěž Vratimov v květu vám ještě
nejméně jednou připomeneme…
(pa)
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Všechny fyzické osoby, kterých se týká
povinnost podat přiznání k dani z
příjmů fyzických osob za rok 2007
nejpozději 31. března letošního roku,
musí vzít v úvahu, že tento den připadá
na pondělí. Nebude tedy možné
spoléhat na „prodloužení“ termínu pro
podání daňového přiznání tak, jako
tomu bylo v loňském roce, kdy poslední
den lhůty připadal na sobotu, a daňové
přiznání tak bylo možné podat ještě v
pondělí druhého dubna.
Fyzické os oby zvy klé vy užív at
internet , mohou i letos vyplnit svá
daňová přiznání elektronicky pomocí
inteligentních formulářů s nápovědou a
kontrolou na adrese
http://adisepo.mfcr.cz/adis/jepo/ a
následně takto vyplněná daňová
přiznání včetně všech
příloh
prostřednictvím
této adresy také
elektronicky doručit příslušnému
finančnímu úřadu. Pomocí elektronické
aplikace na výše uvedené adrese se
doručují elektronická podání pro
všechny finanční úřady.
Pokud je poplatníkem podáno daňové
přiznán í ele kt ronicky, al e b ez
zaručeného elektronického podpisu,
pak je nutné současně vytisknout tzv.
„ et i s k o p i s “ (opis elektronicky
podaného přiznání), tento podepsat a
do tří dnů jej doručit na finanční úřad.
Přílohy, které již byly podány
elektronicky s daňovým přiznáním, se
v písemné formě na finanční úřad již
nedoručují.
Poplatníci se často ptají: „Co obdržím
při elektronickém podání daňového
přiznání místo poštovní stvrzenky či
razítka podatelny finančního úřadu?“
Zpravidla do několika minut od
elektronického podání přiznání
obdržíte na Vámi uvedený email
potvrzení o přijetí Vašeho daňového

Nepřesáhneli roční daň z nemovitostí
částku 5 000, Kč je splatná najednou
nejpozději do 2. června 2008. Daň lze
zap l at i t d aň o v o u s l o žen k o u
(osvobozeno od poštovního poplatku),
k t er á b u d e o b d o b n ě j ak v
předchozích letech zaslána poštou
před termínem splatnosti.

Ing. Bronislav Kadlubiec, ředitel

přiznání na společné technické
zařízení správce daně formou datové
zprávy , která je nezaměnitelná a
nezvratně prokazuje přijetí Vašeho
elektronického podání s přesností na
den, hodinu, minutu i sekundu. Mimo
to máte možnost si na svém počítači
vyt isknout opis elekt ronického
potvrzení podání.
Při elektronické komunikaci by pro
každého uživatele měla být velmi
důležitá zejména bezpečnost dat, se
kterými pracuje a jejich ochrana.
V tomto případě se jedná o bezpečnost
údajů
ve vyplněných daňových
přiznáních
při
jejich přenosu z
počítače odesílatele na společné
technické zařízení správce daně a dál

DEN
po, st

Ing. Petra Homolová v.r.
tisková mluvčí
Finanční ředitelství v Ostravě
Na Jízdárně 3,709 00 Ostrava

úřední hodiny
úřadu

úřední hodiny
podatelny

8  17

8  17

út, čt
pá
18.3.

při přenosu ke konkrétnímu
zaměstnanci finanční ho úřadu.
Bezpečnost a ochranu dat v tomto
případě plně garantuje stát.
V roce 2007 obdržely finanční úřady
řízené Finančním ředitelstvím v
Ostravě více než 18.000
elektronických podání, což činí o 50 %
více než v roce 2006.
Bližší informace o možnosti
elektronického podání lze nalézt na
internetových stránkách české daňové
správy http://cds.mfcr.cz, v sekci „Daně
elektronicky“.

úřední hodiny
pokladny
8  12, 13  15

8  15
8  14
8  16

út

8  16
8  17
8  16

8  17

19.3.

st

20.3.

čt

21.3.

pá

8  14

8  14

25.3.

út
st

8  18
8  18

8  18

8  12, 13  15

8  18

8  12, 13  15

čt
pá

8  18

8  18

8  12, 13  15

8  18

8  18

8  12, 13  15

so
po

8  12
8  18

8  12

8  12
8  12, 13  15

26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
31.3.

Kontaktní údaje:
Finanční úřad Ostrava I,Jurečkova 2
700 39 Mor. Ostrava,tel. 596 150 111
Tiskopisy přiznání k dani z příjmů
fyzických osob jsou dostupné i na
městských (obecních úřadech).
Pro občany, kteří se rozhodnou
odevzdat
své daňové přiznání
pracovníkům fin ančního úřadu
osobně, je opět zajištěn i mimořádný
ú ř ed n í d en f i n an č n íh o ú ř ad u
5.3.2008 v prostorách Městského
úřadu Vratimov v době 10  17 hodin.
Daň splatnou u FÚ Ostrava I lze zaplatit
převodem na bankovní účet ČNB
č. 7217623761/0710 (pro daň z
příjmů), konstantní symbol 1148,
variabilní symbol
r od né č ís lo

8  12, 13  15

8  16

8  18

poplatníka. K placení lze využít i
d aň o v o u s l o žen k o u , kt erá je
dostupná i na poštách a je osvobozená
od poštovních poplatků.

OZNÁMENÍ
Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava, a. s.
oznamují, že budou provádět
pravidelný odečet vodoměrů
pracovníky SmVak Ostrava, a. s.,
a to od 10. 3. do 17. 3. 2008
v Horních Datyních
a od 17. 3. do 28. 3. 2008
ve Vratimově.
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Dne 5.března vzpomeneme 10.výročí úmrtí
paní

bývalé zaměstnankyně jeslí Vratimov
a učitelky hudby, která nás opustila
ve věku 63 let.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manžel Břetislav a syn Petr s rodinou

To, že se rána zahojí, je jen zdání. V srdci zůstává
bolest a vzpomínání.

Dne 29.března vzpomínáme 3.smutné výročí
úmrtí pana

Vzpomíná maminka s rodinou

Kdo měl rád vzpomene, kdo miloval, nikdy nezapomene

Dne 23.listopadu 2007 jsme vzpomněli
40 let od úmrtí paní

program :
16.3. v 10,00  JARNÍ POHÁDKA S KAPŘÍKEM TONÍKEM
 vyprávění o tom, jak se kapřík promění na malinkého
vodníčka a společně s taťkou hastrmanem oslaví příchod
jara i Velikonoc a najdou si maminku, aby vytvořili rodinu

 kinosál Hvězda, vstupné 45 Kč
po předložení správně vyplněného soutěžního kupónu
(uveřejněného v tomto čísle VN)  sleva na dětské
vstupence 10, Kč
18.3. v 19,00  SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ jako EDITH PIAF
v muzikálu MILOVAT K SMRTI
 životní příběh zpěvačky uvádí s velkým úspěchem pražské
divadlo Radka BRZOBOHATÉHO

 kinosál Hvězda, vstupné 250, a 280, Kč
31.3. v 19,00  PETR BENDE se svou kapelou
 finalista superstar, sólista muzikálu Hamlet v pražském
divadle Kalich

 kinosál Hvězda, vstupné 300, Kč

Připravíme Vám na požádání dárkové vstupenky.
z Vratimova
13.ledna 2008 pak 30.výročí úmrtí
pana
z Vratimova

S láskou a úctou vzpomínají rodiny
Kičmerova a Nepodalova

.

1. 3.  od 9 hod.  CVIČEBNÍ SOBOTA PRO ŽENY se zkušenou
cvičitelkou Ladou Čápovou

 pořádá TJ Sokol Vratimov
7.3.  14,00 hod.  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ nově
zrekonstruované budovy DDM Vratimov
14.30  17.00 hod. vystoupení kroužků, prohlídka budovy

nabízíme :
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 :
angličtina 1.roč.
1.roč.
3.roč.
4.roč.
cvičení seniorů
cvičení s vel.míči
bodyform
jóga
kalanetika











pillates
cvičení s overbally

 čtvrtek
 čtvrtek

 pořádá DDM Vratimov
8.3.  od 16,00 hod. COUNTRY BÁL pro děti, dobrovolné
vstupné, přezutí s sebou, sál DDM Vratimov
pořádá DDM Vratimov
8.3.  od 19,30  VEČERNÍ POSEZENÍ s kapelou ARGUMENT,
dobrovolné vstupné, …sál DDM Vratimov

 pořádá DDM Vratimov
10. 3.  v 18 hod.  VALNÁ HROMADA 

pořádá TJ Sokol Vratimov
10.3.  21.4.  BESKYDE, BESKYDE, KDO PO TOBĚ IDE
výstava v knihovně Hor.Datyně  možno vidět vždy v pondělí
14,00  17,00

 pořádá knihovna Horní Datyně
13.3.  16,00 hod.  VÍTÁNÍ JARA  kavárna Spol.domu

 pořádá Klub důchodců Vratimov
do 28.3. POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ  výstava
v knihovně v Řepištích (úterý 1012 a 1317 a pátek 912
a 1315,30 hod.)

pořádá knihovna Řepiště
23. 3.  od 9 hod. TURNAJ V ODBÍJENÉ SMÍŠENÝCH
DRUŽSTEV

pořádá TJ Sokol Vratimov

pondělí
úterý
úterý
pondělí
pondělí
úterý
úterý
středa
středa

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

klubovna
klubovna
klubovna
klubovna
salónek
salónek
kavárna
salónek
kavárna
kavárna
kavárna
salónek

č.11
č.11
č.11
č.11

Akce v Horních Datyních :
1.3. od 20,00  SK Time OUT Vratimov
3.3.  schůze výboru zahrádkářů
8.3.  karneval  SDH Horní Datyně
9.3. od 15,00  Valná hromada TJ Sokol
28.3.  schůze výboru včelařů

Akce jiných organizátorů ve Vratimově
1.3.  v 10,00  Svaz rybářů  salonek
3., 10., 17., 31.3.  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
3., 10., 17.3.  v 16,00  zkouška ZUŠkinosál
4.3. v 16,00  schůze MO KSČM  kavárna
13.3. v 16,00  Klub důchodců Vratimov  kavárna
20.3.  předváděcí akce  salonek
27.3. v 14,00  Biocel Paskov  schůze  kavárna
prodeje ve vestibulu: 6., 12.3.
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY

pro děti

Dům dětí a mládeže Vratimov má ještě stále volná místa
na letních dětských táborech v ČR i v zahraničí.
Kompletní nabídku naleznete
na www.ddmvratimov.cz nebo v kanceláři DDM Vratimov

v sobotu 8.3. 2008
v sále Domu dětí a mládeže od 16.00

dobrovolné vstupné

hraje " Argument"

Připomínáme termíny informačních schůzek:

11.3.2008 v 18:00 hod
18.3.2008 v 18:00 hod
29.3.2008 v 17:30 hod
2.4.2008 v 18:00 hod

LDT Višňovka
LDT Lukavec
LDT Itálie
příměstský tábor

Všechny informační schůzky se uskuteční v budově DDM Vratimov
na ul. Frýdecké č.p. 377.

Za DDM Vratimov  H.Nevrlá  ředitelka

Pondělí – od 3.3.2008 v 16,00 hod.
DĚTSKÝ AEROBIC  pro děti od 5 10 let
vedoucí: Mgr.Monika Slobodníková
Úterý – od 4.3.2008 v 16,00 hod.
KLUBÍČKO pro děti od 35 let,
vedoucí: Marcela Grácová,
náplň – soutěže, hry, malování, výrobky

program: výuka tanců, scénky,
soutěže, tombola,
BLACK & BROWN , BLUE JEANS
DOPORUČUJEME PŘEZUTÍ S SEBOU!!
INFORMACE: tel. 596 732 333
Renáta Míčková 739 201 078

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

Vratimovákům, lukaveckým příznivcům a pamětníkům
dáváme na vědomí, že louka Nadějov u Lukavce stále žije !!! Činnost probíhá celoročně s využitím
táborové základny a vrcholí v letních měsících konáním dětských táborů. Mášli zájem a chceš se podívat na známá
místa nebo chceš poznat okolí Oderských vrchů, můžeš se s námi zkontaktovat a využít tohoto místa i ke krátkodobé
rekreaci (např. víkendy nebo nultý turnus od 29.6. do 4.7.2008 vhodný pro rodiny s dětmi, turisty,cykloturisty,
milovníky trampingu a přírody). Za PS“ Mír“ Vratimov : Zdeňka Procháčková, tel.777 640 216,
email : z.prochackova@gmail.com, Irena Procházková tel.596 732 921

již po jedenácté

J iž pátým rokem organizuje ZŠ

Datyňská lyžařské kurzy na Pradědu v
Jeseníkách. V tomto nejvýše
položeném lyžařském areálu v ČR byly i
letos v lednu, kdy se kurz konal, výborné
sněhové podmínky.
Jak nám napsala vedoucí kurzu Mgr.
Jana Biolková, 28 žáků, zdravotnice a 3
učitelé byli s ubytováním, stravováním i

průběhem kurzu velmi spokojeni. Areál
nabízel čtyři dobře upravené sjezdové
tratě různého stupně obtížnosti, na
svazích byl „prašan“, což bylo velmi
dobré hlavně pro začínající lyžaře.
Kurz se tentokrát obešel bez úrazů.
Poprvé byla při výuce lyžování využita
školní videokamera, žáci se pomocí
videoprojekce měli možnost ihned
seznámit s tím, co se naučili.
Součástí byl i výcvik na běžkách,
všichni žáci zvládli čtyřkilometrovou
trasu s mírně zvlněným profilem
Barborka  Švýcarna.
„Myslím si, že lyžařský kurz byl pro
žáky velmi přínosný, celkově ho
hodnotím velmi kladně. Chtěla bych
také vyzdvihnout chování a přístup
všech žáků, kteří se lyžařského kurzu
zúčastnili,“ píše na závěr vedoucí
kurzu.
(pa)

V pátek 1. února se v sokolovně konal již 11.
ročník šibřinek tentokrát pod heslem 100
let vratimovského Sokola aneb oslavy a
výročí všeho druhu . Tradičně jsme ples
zahájili krátkým programem, ve kterém
vystoupily naše cvičitelky i žactvo a za
bouřlivého aplausu jsme si krátce
připomněli stoletou historii Sokola. K tanci
po celý večer hrála skupina Halogeny. V
sobotu 2. února jsme připravili minišibřinky
pro děti a deset nejnápaditějších masek si
odneslo sladké odměny. Vysoká účast dětí i
dospělých po oba dny svědčí o velké oblibě
šibřinek ve Vratimově a motivuje
organizační výbor k pořádání plesu i v
dalších letech. To by však nešlo bez dalších
příznivců a přátel Sokola. Děkujeme všem
sponzorům, kteří přispěli svými dary do
tomboly. Velké poděkování patří také
sestrám z věrné gardy. Sladké výrobky,
které jste na plese mohli ochutnat, napekly
ses. Sajdáková, Tomášová, Wojnarová,
M a r k o v s k á , Ku p k o v á , D o s t á l o v á ,
Mokrošová a Šebestová.

Ing. M. Šebestová
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Připravujeme :
2.CYKLUS VÝSTAVY TOULKY ČASEM ZAVÁTÉ
s názvem „ Takoví jsme byli „
je pro Vás připraven na měsíc DUBEN. Jedná se o starší fotografie,
které Vám možná leccos připomenou ! Výstava bude probíhat
ve vestibulu kina od 1.4. do 12.4.2008 , od 9.00 do 17.00 hod.
a v době promítání kina.
V červenu se můžete těšit na poslední třetí
cyklus výstavy „ Vratimov, jak ho již neznáte „

7.dubna v 18 hod.
Pražské Divadlo Háta
Prázdniny snů
O čem to celé je ? Autor Francis Joffo je jeden z nejúspěšnějších
francouzských autorů.Komedie „Prázdniny snů" je plná vtipu,
překvapení, ale i velké lidskosti. Manželé Perthuisovi si pronajali
s přáteli vilu na Azurovém pobřeží. Prostředí dobře znají, a tak
jsou přesvědčeni, že jejich dovolenou nic nepředvídatelného
nemůže vyrušit. Opak je však pravdou !Hrají:Ivana Andrlová ,
Vladislav Beneš, Michal Jagelka,Vladimír Čech a další.
Přesné obsazení sledujte na plakátech.
Vstupné : 250, a 280, Kč Předprodej od 3.3. 2008

5.května v 19.00 hod.
kinosál Hvězda ve Vratimově
Vratimov navštíví na svém celorepublikovém turné
Irská taneční show

Mystery of the dance
tajemství tance
Charakteristická irská hudba , strhující rytmus, kostýmové
převleky a světelné efekty.

vstupné v předprodeji 330, Kč, v den představení 350, Kč

v Kulturním středisku ve Vratimově

ˇ
VSTUP PRO 1 OSOBU NA 60 MINUT = 50 Kč
MOŽNOST ZAKOUPENÍ PERMANENTKY
V HODNOTĚ 450 Kč ( 9 vstupů + 1 ZDARMA )
TELEFONICKÉ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY NA TEL.Č.

595 700 750  1,2,3,4

Cvičení má aerobní charakter s prvky pillates, obsahuje
jednoduché krokové variace v první části a posilovací cviky
na všechny svalové partie, s použitím náčiní i bez, v části
druhé.Cílem je dobrá kondice, zpevnění a formování postavy.

CVIČÍME
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 18 DO 19 HODIN
v kavárně Spol.domu ve Vratimově
Kurzovné na 20 lekcí činí 700 , Kč
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KULTURNÍ STŘEDISKO

SOUTĚŽNÍ KUPÓN
16.3.Jarní pohádka s kapříkem Toníkem

po předložení správně zodpovězených
otázek SLEVA NA DĚTSKÉ

VSTUPENCE 10, Kč
kinosál Hvězda ve Vratimově

V neděli 16.března v 10.00
uvádíme

V pohádce O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pejsek s Kočičkou myli :
a. podlahu
b. okna
Co si chystali k svátku :
a. pizzu
b. dort
V trávě našli :
a. plačící panenku
b. autíčko

ˇ

v podání herců Divadla Smíšek

Vyprávění o tom, jak se kapřík promění na malinkého vodníčka a společně s taťkou
hastrmanem oslaví příchod jara i Velikonoc a najdou si maminku,aby vytvořili rodinu.

Vstupné 45, Kč  po předložení správně vyplněného kupónu (uveřejněného
na této stránce VN)  SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Předprodej v KS po  čt 7  17, pá 7  14

Co do dortu nedali :
a. chleba
b. myšku
Čím kočička zašila pejskovi
kať ata :
a. dešťovkou
b. nití
správnou odpověď zakroužkujte

V ÚTERÝ, 4. BŘEZNA zcela mimořádně v 8.30 zveme všechny naše nejmenší a jejich rodiče,maminky na mateřské,
babičky s vnoučaty do kinosálu ve Vratimově na loutkovou pohádku v podání černého divadla „ Pohádka „ z Prahy, s názvem :
„ O ZVĚDAVÉM BROUČKOVI" . V našem kraji je divadlo s touto pozoruhodnou pohádkou vůbec poprvé ! Nenechte si
ujít zcela unikátní představení s loutkami,, které díky luminiscenčních barev krásně světélkují. Vstupné činí 45, Kč,
předprodej v pokladně KS  pondělí až čtvrtek od 7.00 do 17.00, v pátek od 7.00 do 14. 00 hodin.

kinosál Hvězda Vratimov

18.března v 19,00 hodin
jako

příběh o slavné francouzské
zpěvačce, legendární představitelce
šansonového žánru, který v současné době
uvádí Divadlo Radka Brzobohatého v Praze
, kde se setkává s velkým ohlasem publika !
V hlavní roli : skvělá Světlana Nálepková
Dále hrají : Martin Sochor, Juraj Bernáth,
Lumír Olšovský
Živě doprovází : Blue Angel Memory Band
Jiřího Toufara. Ve strhujícím příběhu
sledujeme životní cestu Edith Piaf: zázračné
uzdravení v dětství, zpívání na pařížských dvorech a uličkách, seznámení s
Charlesem Aznavourem a Yvesem Montandem, fantastické úspěchy v
největších evropských divadlech, turné po USA, závislost na alkoholu, muže a
ženy v jejím životě , osudové vztahy, autonehody, nemoci, život plný lásky i
samoty, život v chudobě i v přepychu. E.P. byla vždy a za všech okolností pevně
rozhodnuta žít naplno, zpívat naplno, milovat naplno ... až k samotné smrti.
Vstupné 250, 280, Kč , předprodej v KS po  čt 7  17, pá 7  14

se svou kapelou
Finalista druhé řady Superstar, který od ledna 2008 hraje
v Divadle Kalich v muzikálu Hamlet hlavní roli a po celé
ČR jsou jeho koncerty vyprodány, přijede i přes své
značné pracovní vytížení do Vratimova !
Vstupné 300, Kč Předprodej zahájen ! Kinosál Hvězda
Vratimov
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tel.: 595 700 756
www.ksvratimov.eu
http: //kina.365dni.cz

spojení z centra Ostravy autobusem č.21

19.  20.3. v 18 hod., ve čtvrtek 20.3. v 9.15 hod.
promítání pro seniory s malým občerstvením
Rumunsko / drama / 65, / 113 ´/ přístupný od 15 let

5.  6.3. V 18 hod.
Austrálie / drama / 60, / 105´/ přístupný od 12 let

S
Když na australském pobřeží přistane indonéská rybářská
loď s pasažéry z Kambodže a Iráku, začíná putování
ilegálních přistěhovalců do vysněného města Perth.

7.  8.3. v 18 hod.
Itálie / drama / 65, / 110´/ přístupný od 12 let

Poutavý skupinový portrét přátel kolem čtyřicítky, kteří se snaží
zorientovat ve druhé polovině života. Jednoho večera však do
jejich zevšednělé reality vstoupí tragická událost.

Pokladna je otevřena
hodinu před představením

Příběh dvou vysokoškolských studentek, za éry rumunského
totalismu těsně před pádem železné opony, kdy během
jednoho dne jedna z nich podstupuje tehdy zakázaný potrat.
Hrají: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov

21.  22.3. v 18 hod.
USA / drama / 60, / 117´/ přístupný od 12 let

Těžce nemocná žena vzpomíná na dobu svého mládí, kdy
potkala lásku svého života ... Hrají: Meryl Streep, Toni Collette...

12.  13.3. v 18 hod.
USA / animovaná komedie / 70, / 86´/ přístupný

26.  27.3. v 18 hod.
USA / drama / 65, / 92´/ přístupný od 12 let

Protože jsme všichni vyrůstali se Včelkou Májou, víme
o tomhle sympatickém a pichlavém hmyzu svoje. Hrají:
hlasy: P. Rychlý (Barry), H. Ševčíková (Vanessa) a další

Pohledná třicátnice Sherry (Maggie Gyllenhaalová) má
za sebou temnou minulost. Kvůli drogám a krádežím si
odseděla tři roky ve vězení, ze kterého je právě propuštěna.

14.  15.3. v 18 hod.
VB/ Kanada / drama / 65, / 112 ´/ přístupný od 12 let

Snowcake je příběh o lásce, přátelství a neortodoxním vztahu
muže, unikajícího své minulosti, autistické matky, která se musí
vyrovnat se ztrátou své dcery, a vášnivé ženy držící si lásku
dostatečně od těla. Hrají: A. Rickman, Sigoutney Weaver a další

S

28.  29.3. v 18 hod.
Rakousko / Německo / válečné krimi / 65, / 98´/ od 15 let

Skutečný příběh o největší padělatelské operaci všech dob!
Nacisté zfalšovali čtyřnásobek britské devizové rezervy!
Strhující vzpomínky vězně č. 64401 Berlín roku 1936.

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

.

.
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Zastupitelstvo města Vratimova
zasedalo dne 10. 3. 2008 a projednávalo
! Rozbory hospodaření města
Vratimova a příspěvkových organizací
za rok 2007
! Informace o finančních kontrolách za
II. pololetí roku 2007
! Plán finančních kontrol na I. pololetí
roku 2008
! Návrh rozpočtu města Vratimova na
rok 2008
! Plán práce Finančního výboru na I.
pololetí roku 2008
! Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za
rok 2007
! Koeficient zvýšení nájmu u
nebytových prostor
! Vyhlášení záměrů
! Vyhodnocení likvidace odpadů za
období 2005 až 2007
! Vydání změny územního plánu č. 4,
5, 6 města Vratimova

!
!
!
!

!
!
!
!
!

Rada města Vratimova na schůzi
dne 14. 3. 2008 projednávala
Stav hospodaření společnosti
Vratimovské služby, s. r. o.
Stav hospodaření společnosti TEPLO
Vratimov, s .r. o.
Investiční akce v I. pololetí roku 2008
Komunální odpad vyhodnocení
plateb za rok 2007, stav plateb v roce
2008, harmonogram sběru
velkoobjemového odpadu v I. pololetí
roku 2008
Projednání nájemní smlouvy
Projednání mandátních smluv
Žádosti o finanční příspěvek
Vyhlášení záměrů
Projednání nájmu pozemků

Ivo Kičmer, místostarosta

U příležitosti 63. výročí osvobození
města se ve středu 30. dubna 2008
koná vzpomínková akce  v 15.30
hodin u pomníku padlých před
kulturním střediskem ve Vratimově
a v 18.00 hodin v Horních Datyních
na hřišti a u pomníku padlých. Účast
Městského dechového orchestru
ZUŠ Vratimov.

Ze slavnostního otevření rekonstruovaného Domu dětí a mládeže. Více uvnitř listu

Měl by splnit nároky kladené na zajištění bezproblémového chodu města
Rozpočet Města Vratimov, který byl
schválen na zasedání zastupitelstva dne
10.3.2008, je strategickým dokumentem
rozpočtové politiky města.
Rozpočet příjmů a výdajů činí 86 051 754,
Kč. Navrhované příjmy jsou tvořeny
celkovými příjmy v objemu 76 328 579, Kč

a financování ve výši 9 723 175, Kč.
Nejvýznamnější položkou v příjmech jsou
daňové příjmy s podílem 68% na celkových
příjmech města. Kapitálové výdaje jsou
dány rozdílem mezi celkovými zdroji a
běžnými výdaji.

Zápis dětí do mateřských škol ve Vratimově
a Horních Datyních na školní rok 2008
2009 se uskuteční 22. dubna od 8.00 do
16.00 hod.
Zápis do Mateřské školy ve Vratimově se
bude konat v nové budově MŠ, Na vyhlídce
25, vchod do třídy „U slunečnice“.
Rodiče musí mít sebou rodný list, očkovací
průkaz dítěte a vyplněnou žádost o přijetí,
kterou odevzdají ředitelce MŠ. Těm, kteří

nepřijdou k zápisu v daném termínu se
může stát, že pro velký počet již zapsaných
dětí pro jejich dítě už nebude volné místo.
Zápis platí pro celý školní rok, umístění
dítěte v průběhu tohoto školního roku bude
jen zcela výjimečné.
Mateřská škola v Horních Datyních má
zápis rovněž 22. dubna a za podmínek a
požadavků shodných s MŠ Vratimov.

Ch c i v e lm i p o d ě k o v a t p o li c is t ů m
zasahujícím 21.února 2008 v nočních
hodinách při vloupání do mé prodejny
potravin v Horních Datyních.
Oceňuji rychlou a profesionální práci
prap.Bc.Michny, pprap.Gančarčíka a
psovoda, vedoucí k bleskovému dopadení

pachatelů, kteří během jednoho měsíce
třikrát poškodili a vykradli mou prodejnu.
Velmi si vážím práce, která byla policisty z
OOPČR Vratimov k ochraně mého majetku
vynaložena a věřím, že se na ně i na celou
Policii ČR můžu v tomto ohledu spolehnout.

(Pokračování na straně 3)

L. Siváková, ředitelka MŠ

Stanislav Knězek
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Nedávno se nám dostal do rukou kalendář
Šenova, který byl vydán k 10. výročí
ustanovení města, které Šenov oslaví v
tomto roce. Co nás ale na něm zaujalo
nejvíce? Nápad! Kalendář je dvoutýdenní,
tj. jedna strana pro dva týdny a uprostřed
k až d é s tr an y fo t og r af ie z n ám ýc h
šenovských míst  ulice, park, rybník, kostel,
ale i flora a fauna v okolí, úspěšný místní
sportovec nebo známý rodákumělec. 27
fotografií, které pořídili místní občané, a
které byly vybrány v soutěži pro zařazení do
kalendáře.A to je právě ono!
Vratimov bude své výročí slavit příští
rok, bude to 735 let od založení obce.
K tomuto výročí připravíme podobný
kalendář, ve kterém najdete rovněž
svozový kalendář, data významných akcí 
poutě, kladení věnců, plesy, výročí místních
organizací a spolků, ale třeba i dny zápisu
dětí do školy nebo školky, termíny prázdnin
či odvoz velkoobjemových odpadů. Prostě

praktická pomůcka pro každý den a
ozdobou každého listu budou fotografie,
které pořídí místní občané.
Vy h l aš u j em e p r o t o s o u t ěž o 27
nejlepších fotografií pro náš vlastní
k alen d ář Vr ati mo v a n a ro k 2009.
Podmínkou je
 bydliště fotografa ve Vratimově
 zachycení místa, osoby, díla či živé
nebo neživé přírody ve městě.
Fotografie musí být buď pořízené digitálním
fotoaparátem a předány na CD nebo již
hotové kvalitní fotografie. Výběr provedou
představitelé města, vyřazeny budou
nekvalitní fotografie nevhodné pro
přetištění.
Termín pro odevzdání fotografií je do 31.
5. 2008.
Místo pro odevzdání fotografií, opatřených
jménem a adresou je Kulturní středisko
Vratimov, 1. poschodí, L. Ďurišová nebo H.
Bömerová.

Členové Českého svazu zahrádkářů z
Horních Datyň, kteří měli v únoru svou
výroční schůzi, mají průměrný věk okolo 67
let. Jak vyplývá z výroční zprávy, většina z
nich miluje pohyb a to nejen při zvelebování
svých zahrádek. V loňském roce se
například sešli při smažení vaječiny,
zorganizovali zájezd na jižní Moravu,
kterého se zúčastnili i nečlenové svazu,
uspořádali výstavu ovoce a zeleniny
obohacenou o expozici bonsají, výšivek a
prací žáků místní školy.

Součástí výroční schůze bylo i předání
nejvyššího zahrádkářského vyznamenání
za zásluhy Zlaté růže panu Jaroslavu
Tomanovi za dlouholetou aktivní činnost pro
svaz.
Podobné aktivity, jako měli vloni, plánují
datyňští zahrádkáři i na letošní rok. Jak na
závěr zpr ávy zdůr aznil předseda
organizace Josef Šugar, chtějí ukázat , že i v
pokročilém věku lze něco tvořit a aktivně si
užívat života.
(pa)

Mohlo by se zdát, že krásný přednes nebo
literatura v době ICQ a lákavých
internetových možností již nemá v životě
dnešní mládeže místo. Že tomu tak není,
nám dokázali účastníci obvodního kola
recitační soutěže. Soutěžilo celkem 12 žáků
druhého stupně z obou vratimovských škol.
Třebaže porota sestavená z vyučujících
jazyka českého obou škol pochválila
všechny vystupující, nakonec o vítězích
rozhodla takto:
Kategorie 6. a 7. tříd:
1.Dominik Vrážel / ZŠ Datyňská /,Lukáš

Hliva / ZŠ Masarykovo nám./
2.Natálie Ptaszniková / ZŠ Masarykovo
nám. /, Jiří Skalický / ZŠ Datyňská /
3.Michaela Dudová /ZŠ Masarykovo nám./
Kategorie 8. a 9. tříd:
1.Sandra Velčovská / ZŠ Masarykovo nám./
2.Lucie Bartková /ZŠ Datyňská /
3.Kristýna Jarošová /ZŠ Masarykovo nám. /
Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se
na další setkání s mladými nadějnými
recitátory.

Stejně, jako velcí školáci, tak i děti z
Mateřské školy ve Vratimově a Horních
Datyních okusily jaké to je, když se jezdí na
„lyžák“. A tak jsme to v týdnu od 25.2. do
29.2.2008 zkusili.
V únoru 39 dětí ve věku od čtyř do sedmi let
denně dojíždělo do SKI areálu na Bílé, kde
je nejmodernější vybavení pro dětské
lyžařské kurzy.
Ti nejzdatnější lyžaři, kteří již lyžovat uměli,
jezdili vlekem na velký kopec a v zástupu,
jako dlouhý had, sjížděli za svými
instruktory zpět do údolí. Ostatní, méně
zkušení se také nenechali zahanbit a
každodenním tréninkem vylepšovali svou

lyžařskou formu. A tak jsme se všichni bez
rozdílu mohli zúčastnit závěrečných závodů
za účastí rodičů.
Za celotýdenní píli a snahu byly děti
odměněny diplomem a čokoládovou
medailí
A aby našim skvělým instruktorům to
nebylo líto, dostal každý z nich diplom pro
změnu od nás a k tomu malý dárek z
keramiky, který pro ně připravily děti z
našich keramických kroužků. K tomu všemu
jim byl ještě udělen „děkovací certifikát“ v
podobě oslavné básničky.

Mgr. Pavlína Kožušníková, ZŠ Vratimov,
Masarykovo nám.

Kateřina Božoňová, učitelka MŠ

Již několik let probíhá v naší škole ZŠ
Datyňská sběr papíru. Tato tradice
začala docela nevinně jako sběr
starých telefonních seznamů. Když
společnost ASA vyhlásila soutěž s
panem Popelou, zapojili jsme se do ní.
A protože je na naší škole hodně
šikovných sběračů (od začátku
školního roku nasbírali žáci již 6 tun
papíru), začalo penízků za sběr
přibývat. Rozhodli jsme se, že penězi
získanými sběrem pomůžeme africké
holčičce ke vzdělání. Škola adoptovala
na dálku Fatoumatu Bintu Diallo z
Guineje. Děkujeme všem žákům, ale
také rodičům a prarodičům, kteří dětem
ve sběru pomáhají. A na závěr nejlepší
sběrači: Bára Pospíšilová 665 kg,
Dominik Sabák 440 kg, Ondra Slíva
420 kg, Filip Návrat 280 kg.
Mgr. Iva Urbancová

V sobotu 8. března sál Domu dětí a
mládeže Vratimov praskal ve švech. V
krásném pozdním odpoledni začal country
bál pro děti. Bohatý program zahájily děti z
kroužku LINE DANCE I (pod vedením
Michaely Strouhalové). Po úvodním slovu
uhodili do strun členové hudební skupiny
ARGUMENT. Děti nejen tancovaly, ale také
soutěžily, například v kloboukovém tanci.
Vítězové byli vždy sladce odměněni.
Všichni na vlastní oči viděli, co může i malé
dítě dokázat s lasem v ukázkách členů
kroužku LINE DANCE I
Zkoušku s lasem si vyzkoušely všechny
přítomné děti. Naučily se také country
tanec, bavily se a nemohly se dočkat na
losování cen z tomboly. Příští rok se určitě
sejdeme znovu.

Renáta Míčková, vychovatelka DDM

Maškarní ples pro děti uspořádal v sobotu 8.
března Sbor dobrovolných hasičů Horní
Datyně ve spolupráci s Občanským
sdružením VSD a MŠ Horní Datyně.
Plesem na téma pohádky Ať žijí duchové
nás provázeli rytíř Brtník z Brtníku a jeho
dcera Leontýnka . Děti roztančily učitelky
MŠ v originálních duchovských tričkách a
děti se pak mohly rovnou vrhnout do víru
soutěží na téma oprav hradu. S plněním
úkolů dětem pomáhali trpaslíci (členové
oddílu mladých hasičů).
V přestávkách děti tančily, hrály kolo štěstí,
házely na šaška a chytaly rybičky. Pro
zpestření plesu vystoupily děti z kroužku
mažoretek.
Poděkování za zdařilou akci patří
především „datyňským hasičům“, kteří celý
obsah plesu vymysleli, zrežírovali a v
divadelních kostýmech realizovali. Doufám,
že se na plese všem přítomným líbilo a za
rok v KD Horní Datyně opět na shledanou.

Bc. Petra Vaclíková, MŠ Horní Datyně
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(Dokončení ze strany 1)

Struktura příjmů
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
Příjmy celkem

v tis. Kč

v%

52 121 000,
14 426 100,
800 000,
8 981 479,
76 328 579,

68
19
1
12

Struktura výdajů
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

9 723 175,
 1 157 896,
8 565 279,

v tis. Kč

v%

78 864 858,
6 029 000,
84 893 858,

93
7

Struktura výdaje dle jednotlivých
skupin v tis. Kč
Skupina 2  průmyslová a ostatní
odvětví hospodářství
6 506 430,
v tom :
místní komunikace a chodníky
2 700 000,
příspěvky na dopravní obslužnost 2 384 430,
kanalizace
1 422 000,

Skupina 3  služby pro obyvatelstvo
47 179 094,
v tom:
školství
kultura
tělovýchova a záj.činnost
bydlení, komunální služby
a územní rozvoj
ochrana životního prostředí

11 810 000,
8 590 900,
4 067 000,
12 677 194,
10 034 000,

5 500 000,
576 000,

Skupina 5  bezpečnost státu a právní
ochrana
1 545 600,
v tom:
civilní ochrana
požární ochrana

Financování
v tom:
finanční prostř. minulých let
splátky úvěru
Zdroje celkem

rozpočtu/
pečovatelská služba ,
domovy důchodců

20 600,
1 525 000,

Skupina 6 všeobecná veřejná správa a
služby
23 586 734,
v tom:
činnost místní správy
výdaje z finančních operací
rezerva
Celkem

18 160 839,
4 739 520,
686 375,
84 893 858,

Výdaje rozpočtu města v přepočtu na
jednoho obyvatele se ve srovnání s
loňským rokem se zvýšily o 601, Kč na
částku 12 508, Kč. Zůstatek nesplaceného
úvěru představuje k 1.1.2008 částku 5 210
520, Kč, což je 768, Kč na jednoho
občana.
K 31.12.2007 v našem městě žilo 6 787
osob. Počet obyvatel má vliv na výši dotace
ze státního rozpočtu, a to na výkon státní
správy.
Jsme přesvědčeni o tom, že rozpočet na rok
2008 splní nároky kladené na zajištění
bezproblémového chodu města, a to ve
všech oblastech veřejného života.

D. Valasová, finanční odbor

Mnozí už začali, protože se zajímají,
kdy a kde budou kontejnery na
velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Odbor výstavby a životního prostředí
MěÚ Vratimov sděluje, že jarní termíny
sběru jsou stanoveny takto:

Skupina 4  sociální věci a politika
zaměstnanosti
6 076 000,
v tom:
dávky sociální péče / kryto ze státního

Vratimov

Někteří uživatelé internetu se na nás
obrátili s dotazem v čem to je, že při
o te vírá ní i nte rne tov é po d ob y
Vratimovských novin, ale i dalších

materiálů na webových stránkách MěÚ
Vratimově (www.vratimov.cz) dochází
k nedokonalému zobrazení textu.
Jak nás informoval Ing. Petr Holuša z
městského úřadu, elektronická podoba
Vratimovských novin v záložce
„zpravodaj“ je ve formátu PDF
( P o r t a b l e D o c u m e n t F o r ma t ) .
Nejčastěji se k prohlížení tohoto
formátu používá program Adobe
Reader, který je dostupný zdarma na
adobe.cz. V současnosti by měl být pro
správné zobrazení Vratimovských
novin zmíněný program ve verzi 6.0.2
nebo vyšší.
Takže všichni, kteří dosud mají pouze
Acrobat Reader 5.0 by si měli
urychleně nainstalovat novější verzi
prohlížeče. Například na
www.slunecnice.cz je k dispozici
bezplatně stažitelný program Adobe
Reader 8 v češtině.
(pa)

14. 4. Restaurace U kostela
15. 4. Radniční náměstí
16. 4. křižovatka ulice Nádražní
a U hráze
17. 4. ulice Na příčnici u kotelny
18. 4. ulice Frýdecká na parkovišti
u Masokombinátu Krahulčí
21. 4. ulice Rakovecká u mostu
22. 4. křižovatka ulice Na Zadkách
a Adámkova

Horní Datyně
23. 4. U Důlňáku u obchodu
24. 4. ulice Václavovická u kapličky
25. 4. Kulturní dům Horní Datyně
Sběr, který zajišťuje společnost A.S.A.
proběhne jako každý rok v době od
10.00 do 17.00 hodin.
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Do volte mi, abych při příležito sti
slavnostního otevření nově
zrekonstruované budovy Domu dětí a
mládeže Vratimov poděkovala všem,
jejichž zásluhou se celá náročná akce
podařila.
Pokud se vrátíme v čase do doby před
rekonstrukcí, určitě musíme vzpomenout
zásluhy paní starostky Mgr. Ivety Zechové,
které se podařilo získat na rekonstrukci
budovy finanční prostředky ze státní
dotace. Dále patří naše poděkování členům
zastupitelstva města, kteří svými moudrými
rozhodnutími umožnili dokončení víceprací
vzniklých z důvodu zatečení do objektu v

průběhu stavebních prací.
Děkuji zaměstnancům Městského úřadu
Vratimov, kteří měli celou stavbu na starosti,
pře d evš ím p an u Bla žk ovi a pa ní
Kašparové. Díky jejich poctivé a usilovné
práci se podařilo zdárně vyřešit všechny
problémy.
V nelehké situaci s náhradním provozem
nám pomohla ředitelka Základní školy na
Masarykově náměstí Mgr. Alice Čavojská,
která nám umožnila provozovat činnost
zájmového vzdělávání v prostorách školy. S
laskavým svolením vedení města jsme v
době rekonstrukce provozovali kancelář v
budově Městského úřadu Vratimov.

Děkuji rodičům dětí, že nám zachovali
přízeň i v uplynulých nelehkých měsících,
čehož si velice vážíme.
Kr omě vš e ch vý še u ve de n ýc h s i
poděkování za odvedenou práci ve velmi
složitých podmínkách zasl ouží
zaměstnanci Domu dětí a mládeže
Vratimov.
Dobrá věc se podařila a já doufám, že
„domeček“, jak našemu zařízení říkáme,
bude dlouho a dobře sloužit svému účelu a
že v něm děti a mládež našeho města
najdou smysluplné a příjemné příležitosti
pro trávení svého volného času.

Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov
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Nákladná rekonstrukce sedmdesát let
staré budovy, kterou poslední desetiletí
známe jako Dům děti a mládeže je u
konce. Slavnostní okamžik nastal v
pátek sedmého března 2008. V tento
slunečný den se u novotou svítícího
domu sešli představitelé města,
zást upci dodavatelských f irem,
podílejících se na rekonstrukci,
sponzoři a obyvatelé města a okolí,
kteří se přišli podívat, co se za téměř
sedm milionů korun podařilo udělat ve
prospěch mladé generace. K dobré
náladě hrál Městský dechový orchestr,
své umění předváděly mažoretky.
Slovo pak dostala starostka města Mgr.
Iveta Zechová, která spolu s ředitelkou
DDM Hanou Nevrlou slavnostně
přestřihly pásku a pozvaly přítomné na
prohlídku budovy.
Ti, kteří prostory DDM znali z minulosti,
uviděli, co všechno se změnilo, přibylo

prostoru, zejména využitím třetího
podlaží, podst atně se zlepšilo
vybavení, vytvořilo se dokonalejší
zázemí pro činnost kroužků, kulturních,
společenských a vzdělávacích akcí.
Mnozí z přítomných vysoce hodnotili,
že město nelituje peněz na využití
volného času mladých. Vždyť nejde jen
o to, aby se děti a mládež „nějak“
zabavila, ale aby přijala za své takové
hodnoty, které jsou v souladu s
demokratickou společností. Z toho
pohledu je symbolické, že při zahájení
rekonstrukce a odkrytí střechy, byla
objevena sádrová busta T. G.
Masaryka, která, zatím postavená v
koutě u schodiště, může (třeba jen
některé) mladé návštěvníky inspirovat
k tomu, aby si našli trochu času na
seznámení s jeho ideovým odkazem…

Na tuto otázku jsme se zeptali
p . Mi lo sl av a Bl ažka z o db or u
investic a údržby obecního majetku:

druhém podlaží směrem od ul.
Frýdecké ( šikmé zdivo ze 45 na 15 cm)
a vyměnit všechna kovová okna v
prvním podlaží. Tyto nezbytné
ví ce prá ce ro zho dl y o zvýše ní
celkových nákladů na rekonstrukci o
více než jeden milion korun.
„Celková smluvní cena za dílo tak byla
stanovena na 6 965 017 Kč včetně
DPH. Většina této částky 5 572 000 Kč
byla pokryta dotací ze státního
rozpočtu“, řekl na závěr Miloslav
Blažek.

„Pro provede ní pra cí byla ve
výběrovém řízení vybrána firma
BDSTAV MORAVA s.r.o., se kterou byla
uzavřena smlouva na provedení díla
dle nabídkového rozpočtu na základě
projektové dokumentace zpracované
Ing. Petrem Bezecným.
Jednalo se o provedení demontáže
staré, z části sedlové a z části ploché
střechy, vybourání starých zdí a příček
půdních prostor, zateplení obvodového
pláště budovy a soklu, provedení
nového krovu sedlové střechy objektu,
pokrytí krytinou Lindab a zateplení
střechy, dodávka a montáž střešních
oken, provedení nového schodiště do
3. podlaží, dozdění obvodových a
vnitřních zdí třetího podlaží, doplnění
p l a st o vý ch o k e n a p ro v e d e n í
sádrokartonových příček, provedení
nosné konstrukce stropu nad sálem a
zhotovení podlah ve třetím podlaží.“
Jak pan Blažek dále uvedl, při
bouracích pracích bylo zjištěno, že
nosná zeď mezi sálem a chodbou je
místy zděná na německý způsob
( vzduchová mezera mezi provázanými
dvěma stěnami na 15 cm) a proto bylo
nutno provést její další zpevnění.
Rovněž bylo nutno vybourat a znova
dozdít venkovní stěny kanceláří ve

(pa)

Ing. Petr Urbanec, radní města: „Je vždy
příjemné zúčastňovat se otevíraní
rekonstruovaných zařízení, které mají
sloužit občanům nebo jako je v tomto
případě dětem.
Je třeba si uvědomit, kolik hodin práce je za
takovým dílem ukryto. Namístě je zde
poděkovat nejen zastupitelům města, kteří
projednali a schválili záměr města
rekonstruovat toto zařízení, vedení města,
které muselo učinit kroky k získání dotace,
ale i všech těch, kteří se na realizaci celého
díla podíleli. Ať už v procesu rozhodovacím
či realizačním.
Chci jen připomenout, že v průběhu stavby
došlo k velkým problémům, které způsobily
přívalové deště v letních měsících loňského
roku. Tyto škody sice proti původnímu
rozpočtu stavbu prodražily, ale její pojištění
částečně zmírnilo finanční dopad pro
město.
Domov dětí a mládeže, jakožto příspěvková
organizace města, má dle mého názoru,
krásný stánek, kde děti tak mohou trávit své
volnočasové aktivity v nových prostorách.“

Milan Fojtašek, důchodce, který se celý
život věnoval prací s dětmi: „Je to paráda,
jsem nadšen. Něco podobného jsem před
léty zažil v Michálkovicích. Vratimovskému
Domu dětí a mládeže přeji hodně
spokojených dětí, obětavé vedoucí a
dostatek peněz na činnost.“
Ing. Ivo Kiška, člen zastupitelstva:
„Myslím si, že záměr je dobrý podchytit
mladou generaci, aby smysluplně využívala
volný čas. Rekonstrukce byla nákladná, ale
je to krok správným směrem, důstojná
etapa rozvoje Vratimova"
(pa)
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Když se vysloví pojem „dětské
zastupitelstvo“, možná většina z nás si
ani nedovede představit o co jde.

Domu dětí a mládeže. Smyslem je
zapojit co největší okruh dětí do dění ve
městě, umožnit jim formulovat své

Paní starostka Iveta Zechová s dětmi nad kronikou
Přitom myšlenka působení dětských postoje k životnímu prostředí a dalším
volených zástupců není nová, uchytila záležitostem, učit je prosazovat názory
se v mnoha městech u nás i v dalších demokratickými metodami. Členové
zemích. Jedno takové zastupitelstvo dětského zastupitelstva mají možnost
máme i ve Vratimově. Stejně jako v své poznatky uplatnit ve škole při výuce
Opavě, Litoměřicích, Strakonicích, i v kontaktu se spolužáky.
Kopřivnici a dalších městech ho tvoří S o u č á s t í z a s e d á n í d ě t s k é h o
děti, které byly zvoleny v jednotlivých zastupitelstva, které se konalo 26.
školách z žáků šestých až devátých února na Městském úřadu ve
tříd. Po formální stránce je to jeden z Vratimově, byla i beseda se starostkou
kroužků či volnočasových aktivit dětí při Vratimova Mgr. Ivetou Zechovou.

A tohle víte?
Mnozí z Vás, kteří 3.11.2007 sledovali
pořad ČT1 s názvem „A tuhle znáte?“, který
představil Městský dechový orchestr při
ZUŠ ve Vratimově, jistě zaznamenali, že
v pořadu také něco scházelo  nezazněla
informace o tom, že vytvoření dechového
orchestru je společným projektem obou
součástí hudební školy, jak Vratimova, tak
Paskova. Jedině díky velkému pochopení a
obětavosti rodičů, kteří děti z okolních
spádových obcí vozí na zkoušky, lze takto
náročnou aktivitu realizovat.
Podporu nachází orchestr rovněž v
Občanském sdružení POSPOLU, které
pracuje již od roku 2004 a jehož cílem je
podpora umělecké výchovy dětí,mládeže a
ostatních občanů v oboru hudebním,
ta ne ční m,v ýtv arn ém a lite rár ně
dramatickém.
Občanské sdružení POSPOLU získává
finance z dotace Města Vratimova a
Paskova,dále oslovuje významné sponzory
a získává tak finanční dary,
nezanedbatelnou částí příjmů jsou také
členské příspěvky OS POSPOLU a úhrady
za vystoupení hudebních seskupení.
V loňském roce činily příjmy OS POSPOLU
118.000,Kč Výdaje OS POSPOLU na

činnost uměleckých seskupení jak MěDO
tak Houslového souboru (uniformy
MěDO,cestovné na soutěže, cestovné na
soustředění) činilo 107.700,Kč , přitom
administrativní výdaje OS POSPOLU byly
pouze 234,Kč za rok.
Zůstatek činí zhruba 10.000,Kč. Práce
organizačního výboru OS POSPOLU není
honorována.
Další zajímavé informace z činnosti

Deset přítomných dětských
zastupitelů, mezi nimiž jsou už i
studenti středních škol, tak mělo
možnost zeptat se na všechno, co je
zajímá, nahlédnout „pod pokličku“
činnosti „dospěláckého“ zastupitelstva,
které, jak ukázala paní starostka, musí
řešit mnohé složité úkoly mnohdy s
velmi omezenými finančními
prostředky.
Dotazů bylo mnoho, zejména k
životnímu prostředí, kde se probralo
vše od černých skládek, přes údržbu a
kácení v Důlňáku až po separaci
odpadů. Hovořilo se t aké o
možnostech využívání hřišť, budování
chodníků atd..
Paní starostka pak děti pozvala na
prohlídku úřadu. Největší zájem byl o
kroniky u paní matrikářky, které
obsahují záznamy o všech nově
narozených občáncích města v
posledních padesáti letech. Někteří
odvážnější členové dětského
zastupitelstva si pak vyzkoušeli, jak se
sedí v křesle starostky…

(pa)

Samozřejmě jsem se zajímal o to, zda
se členové dětského zastupitelstva
mohou vykázat nějaké konkrétní
výsledky uplynulých let. Jak jsem se
dověděl, za největší úspěch považují
přijetí Řádu žolíků na školách
je
dohodnuto, že každý žák má během
školního roku možnost třikrát se omluvit
ze zkoušení (za určitých podmínek).
Dále zastupitelstvo zorganizovalo
anketu ke školnímu stravování a
přispělo tak k jednání o částečné změně
jídelníčku.

(pa)
orchestru, včetně fotografií z úspěšných
vystoupení,aktuální zprávy o pořádaných
koncertech a jiných společenských
událostech najdete na internetových
stránkách: www.zusvratimov.cz

Ludmila Šalbotová, revizor POSPOLU
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Vratimovské služby, společnost s
ručením omezeným, určitě většina
občanů Vratimova zná. Firma s
osmnácti zaměstnanci má široký
záběr, už devět let napomáhá udržovat
chod města a vykonává celou řadu
činností , kt eré přispívají ke
spokojenému životu obyvatel.
„Snažíme se, aby na tuto činnost město
nedoplácelo, proto se zúčastňujeme
výběrových řízení a plníme zakázky
pro řadu podniků, zejména MG Odra
Gas, KES a Mirel. Díky tomu bylo naše
hospodaření v roce 2007 ziskové,“ říká
jednatel společnosti Jan Vavrečka.
Jak uvádí, společnost také

údržbě komunikací, 42 tisíc stál mobilní
kontejner, který bude sloužit jako sklad
olejů. Za 355 tisíc byl pořízen druhý
pohřební vůz.
Ao které služby je mezi občany největší
zájem? „Protože ve městě je rozsáhlá
stavební činnost, lidé nás využívají k
dovozu stavebního materiálu a
sypkých hmot  písku, štěrku a strusky.
Vzhledem k vysokým cenám paliv
roste zájem o palivové dříví z kácení a
ořezu stromů. Jedná se o břízy,
topoly,javory, lípy a další. Při ceně 380
korun plus devět procent DPH za kubík
dřeva nikdo nemůže říct, že jsme
drazí..“

Zaměstnanci Vratimovských služeb při opravě poškozených laviček

obhospodařuje les Důlňák s rozlohou
127 hektarů, který pro město prakticky
není zdrojem zisku, má hlavně
ozdravnou funkci.
„I když jsme v loňském roce kvůli
výskytu kůrovce a dřevokazných hub
museli vytěžit 1765 kubíků dřeva, což
je téměř třikrát více než se plánovalo, o
les se nemusíme bát. Utržené peníze
jdou do fondu rezerv, ze kterého je
hrazena obnova lesa. Průběžně se
vysazují odolnější listnaté dřeviny
duby, lípy a břízy, v hospodářském
plánu na další desetiletí se počítá také
s vysazováním odolnějších jehličnanů,
zejména borovic a modřínů.“
Jak pan jednatel dále uvádí, aby
činnost společnosti Vratimovské
služby byla nadále úspěšná, třeba
opravovat a modernizovat vozový park.
Proto bylo v loňském roce na opravy
vynaloženo 826 tisíc korun, za 35 tisíc
byl zakoupen kompresor potřebný k

Čištění města, údržba zeleně,
veřejného osvětlení, opravy
komunikací, ale také pohřební služba a
mnoho dalších činností, to jsou
Vratimovské služby, které jsou tady pro
nás. (Ceník služeb byl zveřejněn v
minulém čísle Vratimovských novin)

(pa)

Víte, že…
 obrat Vratimovských služeb v
loňském roce se pohyboval okolo 13
milionů korun…
 na zajištění údržby 52 km silnic v
zi mn í m ob d o bí 2 00 7 / 2 00 8 se
spotřebuje kolem 17 tun soli a 160 tun
strusky…
 pr ů měr n ý vě k za mě st n a n ců
společnosti je 41,7 let..
 v loňském roce Vratimovské služby
zaměstnaly čtyři dlouhodobě
nezaměstnané, na které přispívá úřad

práce…
 zisková činnost společnosti pro cizí
firmy vzrostla z 39 procent v roce 2006
na 47 procent v roce následujícím…

Příklad spolupráce
Vratimovské služby
se
prostřednictvím výběrových řízení
podílejí i na některých činnostech pro
společnost ArcelorMittal. Někdy ale i
Vratimov potřebuje služby hutního
podniku.
Nedávno při rekonstrukci plynového
vedení ve městě došlo k přerušení
kabelu veřejného osvětlení. K
odstranění poruchy přispěli odborníci
ze závodu 3Servis ArcelorMittal, kteří
pomocí techniky určili přesné místo
poškození.

Z důvodu zranění vedoucího
pohřební služby,
oznamujeme veřejnosti, že s
platností od 10.3.2008 jsme
byli nuceni omezit činnost
pohřební služby ve
Vratimově.
Hlášení úmrtí volejte na
obvyklá telefonní čísla
603448981 nebo na
596732164, kde obdržíte
další informace.
V případě rychlejší
operativnosti je možno volat
na pohřební ústav Charitas
p.Dernický, Ostrava Nová
Bělá tel.: 602713273,
596731195, nebo Pohřební
službu technických služeb
FrýdekMístek tel.:
604555500, 558609370.
Omlouváme se za
způsobené potíže

Jan Vavrečka, jednatel
Vratimovských služeb
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Hovoříme s velitelem jednotky dobrovolných hasičů z Horních Datyň Martinem Čechem

LOŇSKÝ ROK , TO NEBYLY JEN SPOLEČENSKÉ AKCE…
Jaký byl loňský rok, kolik jste měli
zásahů a které byly nejzávažnější?
„Loňský rok byl pro datyňské hasiče docela

plodný. Jednotka se připravovala a cvičila
podle plánu školení a výcviku, stanovený
generálním ředitelstvím hasičského
záchranného sboru ČR. Dále provedla
dozbrojení a proškolení svých členů na
zásahy s motorovou pilou.
Zásahová činnost naší jednotky není
četná. Je to dáno tím, že jsme zařazení v
poplachovém plánu kraje jako jednotka
zasahující v místě dislokace to znamená
na území města Vratimova. Přesto však
jsme schopni pomoct a také pomáháme,
pokud je třeba i v širokém
okolí. V loňském roce jsme zasahovali u
devíti událostí
tří požárů a šesti
technických pomocí, hlavně tedy čerpání
vody. Nejzávažnější zásah pro nás byl u
požáru střechy a podkroví rodinného domu
ve Vratimově na Sezónní ulici v prosinci,
kde jsme vypomáhali kolegům z Vratimova
a Ostravy.“

spolupracujeme s Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje. Čím
bych se ale chtěl pochlubit. Náš sbor se
nyní zapojil do programu preventivně
výchovné činnosti, který zaštiťuje Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
Jedná se o výchovu dětí v požární ochraně
a ochraně obyvatelstva. Máme proškoleny
dva členy, kteří budou v rámci výuky

zákonných úprav, kdy k od 1.7.2008 by
měly být tyto instalovány v nově
postavených domech, bytech, ubytovnách
atd. Význam těchto hlásičů je bezesporu
velký. Toto zařízení včas upozorní na
vznikající požár a tím zabrání jak tragickým
následkům, tak i velkým škodám. Já sám
ho v bytě mám a myslím si, že investice v
řádu stokorun za hlásič se vyplatí. Získat je

Jaká je spolupráce s veřejností?

„Na území Horních Datyň určitě velmi
dobrá. Jsme dobrovolní hasiči, což
znamená, že náš zájem je nejen chránit
občany a jejich majetek, ale i pomáhat na
poli kulturním a sportovním. Při našem
sboru pracuje oddíl mladých hasičů, který
má přes 30 dětí. Mimo celoroční
činnost tohoto oddílu ještě sbor
spolupořádá i letní dětský tábor. Dále pro
děti z širokého okolí připravujeme
karnevaly, dětské dny, se školou
organizujeme dny Země. Dospělé zase
bav íme p le sem a pros lav eným
Pochováním basy. Turnaj v minikopané má
velkou tradici a další zábavnou akci pro
občany je Loučení s létem. Myslím si, že
nás občané berou a vědí, že na datyňské
hasiče je spoleh.“
Co děláte pro osvojení zásad požární
b ezp eč n os t i m ezi m l ád eží?

„ V tomto směru dobře pracuje oddíl
mladých hasičů. Dále velmi dobře
spolupracujeme se školou a školkou, pro
které v rámci dne Země ukazujeme nejen
činnost hasičů, ale i vysvětlujeme proč tady
jsme, co mají dělat v případě nějakých
nešt ěstí apod. Během Dnu dětí
provádíme v rámci zábavy spíš jen
propagační akce, kde zároveň

Představili nový prapor  v pátek 14. března 2008 byl v minibaru Datyňka představen
příznivcům a přátelům nový prapor Sboru dobrovolných hasičů Horních Datyň.
Na fotografii je hospodář sboru Ing. Pavel Hrbáček s novým praporem.
zábavnou formou učit děti ve školách jak
předcházet mimořádným situacím a jak
takové situace zvládat. Naší členové chtějí
působit jak ve vratimovských školách
(program je koncipován pro druhé a šesté
ročníky základních škol), tak i v nejbližším
okolí.“
Nedávno se hovořilo o podvodnících,
kteří lidem nabízejí předražené požární
hlásiče. Jaký mají hlásiče význam, jsou
přínosem a kde je zájemci mohou získat
za slušnou cenu?

„ Požární hlásič není žádná novinka, pouze
nyní se o tomto mluví v rámci nových

občané mohou v prodejnách s požární
technikou, na internetu ve vyhledávači
stačí zadat požární hlásič a vyběhne vám
nabídka mnoha firem. Na stránkách
H a s i č s k é h o z á ch r a n n é h o s b o r u
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz
je seznam firem na území kraje, které tyto
hlásiče nabízejí. Kvalitní a dostačující
hlásiče opravdu stojí 250 500 Kč a jejich
montáž a obsluha je naprosto
jednoduchá.“
Aktuální otázka  zasahovali jste při
nedávné vichřici, která v republice
způsobila značné škody?

„ Naše jednotka je vybavená motorovou
pilou a členové jednotky jsou proškoleni a
připraveni pomoct při likvidaci následků
podobných větrných smrští, nicméně
povoláni operačním střediskem k
likvidačním prácím jsme nebyli. Přesto
jsme byli připraveni pomoct. Na území
Horních Datyň k žádným škodám
spojených s orkány nedošlo.“

HASIČI
150
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Je ráno a panu Neopatrnému zvoní
budík. “Tak a zase do práce“, prolétne
mi hlavou a tak vstávám, zajdu si na
toaletu, dám si kávu a cigaretku,
vyčistím si chrup. Hezky se obléknu
dnes je důležitá schůzka. Beru na sebe
kalhoty, košili, kravatu, zapínám
opasek, sako, nageluji si vlasy (ať
vypadám k světu) a vyrážím do víru
všedního dne.
Aha, ještě jsem zapomněl mobil a
brašnu s notebookem. Vejdu do
předsíně a marně vzpomínám, kam
jsem vše večer dal. Včera jsem měl
hodně namáhavý a vytížený den.
Samé schůzky s klienty, porada a opět
klienti. Domů jsem se dostal až v
pozdních hodinách. Ani mé oblíbené
kožené sako a “tatranka“ od rádia není
záhadně k nalezení. Půjčím si mobil od
přítelkyně a prozvoním se a hned budu
vědět, kam jsem Vás uložil, věcičky
moje. Beru telefon, vyťukávám číslo a
slyším jen: “Volný účastník je dočasně
nedostupný, opakujte volaní později
prosím“. “Že by došla baterie?“
Na přemýšlení už není čas! Beru klíče
od auta, doklady........“Sakra, taky
nejsou“ Tak to dnes risknu bez nich.
Jedu dolů výtahem, vycházím ke
svému čtyřkolému mazlíčkovi a hned
mě praští cosi do očí. Můj brouček je
nějaký jiný. Sakra! Okno u řidiče je
rozbité a tu si najednou matně
vzpomínám, že mě včera domů
odvezla přítelkyně, protože jsem si
přiťukl s klientem na dobrý obchod a byl
jsem rád, že jsem ulehl do postele.
Můj notebook, telefon, bunda, doklady i
autorádio s CD jsou pryč! Zvoním u
souseda. “Ahoj, prosím tě nezlob se,
můžeš zavolat na 158? Potřebuji policii
! Tomu neuvěříš, nějaká dobrá duše mi
vykradla a rozbila auto, no věřil bys

tomu? Tady ?“
Po chvíli stepování před mazlíčkem a
bědováním co je to za lidi, že něco
takového mohli provést a kam ten svět

Od 1.1. 2008 bylo takto vyloupeno ve
služebním obvodu PČR Vratimov 18
osobních motorových vozidel , včetně
2 případů, kdy došlo k odcizení vozidla
samotného. Z vozidel jsou především
odcizeny věci jako jsou autorádia,
zapomenuté nebo odložené doklady,
kreditní a platební karty, notebooky,
mobilní telefony, oděvy.
Krádeže vloupáním do motorových
vozidel jsou páchány jak v noční i
denní době.
A určitou mírou k těmto případům
přispíváte i Vy. Apeluji proto i na Vás,
aby jste svým jednáním nedávali
příležitost možným pachatelům a v

zaparkovaných vozidlech nenechávali
žádné cenné věci. Někdy i malým
opatřením z Vaší strany významně
přispějete ke zlepšení bezpečnostní
situace v místě Vašeho bydliště.
Tímto Vám Policie ČR Vratimov děkuje
za spolupráci při prevenci. Ušetříte tak
mnohdy čas a peníze sami sobě. Nám
tímto dáte více prostoru k řešení a
šetření dalších případů a provádění
právě preventivních opatření
vedoucích k eliminaci trestné činnosti v
celém služebním obvodu

Mozková mrtvice postihne v ČR ročně
kolem 35 tisíc lidí, polovina zemře nebo
má vážné následky. Cévní mozková
příhoda (iktus) vyžaduje okamžitý
převoz do vhodného nemocničního
zařízení, kde léčbu řídí specialisté
podle předem stanoveného protokolu.
Protože hodně škody způsobuje
neznalost, koná se v době od 28. dubna
do 27. května osvětová kampaň s
názvem 30 dní pro prevenci a léčbu
cévních mozkových příhod. V těch
dnech budou moci lidé navštívit
specializovaná pracoviště po celé
republice. Dozvědí se o prevenci

mrtvice, stejně jako o jejích příznacích.
Pokud se objeví, měli by neprodleně
volat sanitku. Zprůchodnění cév
takzvanou trombolýzou provedené do
tří hodin od události jim nejen zachrání
život, ale nebudou mít ani žádné
zdravotní následky.
Test na rychlé rozpoznání cévní
mozkové příhody
požádejte nemocného, aby se usmál,
zapískal a ukázal zuby. U člověka s
iktem dochází k poklesu ústního
koutku. Pokud se nemocný usměje,
koutky nebudou symetrické
požádejte nemocného, aby natáhl

ruce před sebe a otočil je dlaněmi dolů.
Ochrnutá ruka obvykle rychle klesá
požádejte pacient a, aby řekl
jednoduchou větu.
Člověk s cévní mozkovou příhodou
toho není schopen, nebo bude slova
komolit.
Tyto příznaky mohou být i jen
krátkodobé a mohou odeznít do
několika minut. I v těchto případech je
však zcela nezbytné rychlé ošetření,
protože riziko vzniku závažné cévní
mozkové příhody je vysoké.

POLICIE čr

spěje, přijíždí policejní auto. „No
konečně, to jim to ale trvalo!“
„Dobrý den pane Neopatrný, tak co se
Vám stalo?“ slyším z jejich úst a ještě
se na mě usmívají. Tak to je nehorázná
drzost! Mě tady vykradli auto, čekám tu
celou věčnost a oni se na mě usmívají a
přejí hezký den? Co je na něm

hezkého? A kde jste k čertu tak dlouho?
Cože? U předchozích vykradených
aut? Že nejsem sám? To mě ale vůbec
nezajímá, já v autě měl všechny věci i
notebook, tak koukejte něco dělat! Jaký
technik?
Cože k vám do kanceláře podepsat
protokol? Já spěchám do práce.
Vážení, nemám čas se s Vámi
vybavovat! Co jsem tam měl? Jste
snad hluchý? Úplně všechno! Jak
neměl nechávat? Je to moje auto a co
si tam nechám, nebo nenechám je
snad moje věc!
Asi po 2 hodinách se loučím a
odcházím od policistů a minu kluka,
který zaparkoval před obchodem.
Vyndavá všechno z auta a to zůstává
úplně prázdné. „Dobře děláte !“ křiknu
na něj. „Já o všechny své věci díky své
neopatrnosti a hlouposti přišel“.

pprap. Lenka Blaščíková,
vrchní asistentka prevence

Zdroj: neurologická společnost,
převzato z Českých novin, 3.3.2008
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Kdo žije v srdcích těch, které opustil,
ten nikdy neodešel

Dne 19.března 2008 uplynulo 15 let,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka paní

z Vratimova

S láskou a úctou vzpomínají
rodiny Kičmerova a Šrubařova

Dne 9. dubna 2008 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí a zároveň
dne 15.června 2008 nedožitých
49.narozenin pana

program :
7.4. v 18,00  Pražské Divadlo Háta
 PRÁZDNINY SNŮ k omedie plná vtipu, překvapení,
ale i velké lidskosti.
 kinosál Hvězda, vstupné 250, a 280, Kč
18.4. v 18,00  ASTROLOG Milan GELNAR
 přednáška o astrologii v denním životě

 salónek Spol.domu, vstupné 50, Kč
27.4. v 10,00  POPELKA  nedělní pohádka pro děti

 kinosál Hvězda, vstupné 45, Kč
po předložení správně vyplněného soutěžního
kupónu (uveřejněného v tomto čísle VN)
 sleva na dětské vstupence 10, Kč
Vstupenky na všechna představení v předprodeji !!!

kurzy :
S láskou vzpomínají rodiče
a sestra s rodinou

Kdo v srdci žije, je stále s námi

Dne 10.dubna 2008 vzpomeneme
10.výročí úmrtí pana

Vzpomínají manželka Jana a syn Petr

angličtina 1.roč.
1.roč.
3.roč.
4.roč.
cvičení seniorů
cvičení s vel.míči
bodyform
jóga
kalanetika











pondělí
úterý
úterý
pondělí
pondělí
úterý
úterý
středa
středa

pillates
cvičení s overbally

 čtvrtek
 čtvrtek

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

klubovna
klubovna
klubovna
klubovna
salónek
salónek
kavárna
salónek
kavárna
kavárna
kavárna
salónek

č.11
č.11
č.11
č.11

Akce v Horních Datyních :
7.4. v 18,00  schůze výboru zahrádkářů
20.4. v 9,00  výroční členská schůze včelařů

Děkujeme MUDr. M.Husté za velice kvalitní
odbornou přednášku o očních chorobách, jejich
léčbě a prevenci, která byla hlavním bodem
programu výroční členské schůze MO STP, konané
dne 5.března 2008 v restauraci U Šodka. Těšíme se
na další spolupráci.

členové výboru MO STP

4.4.  16.5.  FOTOGRAFIE LIBORA UHRA  zahájení
výstavy v 15,45 hod.v knihovně v Řepištích . Výstavu
možno zhlédnout v půjčovní dny (úterý 1012 a 1317 a
pátek 912 a 1315,30 hod.)

pořádá knihovna Řepiště
6.4.  APRÍLOVÝ DEN  pro děti od 2 do 10ti let, sál DDM
(za příznivého počasí na hřišti DDM)
od 15.30 hod.

 pořádá DDM Vratimov
do 21.4.  BESKYDE, BESKYDE, KDO PO TOBĚ IDE
výstava v knihovně Hor.Datyně  možno vidět vždy v pondělí
14,00  17,00

 pořádá knihovna Horní Datyně
25.4.  DEN ZEMĚ  parkoviště u MěÚ Vratimov,
od 15.00 hod
hry, soutěže, ukázky techniky, trampolína, s sebou:
nezmačkaný obal z nápojového kartonu

 pořádá DDM Vratimov

Akce jiných organizátorů ve Vratimově
1., 8., 14., 21., 28.4.  v 16,00  zkouška ZUŠkinosál
7.,14., 21., 28.4.  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
8. a 22.4. v 16,00  schůze MO KSČM  klubovna č.17
29.4.  Těšínské divadlo  Měsíc pro smolaře  kinosál
prodeje ve vestibulu: 3., 9.4.
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.

Aerobic
procvičuje
celý pohybový
aparát. Dokáže
formovat postavu,
snižovat nadváhu,
kvalitně ovlivňovat
nervovou soustavu a
psychiku cvičících. Přihlášky
přijímáme v kulturním středisku
nebo na tel. 595 700 752,
731 446 809
PRO VELKÝ ZÁJEM SE HLASTE
CO NEJDŘÍVE !!!
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ˇ

°

ˇ

Dům dětí a mládeže Vratimov pořádá

pro děti od 2 do 10ti let

ˇ

v neděli

ˇ

ˇ

ˇ

od 15.30 hod. (předpokl.konec v 17.00 hod.)

na sále DDM (za krásného počasí na hřišti DDM)
s sebou : přezůvky, sportovní oděv a obuv
Program: sportovní hry, soutěže
Startovné 20,Kč/dítě
Tel.č.: 596 732 333, 739 201 077
m.gracova@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz

Dne 18.4.2008 v 18,00 hod. proběhne v
salónku Kulturního střediska ve Vratimově
přednáška známého astrologa Milana
Gelnara na téma Astrologie v denním
životě. Astrolog bude hovořit o historii a
kořenech astrologie, bude vysvětlovat, na
jakých principech astrologie funguje,
povypráví zajímavé přiběhy z praxe a
spoustu dalších zajímavostí z oblasti
astrologie. Milan Gelnar v rámci své
poradenské praxe provozuje webové
stránky na adrese www.astrosfera.cz,
publikuje v ně kolika celoplošných
č a s op i s ec h v rá mc i ČR, d o dá v á
předpovědi do 5 regionálních rádií a
příležitostně spolupracuje s dalšími médii.
Ro zh o v o r s as t r o l o g em Mi l an em
Gelnarem :
Jak byste definoval horoskop? Co to je?

Horoskop je duchovní mapa cesty duše. Je
to jednoduchý grafický zápis o události na
určitém místě a v určitém čase. Z tohoto
zápisu umí astrolog číst, jako v mapě a
dokáže sdělit svým klientům, jaké mají
předpoklady pro to či ono, jaký je jejich
životní úkol, jaké budou jejich vztahy,
finanční poměry atd. Hovoří však jen o
předpokladech neb duše je svobodná a
záleží jen na ní, jakou cestu poznání zvolí.
Je to jako jet do cíle podle mapy?

Ano přesně tak. Když máte mapu, tak
pokud v ní umíte hledat a orientovat se, tak
dojedete k cíli mnohem rychleji a
pohodlněji, než kdybyste jeli naslepo. Když

Přineste s sebou nejméně jeden nezmačkaný obal z nápojového
kartonu (krabice od mléka nebo džusu) společně z nich budeme
stavět velké překvapení.
ˇ
ˇ
INFO: R. MÍČKOVÁ 596 732 333, 739 201 078
WWW.DDMVRATIMOV.CZ, R.MICKOVA@DDMVRATIMOV.CZ

navíc ani nevíte, kam jedete, jen stěží tam
dojedete. Znáteli svůj horoskop, dokážete
se na tu svou životní jízdu připravit. Víte,
kam jedete, co chcete dokázat, jaké
překážky budete muset překonávat atd.
Člověk, který zná svůj horoskop a je s ním v
souladu, tak má velikou výhodu  netápe a
jde rovnou k cíli. Takoví lidé mají tah na
branku, jsou vyrovnaní, harmoničtí,
pohodoví ... Mají totiž jasno.
Takže horoskop je o sebepoznání?

Samozřejmě. Pokud se člověk dobře
nezná, pokud nezná své dobré a stinné
stránky, své schopnosti a slabosti, nemůže
mít úspěch , ani nemůžete žít v souladu se
stvořením. Každý z nás může pozorovat, že
většina nesnází každodenního života
vzniká z faktu, že lidé neznají sami sebe.
Vědět, kdo jsem, co mohu, co představuji,
jsou oblasti, ve kterých vznikají stále omyly,
konflikty a střety. Z toho také lze domýšlet,
že vše co člověk podniká ve svém osobním
a společenském životě, může ztroskotat,
pokud do něj nevložil jasnou znalost své
povahy a svých schopností!
A p s y c h o l o g i c k é t es t y ? Ne j s o u
horoskopy s testy v rozporu?

Psychologické testy vůbec nejsou s
horoskopy v rozporu. Je to jen jiný úhel
pohledu. A čím více pohledů, tím přesnější
výsledek. Já sám také jeden z takových
testů klientům poskytuji.
Ale spousta lidí nezná svůj horoskop a
přesto jsou úspěšní.

Ano. Ovšem ti jednají intuitivně, nevědomě,
bez vnitřní znalosti věci. To lze také.
Nicméně jen málo z nich je opravdu
šťastných a v pohodě. Většinou to bývají
neurotičtí workoholici nebo lidé, kteří k
úspěchu přišli způsobem, že se musí bát,
že o něj zase příjdou. Mnoho lidí tak vidíme
podnikavých, činorodých, plných energie,
ale celá jejich aktivita se omezuje pouze na
hledání úspěchu, peněz, slávy, nedělají nic,
co by jejich existenci učinilo jasnější,
vyrovnanější, souladnější. A to není
moudré, protože jejich aktivita má jen jediný
výsledek a sice to, že se vyčerpají a stanou
se nemocnými.
Na co se Vás lidé nejčastěji ptají? Co
řešíte?

Samozřejmě, že na prvním místě jsou
partnerské vztahy, kariéra, peníze, zdraví
atp. Prostě věci běžného všedního života,
se kterými se potýká každý z nás.
A dokážete takové odpovědi dát?

Jistě. Jinak bych nebyl astrologem. Potíž je
ale v tom, že každý si musí tu kterou
odpověď, jež mu astrolog dá, převést do
svého života a něco s tím udělat. Je to
stejné, jako s mapou. Tam se také dozvíte,
že tato cesta je nejkratší, tato je zavřena a
tato třeba vede někam úplně jinam, než
chceme. Na každém pak je, jak se zařídí a
jak ten život povede. Každá duše je
svobodná a je na její vůli, kam chce jít.
Podle toho pak život vypadá.
Převzato z krumlovského Deníku
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Připravujeme :

kinosál Hvězda ve Vratimově

Vratimov navštíví na svém
celorepublikovém turné
Irská taneční show
Charakteristická irská hudba ,
strhující rytmus, kostýmové převleky
a světelné efekty. V dynamické a
velmi působivé taneční show, ožije
příběh staré keltské legendy o lásce
člověka a víly. Virtuozita tanečníků
a údernost irského stepu v
kombinaci s jevištní výpravou
vytvářejí dokonalý kulturní zážitek.

vstupné v předprodeji 330, Kč,
v den představení 350, Kč

v Kulturním středisku ve Vratimově je
v dubnu pro Vás otevřena popá od 7,00 do 20,00

ˇ

ˇ

ˇ
ke zpříjemnění Vašeho cvičení jsme nainstalovali velkoplošnou TV

VSTUP PRO 1 OSOBU NA 60 MINUT = 50 Kč
MOŽNOST ZAKOUPENÍ PERMANENTKY
V HODNOTĚ 450 Kč ( 9 vstupů + 1 ZDARMA )
Pokud chcete mít jistotu, že je volno,volejte předem
t.č. 595 700 750, 1, 2, 3, 4

CVIČÍME
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 18 DO 19 HODIN
v kavárně Spol.domu ve Vratimově
INFO: tel.č. 595 700 752

nový běh od 9.dubna do 11.června (10 lekcí po 1,5 hod.)
vede p.Kališ (škola jógy Karakal)  kurzovné 440, Kč

středa od 17,00  salónek Spol.domu Vratimov
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27.4. 2008  Popelka
po předložení správně zodpovězených
otázek SLEVA NA DĚTSKÉ
VSTUPENCE 10, Kč
kinosál Hvězda ve Vratimově

Karkulka šla lesem za :
a. babičkou
b. dědečkem

uvádíme klasickou pohádku

V košíčku nesla :
a. párky
b. bábovku a víno
Potkala v lese :
a. vlka
b. lišku
Zachránil ji :
a. myslivec
b. princ
Vlk se utopil :
a. ve studni
b. v potoku
správnou odpověď zakroužkujte

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

Předprodej v KS po  čt 7  17, pá 7  14

POKRAČOVÁNÍ CYKLU VÝSTAV  TOULKY ČASEM ZAVÁTÉ
je pro Vás připraven na měsíc DUBEN. Jedná se o starší
fotografie,které Vám možná leccos připomenou ! Výstava bude
probíhat ve vestibulu kina od 1.4. do 12.4.2008 , od 9.00 do 17.00
hodin a v době promítání kina.(pátky do 14,00)
V červnu se můžete těšit na poslední třetí díl cyklu
„ Vratimov, jak ho již neznáte „

kinosál Hvězda

O čem to celé je ? Autor Francis Joffo je
jeden z nejúspěšnějších
francouzských autorů.Komedie
„Prázdniny snů" je plná vtipu,
překvapení, ale i velké lidskosti.
Manželé Perthuisovi si pronajali
s přáteli vilu na Azurovém pobřeží.
Prostředí dobře znají, a tak
jsou přesvědčeni, že jejich dovolenou nic
nepředvídatelného
nemůže vyrušit. Opak je však pravdou !
Hrají : Ivana Andrlová ,
Vladislav Beneš, Michal Jagelka,Vladimír
Čech a další.
Přesné obsazení sledujte na plakátech.
Vstupné : 250, a 280, Kč
Předprodej v KS počt 7  17, pá 7  14
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ˇ
v kině Hvězda od 21.5.  do 30.5. vždy od 18,00 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA

21. a 22. května přístupný

Tentokrát scénárista i režisér Zdeněk Troška spojil dvě pohádky Jana Drdy:
„O Matějovi a Majdalence“ a „O princezně, která hádala, až prohádala“. Matěj pracuje u
sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce nepřeje,
představuje si pro dceru bohatšího ženicha ……..Pokud si myslíte, že klasická vtipná
pohádka je už jen mýtem, pak pro vás bude nový snímek Zdeňka Trošky milým
překvapením. Hrají :Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Veronika Kubařová, Miroslav
Táborský, Taťjana Medvecká, Václav Vydra nejml., Pavel Kikinčuk

… A BUDE HŮŘ

23. května
od 15 let

BOBULE
24. a 25. května

Nový, nezávislý, generační, černobílý film v
produkci Čestmíra Kopeckého podle slavné
předlohy Jana Pelce o hledání životních hodnot a
jistot. Hrají:Karel Žídek, Filip Kaňkovský, Tereza
Hofová, Mirek Škultéty, Radek Uhlíř, David Strnad,
Michal Gulyáš, Eva Černá a další.

přístupný

26. a 27. května
přístupný

Letní melancholická komedie o dvou
kamarádech, kteří pochopí, že nejen u
moře se dá prožít fantastická
dovolená.
Hrají: K. Hádek, L. Langmajer,
T.Matonoha, Václav Postránecký, L.
Benešová, L. Lipský a další.

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Majitel cestovní kanceláře zaměřené na extrémní sporty
získá zajímavou zakázku: sjezd nebezpečné Černé řeky.
Klient, který celou výpravu inicioval, má, zdá se, velmi
vážný důvod, proč chce jet právě do oblasti, kde kdysi za
podivných okolností zahynul jeden český vodák.
Vzrušující příběh s tajemnou zápletkou slibuje
dynamickou, akční podívanou. Skupina lidí se utká v
nerovném souboji s divokým přírodním živlem, strážci
zákona i hranicemi vlastních možností. Režie: Filip Renč
Hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav Krobot, Lucia
Siposová, Václav Jiráček, Raluca Aprodu

O ŽIVOT 28. května

Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem v
hlavní roli. Michal se zúčastní oslavy na lesní chatě.
Řízením osudu zbude po skončení oslavy na chatě
sám s dívkou Zitou, kterou vidí prvně v životě. I když
není zrovna jeho typ, pod vlivem výjimečných
okolností s ní prožije vášnivou noc. Vlivem lapálie,
která se jim stane jsou nuceni spěchat zpět do města.
Náhle jde sice „o život“, ale poněkud jiným způsobem
a obráceně, než jsme zvyklí. Scénář: J.Pozzi,
H.Pawlowská,J.Vejdělek.Hrají: V. Kotek, D. Nvotová,
I. Chýlková, B. Klepl, a další.

JAN SAUDEK
30. května

od 15 let

O RODIČÍCH A DĚTECH

29. května
Celovečerní pravdě podobný film JAN
SAUDEK vypráví osobitým způsobem
syrově pravdivý životní příběh hrdiny i
odpadlíka. Drama plné vzrušujících obrazů,
ale také provokujících myšlenek, iluzí...Jan
Saudek, světově uznávaný fotograf, v
zahraničí mnohokrát oceněný a vystavovaný
daleko dříve, než ho poznala široká veřejnost
v rodné vlasti, vystupuje před kamerou v
mnoha rolích. Často překvapuje, nejčastěji
šokuje. Hrají: Jan Saudek, Adolf Zika, Sára
Saudková, Samuel Saudek

od 15 let

přístupný

Příběh filmu vychází ze zdánlivě banální
situace. Syn (David Novotný) jde na procházku
se svým otcem (Josef Somr).Syn je zralý
čtyřicátník a žije spokojeně se svou přítelkyní.
Otci je přes sedmdesát. Je bývalý vědec
biolog. Klasický intelektuál v dobrém slova
smyslu. Zdánlivě jediné, co tyto dva muže
spojuje, je to, že se jdou jednou za měsíc
společně projít Prahou. Nicméně jsou svázáni
poutem čtyřiceti let společného života. Hrají:J.
Somr, D. Novotný, M. Kroftová, L. Kostelný, J.
Lábus, Z. Stivínová a další.

v tomto čísle najdete
Ovzduší ve Vratimově....................str.2
Otevíráme koupaliště.....................str.4
Katastrální mapy na webu.............str.5

Rada města na své schůzi projednávala:
! Závěrečný účet města Vratimova za
rok 2007
! Užití výtěžku z provozování VHP za
rok 2007
! Příprava koupaliště na sezónu a
stanovení cen vstupného
! Vyhodnocení zimní údržby místních
komunikací, plán oprav místních
komunikací
! Přidělení účelových dotací spolkům a
organizacím města
! Rozpočtové opatření č. I/2008
! Přidělení služebního bytu
! Ukončení pronájmu nebytových
prostor
! Projednání a schválení smluv
! Příprava na 10. zasedání
zastupitelstva města dne 28. 4. 2008

Na fotografii je V. Filip v doprovodu I. Kičmera při prohlídce města

Ivo Kičmer, místostarosta

Děkujeme všem spoluobčanům, zvláště
pak sousedům, pracovníkům Městského
ú ř a d u , Vr a t i m o v s k ý m s l u ž b á m a
podnikatelům za aktivní a nezištnou pomoc
při likvidaci následků požáru rodinného
domku.

Manželé Tomalčíkovi

Stárnout není umění, umění je to snášet 
slova J. W. Goetha bychom mohli
považovat za krédo, jím se řídí činnost
vratimovského Klubu důchodců, od jehož
založení v těchto dnech uplyne 25 let.
Úvodem několik čísel: ve Vratimově a
Horních Datyních žije kolem 1550 občanů
nad 60 let věku, z toho starších nad 65 let je
jich o čtyři sta méně. Klub důchodců v
současné podobě čítá 190 členů, což
znamená, že sdružuje zhruba osminu
občanů důchodového věku. Dost nebo
málo? Od svého založení v květnu 1983 do
dneška se v řadách klubu vystřídal velký
počet seniorů, kteří si zpříjemnili svůj
podzim života.
Prvním předsedou byl pan Otakar Řondek,
následovali pánové Zdeněk Moník a
Zdeněk Stibor, od roku 1991 vykonává tuto
funkci paní Anna Přívarová. Spolu s dalšími
členy výboru se snaží vytvářet pro členy
zajímavý a přitažlivý program, soustředěný
do několika oblastí. Pravidelně jsou

Poslední březnový den navštívil Vratimov
místopředseda Poslanecké sněmovny ČR
Vo jt ě c h F il i p . Př i j e l n a
pozvání
místostarosty Vratimova Ivo Kičmera, který
ho nejprve seznámil s děním ve městě,
rozpočtem na letošní rok a rozvojovými
záměry Vratimova v rámci regionu.
Místopředseda sněmovny V. Filip si pak
prohlédl střed města, vysoce hodnotil v

pořádána zábavná odpoledne s hudbou a
tancem, pracovně nazývána jako vítání
jara, den matek, smažení vaječiny, loučení
s létem, mikulašská veselice a výroční
posezení.
Druhou velmi oblíbenou činností jsou
autobusové zájezdy, v letošním roce to bylo
do Polska, do Jeseníků a na Slovensko.
Členky klubu se zúčastňují kroužku
vyšívání, navštěvují kondiční cvičení,
oblíbené jsou pravidelné schůzky v
klubovně Domu služeb.

pokračování na str.2

minulých letech vybudované hřiště u ZŠ
Masarykovo nám., hovořil s občany a
zajímal se zejména o objekt bývalých jeslí,
který by po rekonstrukci mohl sloužit jako
domov pro seniory. Při této příležitosti byl
požádán o podporu tohoto záměru a
získání prostředků ze státního rozpočtu.

Máte doma nepoužívané dioptrické brýle a
nevíte co s nimi? Zapojte se do rozvojové
pomoci s názvem Brýle pro Afriku . VČR se už
do této akce přispěly desítky škol, domovů
důchodců, spolků a organizací, ve Vratimově se
shromažďování brýlí vzala na starost ZŠ
Masarykovo náměstí.
Brýle mají pro chudé Afričany mnohdy cenu
průměrného ročního platu. Vada zraku je v
Africe častou překážkou standardního studia.
Darované brýle by měly být v dobrém stavu, s
libovolnými obrubami, nepoškozené. Zašlete
nebo doneste brýle do ZŠVratimov, Masarykovo
nám. 192, kontaktní osobou je Mgr. Markéta
Kučerová. Sběr bude ukončen 30. 5. 2008.

Místní organizace KSČM ve Vratimově zve všechny spoluobčany z Vratimova a jeho okolí
na oslavu SVÁTKU PRÁCE a OSVOBOZENÍ MĚSTA ,která se uskuteční ve čtvrtek
1.května 2008 od 9.00 hod. před pomníkem padlých naproti Měst.úřadu.
O dobrou náladu se bude starat promenádní koncert lidové hudby a skupina mažoretek
.Pro účastníky je připraveno tradiční občerstvení. Setkání bude přítomen krajský zastupitel.
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v přilehlé kavárně Společenského domu.
Co nejsrdečněji zvou a na Vaši účast se těší pořadatelé  MO KSČM
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pokračování ze str.1
S finanční podporou městského
zastupitelstva hospodaří s vlastními
prostředky, tvořené zejména z ročních
členských příspěvků padesáti korun. Co říci
závěrem: dveře Klubu důchodců jsou
otevřeny pro všechny seniory, kteří mají
zájem v přátelském duchu sdílet společné
akce s přáteli a kamarády a naplňovat tak
slova z úvodu článku, totiž snášet stárnutí,

zpestřené aspoň drobnými radostmi a
příjemnými chvilkami.

Stát pomůže jen z nejhoršího
Od 1. 1. 2007 vešel v platnost zákon č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve
znění pozdějších předpisů, který je úzce
spjat se zákonem č. 110/2006 Sb., o
životním a existenčním minimu ve znění
pozdějších předpisů. Na základě výše
uvedených zákonů může občan žádat o
dávky pomoci v hmotné nouzi, což jsou
příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Odbor vnitřní správy již informoval občany o
nejvýznamnějších změnách v oblasti
poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
a v oblasti dávek sociální péče, platných od
1. 1. 2008. Tyto změny byly zveřejněny ve
Vratimovských novinách č. 12/2007.
Kolik občanů pobírá dávky
V lednu a v únoru 2007 pobíralo dávku
sociální péče 40 rodin s dětmi, 60
nezaměstnaných a jednotlivců, 2 staří
občané a 1 nevidomý občan. Od března
2007, kdy byl zcela dokončen přechod z

dávek sociální péče na dávky pomoci v
hmotné nouzi pobíralo dávky pomoci v
hmotné nouzi 25 rodin, z toho všichni
pobírali příspěvek na živobytí a polovina
pob íra la dop la te k na byd len í; 50
nezaměstnaných a jednotlivců, z toho
dávku příspěvek na živobytí pobírali všichni
a dávku doplatek na bydlení pobírala
polovina klientů; 2 staří občané a 1
nevidomý občan. Ve druhém pololetí roku
2007 zůstal stejný počet rodin s dětmi;
nezaměstnaných a jednotlivců bylo 40, z
nichž všichni pobírali dávku příspěvek na
živobytí a polovina klientů pobírala dávku
doplatek na bydlení; dávky byly stejně jako
v předcházejícím čtvrtletí vypláceny 2
starým občanům a 1 nevidomému občanu.
Po celý rok 2007 pobíralo 198 klientů
příspěvek na zvýšené životní náklady
související s používáním ortopedických,
kompenzačních nebo jiných pomůcek.
Aktivizační plány hledání cest z hmotné
nouze
Za poslední rok počet občanů, pobírající
dávky pomoci v hmotné nouzi klesá, což je
zp ů so b en o p ře de vš ím p ří sn ěj šími
podmínkami pro vznik nároku na dávky. Je
kladen větší důraz na sociální práci s
klientem, která spočívá především v
s o ci á ln ím š et ře n í , v s e s ta v o v an í
aktivizačních plánů, sociálních anamnéz, v
základním sociálním poradenství apod.
Tudíž probíhá častější sociální šetření v
domácnostech a také klient musí častěji
spolupracovat se sociální pracovnicí na
úřadě. Sestavování aktivizačních plánů je
rovněž jednou z podmínek pro pobírání
dávek pomoci v hmotné nouzi. Obsahem
aktivizačního plánu je zejména stanovení
postupu a časového harmonogramu plnění
jednotlivých opatření, cílů, které mají být při
řešení hmotné nouze osoby dosaženy,
aktivit na straně příjemce nebo společně
posuzované osoby a nástrojů a opatření,
které budou ze strany orgánu pomoci v
hmotné nouzi použity, včetně rozsahu
spolupráce s tímto orgánem. Více
podrobnějších informací sdělí sociální
pracovnice odboru vnitřních věcí v rámci
základního sociálního poradenství.

Klub českých turistů z Horních Datyň a
Střední škola Ostrava Kunčice zvou občany
na zahájení vodácké sezóny 2008. Akce
se koná ve čtvrtek 8. května v době od 9 do
14 hodin u starého splavu na řece Ostravici
ve Vratimově.
Frenštát kolébka české turistiky , to je
název autobusového zájezdu do Frenštátu
pod Radhoštěm, spojeného s pěší
vycházkou. Koná se 22. května. Zájezd je
určen především účastníkům seniorského
věku.
120 let Klubu českých turistů můžete
oslavit přímo v Praze. K tomuto výročí
zorganizoval KČT H.Datyně zájezd do
hlavního města. Koná se ve dnech 13. až
15. června. Bližší informace poskytne Mgr.
Jan Sládek (tel.776 126 091) nebo Jana
Slívová, prodejna Silvex H. Datyně.

Ing. Miroslav Lér
Sl av n o s t n í s c h ů ze k 25 . v ý r o č í
vratimovského Klubu důchodců se koná
15. května od 16 hodin v Kulturním
středisku ve Vratimově. Jsou zváni
všichni, kteří chtějí rozšířit řady klubu!

Martina Vančurová, DiS., odbor vnitřní
správy

Dopravní podnik Ostrava myslí na
bezpečnost cestujících
to napadne
člověka, když si přečte tiskovou zprávu
DPO ze začátku dubna. Jak se v ní uvádí,
podnik na základě požadavků Policie ČR
upravil devět tramvajových nástupišť, a to
tak, že byla odstraněna část skleněné
výplně zábradlí, které zabraňovaly ve
výhledu
řidičům aut. Zlepšila se
přehlednost, a tím i bezpečnost chodců,
zejména dětí. Chvályhodné.
Krátce nato se stala mimořádně tragická
srážka dvou tramvají na trati mezi Porubou
a Vřesinou. Jezdilo se tam bez větších
problémů desítky let. Jen si nikdo nevšiml,
že rychlost tramvají se za tu dobu značně
zvýšila… Najednou je každému jasné, že
jednokolejní trať není možné provozovat
bez zabezpečovacího zařízení.
Vratimovští občané využívají hlavně
autobusovou dopravu. Jaká je situace na
silnicích není třeba popisovat, žádné
zabezpečovací zařízení nelze do autobusu
dát. Ale i tady něco můžeme zlepšit. Kolikrát
jsme už viděli postávat u řidiče autobusu
během jízdy sličnou dívčinu, známého či
kolegu z práce a bylo nám to lhostejné, že
se řidič plně nevěnuje řízení?

(pa)

Teplota se už párkrát přiblížila ke dvacítce a
to vede obyvatele k zahradním slavnostem,
venkovním mejdanům, či obyčejným
potlachům na lavičkách před domem. Nic
p ro ti to mu , p o ku d člo v ěk n ik oh o
neobtěžuje. Nemusí jít jen o řev a hulákání.
Otravovat okolí se dá i hlasitou hudbou, byť
sebekrásnější, čoudícím ohněm nebo
„zbavováním se nadbytečných tekutin“.
Rada vypadá jednoduše  nečiň sám to, co
nechceš, aby druzí dělali tobě. Když má
člověk ale dvě promile alkoholu v krvi,
málokdy je schopen takové rady přijímat.
Proč o tom píšeme? Po zkušenostech z
loňska nás někteří občané žádají, abychom
na tento problém upozornili na začátku
sezóny. Proto tak činíme, i když větší účinek
než dobré slovo má na takové výtečníky
skutečnost, že letos došlo k podstatnému
zdražení služeb v hotelu, kterému se už
odedávna říká „záchytka“.

(pa)

Nevíte si rady s pracovně právními vztahy,
rodinnými a mezilidskými vztahy, chcete
radu v oblasti bydlení, ochrany spotřebitele
a majetkových otázkách? S pomocí
přichází Občanská poradna Ostrava při
Slezské diakonii . Její sídlo je na ul. 28.
října 86 (mezi zastávkami Nám. Republiky a
Elektra), informace rovněž získáte na tel. č.
596 611 237. Pokud chcete poradnu
navštívit, tak nejlépe v pondělí, středu a
čtvrtek mezi 8. a 12. hodinou, první dva dny
rovněž mezi 13. a 16. hod. Email:
obcan.ov@slezskadiakonie.cz

(pa)
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Zástupci Dětského zastupitelstva města
Vratimova se zúčastnili Krajského setkání
dětských zastupitelstev a parlamentů, které
se konalo 19.21.března v Novém Jičíně.
Cílem tohoto setkání bylo projednat
společnou akci všech dětských
zastupitelstev a parlamentů.
V průběhu prvního dne je uvítali na radnici,
kde jednotlivá zastupitelstva a parlamenty
prezentovaly svou činnost. Druhý den
začínal prací ve skupinách o společné akci
dětských zastupitelstev a parlamentů
Moravskoslezského kraje. V průběhu dne
jednání navštívila media např: televize
Polar a ČT 1. V odpoledních hodinách mladí
zastupitelé besedovali se starostou
Nového Jičína Mgr.Ivanem Týlem o
problémech dětí a mládeže v tomto městě.
Následovala návštěva radniční věže a
prohlídka města.
Poslední den se účastníci usnesli na datu a
místu př íšt ího setkání dětských
zastupitelstev a parlamentů. Bude se konat
na podzim letošního roku ve Vratimově a
bude na něm zvoleno dětské Krajské
zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.

Zprávu zaslali členové dětského
zastupitelstva Hanka, Kamil a Michal

Znáte to přísloví o „hrachu házeném na
zeď“? Někdy to vypadá, že někteří naši
spoluobčané jsou hluší a slepí a použít v
jejich případě toto přísloví je víc než
vystihující. V televizi i v tisku se stále
apeluje na ohleduplnost navzájem k sobě i
životnímu prostředí. Ale někteří lidé jako by
byli uzavřeni ve svém světě, který se
omezuje na jejich dům a co je za oknem, to
je nezajímá. Neuvědomují si, že stromy a
rostliny rostou v souladu s faunou, vytváří si
složité ale důmyslné ekosystémy, kde vše
má smysl a funguje dokonale, příroda sama
sobě nemá důvod nic ničit. Nedochází jim
nebo je jim to jedno, že je to bezohledný
člověk, který vnáší nelad do přírody a
narušuje tak její ekologickou rovnováhu a
stabilitu. Ať už jsou to velké a necitlivé
zásahy různých firem, pro které je zisk a
jejich prosperita na prvním místě nebo i
necitlivé chování jednotlivců, jednotlivých
občanů. Stačí pohodit odpadky tam kam
nepatří a je tady zárodek černé skládky.
Stačí necitlivě vykácet zeleň a naruší se
ekosystém pro spoustu živočichů, kteří na
ni byli závislí. Stačí vypustit olej z auta a
kontaminuje se půda, která je také osídlena
spoustou drobných nájemníků a navíc
protkána kořeny stromů, kteří žijí v
symbióze s těmito půdními obyvateli a
„hodnými“ bakteriemi, které zpětně svou
my k o rh iz o u ( v ys v ě tl iv ka re d a kc e :
mykorhiza soužití hub s rostlinami, vztah,
který je většinou oboustranně prospěšný)
zajišťují dobrou výživu a tím krásný vzhled
nadzemní části stromů.

Na tuto otázku je odpověď jednoznačná
veliký. V posledních letech značně vzrostla
výstavba rodinných domů jak ve Vratimově
a Horních Datyních,
tak i Řepištích.
Důkazem toho je spousta nových a
krásných
domečků, které rostou jako
houby po dešti. Dnešní způsob výstavby
tomu napomáhá. Tam kde donedávna bylo
pole, louka, proluka, už dnes stojí dům.
Jen pro informaci. Za loňský rok bylo
zdejším stavebním úřadem povoleno 46
nových rodinných domů a zkolaudováno
bylo 37.
Rovněž probíhají rekonstrukce těch
stávajících. Ať už se jedná o přístavby,
nástavby nebo jen
stavební úpravy

spočívající v udržovacích pracích za
účelem zkvalitnění bydlení.
V případě, že máte zájem zrealizovat nový
rodinný dům, je zapotřebí se informovat na
stavebním úřadě, zda je vůbec možné v
dané lokalitě dle územního plánu, tuto
stavbu uskutečnit. Poté je nutné vyřídit
patřičné povolení nutné pro provedení
stavby. Dle nového stavebního zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů , se způsob vyřizování odvíjí od
velikosti zastavěné plochy rodinného domu
a v případě přípojek od její délky.

Něk o h o s t ač í u p o zo r n i t , j i n éh o
nenapraví ani pokuta
Tito občané si neuvědomují, že i oni sami
jsou součástí tohoto ekosystému a
bezohledně jej ničí a navíc znepříjemňují
život ostatním lidem. Přes opakující se
upozorňování a publikování mnoha článků,
klidně přikládají do kamen, co je napadne,

zplodiny z něj se zde chovají jinak než kouř
z táboráku ve stanové osadě. Navíc
milovníci kempování si u táboráku
maximálně opečou špekáček k večeři a
nepálí PET lahve a další odpad. Je to velká
bezohlednost k ostatním spoluobčanům,
které tito lidé nutí inhalovat nebezpečné
látky vznikající při pálení toho, co do kamen
nepatří. U některých domků se tak stává
vzduch nedýchatelný, zplodiny jsou
toxické, a navíc i mechanické částečky
kouře nejsou přehlédnutelné.
Separace odpadů je jednoduchá
Při tom stačí tak málo, separovat odpad,
odnášet ho do přistavených kontejnerů, síť
separačních nádob byla rozšířena a je
dostupná, navíc se zavedl i pohodlný sběr
PET lahví do žlutých pytlů. A pokud někomu
přece jen systém separace nestačí nebo
nevyhovuje, není ohleduplnější zaplatit si
častější vývoz popelnice než obtěžovat
ostatní občany kouřem a ubližovat jejich
zdraví a vlastně i svému?
Vzhledem k tomu, že letošní jaro je váhavé
a zimě se občas podaří ještě vystrčit růžky a
vrátit alespoň na pár dnů v podobě poklesu
teploty, setkáváme se i déle s bezohledností
některých občanů zamořující ovzduší
nepříjemným kouřem. Až jaro definitivně
zvítězí a rtuť teploměru se hbitěji vyšplhá
výše, ubude sice topení v kamnech, ale
budeme více vylákáni na zahrádky k jejich
úklidu a je proto nutno připomenout, že ani
tady není možno pálit, co nám pod hrábě
přijde.

hlavně, že doma mají teploučko a navíc se
zbaví odpadu a nemusí platit za častější
vývoz popelnice. Nikdo je přece u toho
nevidí a co je venku není jejich, ani ten
štiplavý kouř valící se z jejich komína.
Neuvědomují si, že místa s vyšší
koncentrací bytové výstavby, jako jsou
vesnice a města, mají i své specifické
prostředí, ovlivněné přítomností většího
množství asfaltu, stavebního materiálu,
zastavěných ploch, například vlhkost
vzduchu je zde o 20  30 % nižší než ve
volné krajině a že tím pádem i kouř a

Odbor výstavby a životního prostředí
MěÚ

RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP
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V únoru se na Horní Bečvě uskutečnil
lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. ročníku ZŠ
Masarykovo nám. Výcviku se zúčastnilo
celkem 39 žáků, 3 instruktoři a 1
zdravotnice všichni z řad pedagogických
pracovníků školy. Novinkou letos byla
výuka snowboardingu. Instruktorem v tomto
pro děti atraktivním sportu byl náš mladý
kolega Mgr. Kavečka. Možnosti postavit se
na snowboard a zkusit o čem to je, využilo
celkem 13 žáků, přičemž většina z nich byli
úplní začátečníci. Ostatní žáci byli zařazeni
podle výkonnosti do dvou lyžařských
družstev.
Výhodou hotelu byl vnitřní bazén, který
jsme denně využívali, bezprostřední
blízkost lyžařského vleku a malebné okolí
vhodné k vycházkám a dalšímu
sportovnímu vyžití
Poznámka redakce: Materiál zaslaný ze
ZŠ se pro nedostatek místa nedostal do
minulého čísla, takže z něj teď přinášíme
alespoň výňatek. Naštěstí lyžařská sezóna
ještě neskončila,
na Pradědu bylo v
polovině dubna ještě 190 cm sněhu…

Díky možnosti ohřevu bazénové vody a
očekávaným pěkným slunečným dnům,
které stále častěji už v květnu a červnu
lákají k pobytu u vody, bude koupaliště
otevřeno letos již od 1. května.
Otevřeno bude každý den od 10 hodin do 17
hodin, pokud teplota vzduchu dosáhne
20°C a nebude pršet, v případě slunečného
(jasného) dne již od 18°C. Teplota vody
bude ohřívaná na 28°C. Zda je otevřeno
můžete zjistit na telefonním čísle 595 705
917. Školy mohou pro své žáky zajistit
netradiční hodiny tělesné výchovy za
výhodné množstevní vstupné.
V červnu, červenci a srpnu bude koupaliště
otevřeno denně od 9 do 19,30 hodin.
Teplotní limity vzduchu pro otevření
zůstávají stejné jako v květnu. V případě
změn budou návštěvníci informováni na

Obsah této parafráze známé hamletovské
otázky se stává opravdu těžkým oříškem
pro vyučující na našich školách. Ani na ZŠ
ve Vratimově na Masarykově náměstí
nejsme k tomuto problému lhostejní. Aproto
se vyučující českého jazyka rozhodli v
měsíci březnu měsíci knihy zadat svým
žákům neobvyklý úkol: na daná témata
zhotovit knihu dle svých představ. Knihu,
kterou by stálo za to si přečíst.Úkoly zněly
p r oč sl a ví m e Vel i ko no ce , m ů j
nejoblíbenější autor, báseň o jaru a lásce,
březnový kulturní zážitek, text ze slov
začínajících na totéž písmeno, informace o
městské a školní knihovně.
Při plnění tohoto náročného úkolu vyšly
vstříc našim „spisovatelům“ i ostatní
vyučující, především učitelky výtvarné a
pracovní výchovy, v jejichž hodinách si děti
zhotovily obal svých knih .
V hodinách
informatiky si zase žáci mohli vyhledávat
potřebné informace na internetu.
A výsledek? Výstava více než stovky
originálních prací našich mladých
literárních talentů! Jednotlivé exempláře se
od sebe liší grafickým zpracováním,
kvalitou textů a hlavně nápaditostí
a originalitou. Vedle opravdu zajímavých

internetových stránkách města a v areálu
městského koupaliště. Od 17. hodiny je
vstupné jen za polovinu. Využijte také
možnosti cenově výhodných vstupů a kupte
si permanentky. Prodej vstupenek i
permanentek do areálu začíná 5 minut před
otevřením zařízení a končí 1 hodinu před
jeho ukončením. Po celou sezónu bude
každý týden pro zájemce probíhat hodina
aquaerobiku a to v ceně vstupného. Kurzy
povede zkušená lektorka. Konkrétní den
bude zveřejněn u vstupu do areálu
koupaliště. Návštěvníci si mohou zapůjčit
slunečníky a pro děti jsou připraveny žížaly
z mirelonu. Nebude chybět občerstvení,
které přispěje ke spokojenosti všech
návštěvníků koupaliště.

Bc. Renata Drozdková, MěÚ, odbor
finanční

Ceník koupaliště Vratimov  květen 2008

literárních pokusů našich svěřenců v
knížkách můžeme najít i texty jen stažené z
internetu. Kvalita zpracování samozřejmě
záleží na znalosti mateřštiny, výtvarném
nadání, manuální šikovnosti a především
na tom, jaký projevili žáci zájem o splnění
tohoto úkolu.
Celý projekt vyvrcholil hodnotící interaktivní
hodinou v jednotlivých třídách, kdy si žáci
vyslechli nejen hodnocení vyučujících
jazyka českého, ale i svých spolužáků.
Navíc každý
měl příležitost přečíst
ostatním podle něj nejzdařilejší stránku ze
své knihy. Rodiče se s výsledky tohoto
projektu mohli seznámit na výstavce, kterou
jsme uspořádali v rámci dubnového
informačního odpoledne.
Projekt sice nebyl soutěžní, přesto si
myslíme, že všichni zúčastnění žáci svým
způsobem zvítězili sami nad sebou, když
alespoň na chvíli odolali lákavým nabídkám
virtuálních možností svého počítače či
televizních programů a pokusili se o svou
skutečnou vlastní tvorbu.

Mgr. Jana Kudláčková,
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Masarykovo nám.

(pro celodenní vstup):
Dospělí:
permanentka 14 vstupů
permanentka 7 vstupů
Děti, studenti, ZTP, důchodci:
permanentka 14 vstupů
permanentka 8 vstupů

60, Kč
30, Kč

10, Kč
zdarma
120, Kč
15, Kč

300 Kč
180 Kč

Půjčení slunečníku 1 ks
Půjčení žížaly z mirelonu

20 Kč
10 Kč
2

Jednodenní prodej cca do 4 m
200 Kč
(solární kosmetika, sluneční brýle, plavky,
hračky pro děti apod.)
Parkovací lístek celodenní
20 Kč

Ceník koupaliště Vratimov  červen, červenec, srpen 2008

Vstup celodenní květen 10  17 hod.
Dospělí
Děti do 15 let
Studenti
ZTP(+doprovod 1 osoba zdarma)
Důchodci
Děti do 6 let
Děti do 3 let
Rodinné vstupné (rodiče + max.2 děti)
Množstevní vstupné ( školy, DDM,
příměstský tábor 10 osob a více)
doprovod zdarma

650 Kč
350 Kč

Dospělí
Děti do 15 let
Studenti
ZTP
Důchodci
Děti do 6 let
Děti do 3 let
Rodinné vstupné
(rodiče + max.2 děti)
Množstevní vstupné

Vstup od 9 hodin

Vstup od 17 hod.

60, Kč

30, Kč

30, Kč

15, Kč

20, Kč
zdarma
120, Kč

10, Kč
zdarma

15, Kč
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Ne každý občan Vratimova a Horních
Datyň ví, že již od prosince roku 1997 má
město Vratimov schválen územní plán.
Územní plán stanovuje základní koncepci
rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot,
jeho plošného a prostorového uspořádání,
uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury. Vymezuje zastavěné území,
plochy a koridory zejména určené k
zástavbě, přestavbám nebo umístění
veřejně prospěšných staveb. Tento
dokument je závazný jak pro pracovníky
stavebního úřadu, tak i pro každou osobu či
firmu, která by na území Vratimova nebo
Horních Datyň chtěla uskutečnit na svých
pozemcích nějaký stavební záměr.
Celé území je rozděleno na jednotlivé
zó n y, k t er é j s o u n azv án y p o d l e
převládající funkce využití např. zóna U
R (r ozp t ý l en é zás t av b y ), NZ
(zemědělská), UBV (bytové výstavby)
apod .. Pro každou zónu jsou schválené
podmínky  závazné regulativy, které určují
jaký druh staveb je možno v tomto území
umístit a které stavby jsou naopak
nepřípustné, a stanovují podmínky využití
těchto ploch. Zóny s převažující funkcí
bydlení jsou situovány především do centra
města a podél komunikací s vybudovanými
inženýrskými sítěmi, naproti tomu zóny
podnikatelských aktivit jsou směřovány na
okraj města a poblíž již stávajících
průmyslových areálů a komplexů.
Od roku 1997 územní plán prodělal určitý
vývoj. Je potřeba stále sledovat, zda je v
souladu s územním plánem vyššího
územně správního celku a zda vyhovuje
potřebám v území. Byl aktualizován šesti
změnami, přičemž sedmá a osmá změna se
již projednává a devátá změna se
zpracovává. Vesměs všechny požadavky

Dne 13.3.2008 se konalo zasedání sněmu
starostů svazku obcí Regionu Slezská brána,
tentokrát v Kaňovicích, nejmenší obci našeho
sdružení. Obec Kaňovice má rozlohu 259 ha a
257 obyvatel. Z veřejných budov se v obci
nachází kaple sv. Hedviky, obecní úřad v budově
bývalé školy a hasičská zbrojnice. Více o obci se
dozvíte na webových stránkách www.obec
kanovice.cz. Setkání bylo velice příjemné a milé,
Kaňovice jsou krásná dědinka s čilýmstavebním
ruchem a paní starostka Nataša Korduliaková je
skvělá hostitelka. Na programu jednání byla
zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí
za rok 2007 se závěrem, že při přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Starostové
dostali za úkol zajistit vyvěšení závěrečného
účtu svazku obcí na úředních deskách, aby k
němu mohli občané před jeho projednáním

na změnu v území jsou vyvolány výhradní
potřebou navrhovatelů, zejména vlastníků
pozemků a proto i financování samotných
změn územního plánu je zajištěno těmito
navrhovateli.
O pořízení územního plánu nebo jeho
změn ác h ro zh o d u je zast u p itel st v o
města. Je však třeba připomenout, že
pořizování územního plánu či jeho změn
pro Vratimov zajišťuje úřad s rozšířenou
působností Magistrát města Ostravy, útvar
hlavního architekta. Pořizování je proces
probíhající v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů a je to proces dlouhodobý, trvá
řádově 3 roky. Je projednáván v několika
etapách návrh zadání, koncept a samotný
návrh územního plánu nebo změny
územního plánu. Celý proces pořizování je
veřejný a o jeho projednávání a možnosti
uplatnění připomínek jsou občané
i nfor mováni na úř ední desce a
internetových stránkách našeho města. V
každé fázi projednávání pořizovatel
informuje dotčené orgány a krajský úřad a
dle jejich požadavků a podnětů v mezích jim
svěřeného zákona, územní plán nebo jeho
změnu upravuje. To znamená, že ne každý
požadavek navrhovatele na změnu v území
je akceptován. Konečné vydání územního
plánu nebo jeho změny je v kompetenci
zastupitelstva města.
Do schváleného územního plánu je
možno nahlédnout na odboru výstavby a
životního prostředí Městského úřadu ve
Vratimově v úředních dnech pondělí a
středa od 8.00 do 11.30, od 12.30 do
17.00 hodin.

Ing. Renáta Pavlovská, odbor výstavby a
životního prostředí

Na webu Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního (ČÚZK) jsou bezplatně
zpřístupněny katastrální mapy celé České
republiky. Nový vyhledávací systém
výrazně zjednoduší přístup k detailním
údajům o nemovitostech a i jejich majitelích.
K dispozici jsou i ortofota  fotografie území
z výšky, do nichž jsou zakresleny hranice
pozemků a jejich čísla. Novinkou jsou i
informace o památkové ochraně nebo
omezeních vlastnického práva.
Ostrá verze je dostupná na
http://nahlizenidokn.cuzk.cz.
Textové vyhledávání všech katastrálních
údajů bude k dispozici i přes mobilní telefon.
Data získaná z bezplatného systému na
webu nemají nijak nahrazovat výpisy z
katastru nemovitostí. Ty je za poplatek
možné získat na pobočkách Katastrálního
úřadu nebo na terminálech Czech Pointu.
HN.IHNED.CZ 13. 3. 2008

V sobotu 29.3.2008 se hrál v tělocvičně TJ
Horní Datyně již tradiční „Velikonoční
turnaj“ ve volejbale smíšených družstev.
Turnaje o putovní pohár se zúčastnily 4
družstva „Pačanga“ TJ Horní Datyně,
„Klofáci“ z Ostravy, „Krmix“ z Krmelína a
„Čučkaři“ z Ostravy. Tentokrát zvítězili
domácí sportovci. Pohár je tak nyní v držení
TJ Horní Datyně, minimálně do podzimu,
kdy v dalším klání na „Svatého Václava“
budeme vítězství obhajovat. Děkujeme
panu Sládkovi z Vinného sklípku „U Sládků“
v Bartovicích za hodnotnou cenu pro vítěze.

L.Džuberová, TJ Horní Datyně

podat své připomínky. Na shromáždění byly
předneseny informace z Euroregionu Beskydy
(prezidium ERB v Praze, příhraniční projekty,
dotace, personální změny). Dále starostové byli
seznámení s žádostí o dotaci na projektového
ma na že r a s va zku ob c í poda nou n a
Mora vskoslezský kra j, Progra m obnovy
venkova 2008. Vdalší diskusi se řešilyproblémy
místních komunikací, sociální oblast v regionu,
přestupková agenda, čištění odpadních vod
vmenších obcích, zpráva zpokračování

projekčních prací na cyklotrase Ostrava
Beskydya zřízení webových stránekregionu
(ustavena pracovní skupina). Na příštím
zasedání svazku obcí, které se uskuteční
15.5.2008 ve Vratimově, bude na programu
mimo jiné schválení závěrečného účtu svazku
obcí a bude pozván okresní ředitel Policie ČRve
FrýdkuMístku.
Rostislav Kožušník, předseda svazku obcí
Region Slezská brána

Již téměř pět let vedou učitelé školy jógy
K A RA K A L z F r ý d k u Mís t k u v e
vratimovském kulturním středisku kurzy
klasické indické jógy  Rádža jógy.
Desítky občanů Vratimova a okolí různého
věku si na sobě ověřili její blahodárné
účinky na tělesnou i psychickou kondici.
Říká se, že v patnácti létech je nejvyšší čas
s jógou začít, ale v sedmdesáti ještě není
pozdě. Čtyři tisíce pět set let rozvoje jógy se
promítlo v dokonalém systému, který nám
při pravidelném provádění přináší harmonii
mezi fyzickou, psychickou a duševní
stránkou naší osobnosti.
Moderní doba a pokrok přináší lidstvu méně
pohybu, nadměrný přísun kalorií a škodlivin
v potravě a stres. Jóga nabízí cesty, jak se s

těmito nepříznivými vlivy vyrovnat, stát se
odolnými a působit pozitivně na své okolí.
Je především o našem každodenním
šťastném a spokojeném životě prožitém
aktivně až do vysokého stáří. K tomu, aby
se jóga stala nedílnou součástí našeho
života nepotřebujeme vysoké vzdělání, či
bohatství. Potřebujeme jen odhodlání náš
život zásadně zlepšit.
Jestliže jsme těmito málo větami o velké
věci vyjádřili také vaše dosud
neuskutečněné úvahy, pak je jednoduché je
realizovat. Přijďte nejbližší středu v 17 hodin
do salónku Kulturního střediska a staňte se
členy kolektivu přátel jógy. Těšíme se na
vás.

Dalibor Kališ, učitel jógy.

6

ˇ
Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí.
I když už nejsi mezi námi, v srdci žiješ s námi
Dne 28.dubna jsme si připomněli 5.výročí
úmrtí manželky, maminky, babičky a sestry paní

manžel, děti a sestry s rodinami

5.5. v 19,30 hod.  MYSTERY OF THE DANCE irská
taneční show  kinosál Hvězda, vstupné 330 Kč,
v předprodeji, na místě 350Kč
18.5. v 10,00 hod.  O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH 
nedělní pohádka pro děti  hraje dětský divadelní soubor
BAMBULES z Karviné  kinosál Hvězda, vstupné 50 Kč,

1.5.  POCHOD KOLEM VÁCLAVOVIC, start 7,309,00 hod. ve dvoře
obecního úřadu Václavovice( pro pěší i cyklojízdu)

 pořádá Obec Václavovice a KČT Hor. Datyně
1.5.  8,30 h. volejbalový turnaj , mix družstva, přihlášky mailem
vbrus@seznam.cz

 pořádá TJ Sokol Vratimov
11.5.  DEN MATEK  galapřehlídka kroužků z DDM Vratimov,
kinosál KS Vratimov, rozpis vystupujících kroužků na www.ddmvratimov.cz
pořádá DDM Vratimov
do 16.5.  FOTOGRAFIE LIBORA UHRA  zahájení výstavy v 15,45 hod.v
knihovně v Řepištích . Výstavu možno zhlédnout v půjčovní dny (úterý 10
12 a 1317 a pátek 912 a 1315,30 hod.)

po předložení správně vyplněného soutěžního
kupónu (uveřejněného v tomto čísle VN)
 sleva na dětské vstupence 10 Kč
23.5. v 8,30 hod.  MICHAL NA HRANÍ  zábavné
dopoledne pro děti s oblíbeným hercem Kouzelné školky,
Michalem Nesvadbou aktivní účast dětí, hra se
samolepící páskou PŘILEPÍ TĚ  NEPUSTÍ TĚ  kinosál
Hvězda, vstupné 70 Kč

Vstupenky na všechna představení v předprodeji
v kanceláři Kulturního střediska ve Vratimově

pořádá knihovna Řepiště
17.5.  POHÁDKOVÝ LES  v lese DŮLŇÁKU u Hájenky

 pořádá DDM Vratimov
23. 5.  4.7. výstava s názvem Nový Zéland  fotografie
manželů Jančurových  možno zhlédnout vždy v úterý od 1012 a od 1317
hod. a v pátek od 912 a od 1315,30 hodin

 pořádá knihovna Řepiště
31.5.  8,30 volejbalový turnaj , mix družstva, přihlášky mailem
vbrus@seznam.cz

 pořádá TJ Sokol Vratimov

Vás srdečně zvou na

angličtina 1.roč.
1.roč.
3.roč.
4.roč.
cvičení seniorů
cvičení s vel.míči
bodyform
jóga
kalanetika

 pondělí
 úterý
 úterý
 pondělí
 pondělí
 úterý
 úterý
 středa
 středa

pillates
cvičení s overbally

 čtvrtek
 čtvrtek

ž
ž

Pestrý program bude věnován především hudebním souborům.
Vystoupí nejmenší děti přípravné hudební výchovy, Smyčcový soubor,
cimbálová muzika, Combo ZUŠ,
Městský dechový orchestr při ZUŠ Vratimov
a další hudební seskupení a sólisté z řad žáků i učitelů.

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

nabízíme :
ž

v kinosále Hvězda ve Vratimově

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

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

Akce v Horních Datyních :
5.5.  v 18,00  schůze výboru zahrádkářů
14.5.  v 18,00  schůze výboru KSČM

Akce jiných organizátorů ve Vratimově
1.5.  v 9,00  MO KSČM  pod pergolou
6., 12., 19., 26.5.  v 16,00  zkouška ZUŠkinosál
5., 12., 19., 26.5.  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
11.5.  v 15,00  Den matek  DDM  kinosál
13.5.  v 18,00  Jarní koncert ZUŠ  kinosál
15.5.  v 16,00  Klub důchodců Vratimov  kavárna

Pro žáky základních a mateřských škol Vratimova,
Horních Datyň a Řepišť se uskuteční dva samostatné
J arní koncerty ve zkrácené verzi v dopoledních hodinách.

prodeje ve vestibulu: 6., 7., 14.5.
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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18.5. 2008  O dvanácti měsíčkách
po předložení správně zodpovězených
otázek SLEVA NA DĚTSKÉ
VSTUPENCE 10, Kč
kinosál Hvězda ve Vratimově

uvádíme
klasickou pohádku

Popelka žila s macechou a zlou sestrou :
a. na zámku
b. na statku
Popelka našla krásné šaty :
a. v oříšku
b. v kufříku
Jak se jmenoval Popelčin koník :
a. Josífek
b. Jurášek
Co ztratila na schodech :
a. střevíc
b. kabelku

v podání divadelního souboru BAMBULES z Karviné

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

Předprodej v KS po  čt 7  17, pá 7  14

Kdo ji pomáhal při přebírání hrachu :
a. slepičky
b. holoubci
správnou odpověď zakroužkujte

POKRAČOVÁNÍ CYKLU VÝSTAV  TOULKY ČASEM ZAVÁTÉ

3.díl s názvem

„ Vratimov, jak ho již neznáte "

je pro Vás připraven na měsíc ČERVEN. Jedná se o starší
fotografie,které Vám možná leccos připomenou ! Výstava bude
probíhat ve vestibulu kina od 16.6. do 29.6.2008 , po  pá od 9.00
do 17.00 hodin a v době promítání kina.
(pátky do 14,00)

z Kouzelné školky

..
.

aktivní účast dětí
velká zábava
hra se samolepící páskou
PŘILEPÍ TĚ  NEPUSTÍ TĚ
Vstupné 70, Kč,
vstupenky možno zakoupit již nyní v pokladně kulturního střediska
po  čt 7  17, pá 7  14
www.ksvratimov.eu, t.č.č 595 700 7501,2,3,4
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Připravujeme :

kinosál Hvězda ve Vratimově

5.května
v 19.30 hod.
Vratimov navštíví na svém
celorepublikovém turné
Irská taneční show.
Charakteristická irská hudba ,
strhující rytmus, kostýmové převleky
a světelné efekty. V dynamické a
velmi působivé taneční show, ožije
příběh staré keltské legendy o lásce
člověka a víly. Virtuozita tanečníků
a údernost irského stepu v
kombinaci s jevištní výpravou
vytvářejí dokonalý kulturní zážitek.

vstupné v předprodeji 330, Kč,
v den představení 350, Kč

v Kulturním středisku ve Vratimově je

v kavárně Spol.domu ve Vratimově. INFO: tel.č. 595 700 752

ke zpříjemnění Vašeho cvičení je k dispozici velkoplošná TV

Pokud chcete mít jistotu, že je volno,volejte předem
t.č. 595 700 750, 1, 2, 3, 4

nový běh od 9.dubna do 11.června (10 lekcí po 1,5 hod.)
vede p.Kališ (škola jógy Karakal)  kurzovné 440, Kč

středa od 17,00  salónek Spol.domu Vratimov
MÁME NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST

9
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21. a 22. května přístupný
Tentokrát scénárista i režisér Zdeněk Troška spojil dvě pohádky Jana Drdy:
„O Matějovi a Majdalence“ a „O princezně, která hádala, až prohádala“. Matěj pracuje u
sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce nepřeje,
představuje si pro dceru bohatšího ženicha ……..Pokud si myslíte, že klasická vtipná
pohádka je už jen mýtem, pak pro vás bude nový snímek Zdeňka Trošky milým
překvapením. Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Veronika Kubařová, Miroslav
Táborský, Taťjana Medvecká, Václav Vydra nejml., Pavel Kikinčuk

23. května

24. a 25. května

přístupný

od 15 let

Pro velký zájem znovu promítneme český film v režii J.Menzla na
motivy knihy Bohumila Hrabala,který měl premiéru 19.12.2006.
Do životních osudů malého českého číšníka zasáhnou válečné
události. Hl.role se ujali O.Kaiser, mladý bulharský herec I.Barnev
a ve vedlejší roli skvělý M.Huba.

26. a 27. května
přístupný

Letní melancholická komedie o dvou
kamarádech, kteří pochopí, že nejen u
moře se dá prožít fantastická
dovolená.
Hrají: K. Hádek, L. Langmajer,
T.Matonoha, Václav Postránecký, L.
Benešová, L. Lipský a další.

30. května

Majitel cestovní kanceláře zaměřené na extrémní sporty
získá zajímavou zakázku: sjezd nebezpečné Černé řeky.
Klient, který celou výpravu inicioval, má, zdá se, velmi
vážný důvod, proč chce jet právě do oblasti, kde kdysi za
podivných okolností zahynul jeden český vodák.
Vzrušující příběh s tajemnou zápletkou slibuje
dynamickou, akční podívanou. Skupina lidí se utká v
nerovném souboji s divokým přírodním živlem, strážci
zákona i hranicemi vlastních možností. Režie: Filip Renč
Hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav Krobot, Lucia
Siposová, Václav Jiráček, Raluca Aprodu

28. května

Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem v
hlavní roli. Michal se zúčastní oslavy na lesní chatě.
Řízením osudu zbude po skončení oslavy na chatě
sám s dívkou Zitou, kterou vidí prvně v životě. I když
není zrovna jeho typ, pod vlivem výjimečných
okolností s ní prožije vášnivou noc. Vlivem lapálie,
která se jim stane jsou nuceni spěchat zpět do města.
Náhle jde sice „o život“, ale poněkud jiným způsobem
a obráceně, než jsme zvyklí. Scénář:J. Pozzi,
H.Pawlowská,J.Vejdělek.Hrají: V.Kotek, D. Nvotová,
I. Chýlková, B. Klepl, a další.

od 15 let

29. května
Celovečerní pravdě podobný film JAN
SAUDEK vypráví osobitým způsobem
syrově pravdivý životní příběh hrdiny i
odpadlíka. Drama plné vzrušujících obrazů,
ale také provokujících myšlenek, iluzí...Jan
Saudek, světově uznávaný fotograf, v
zahraničí mnohokrát oceněný a vystavovaný
daleko dříve, než ho poznala široká veřejnost
v rodné vlasti, vystupuje před kamerou v
mnoha rolích. Často překvapuje, nejčastěji
šokuje. Hrají: Jan Saudek, Adolf Zika, Sára
Saudková, Samuel Saudek

od 15 let

přístupný

Příběh filmu vychází ze zdánlivě banální
situace. Syn (David Novotný) jde na procházku
se svým otcem (Josef Somr).Syn je zralý
čtyřicátník a žije spokojeně se svou přítelkyní.
Otci je přes sedmdesát. Je bývalý vědec
biolog. Klasický intelektuál v dobrém slova
smyslu. Zdánlivě jediné, co tyto dva muže
spojuje, je to, že se jdou jednou za měsíc
společně projít Prahou. Nicméně jsou svázáni
poutem čtyřiceti let společného života. Hrají:J.
Somr, D. Novotný, M. Kroftová, L. Kostelný, J.
Lábus, Z. Stivínová a další.
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LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY

galapřehlídka dětí z kroužků
výstava kroužků
DŘEVAŘ, OZDOBY
kinosál HVĚZDA
zahájení programu:1. BLOK v 14.30
2. BLOK v 16.30
dobrovolné vstupné
občerstvení káva, čaj, dezerty
rozpis vystupujících kroužků na www.ddmvratimov.cz

poslední volná místa
JIŽNÍ ITÁLIE „ GARGANO“ (MATTINATA  kemp „ RICCIO)

 pro děti 7  14 let, v termínu 13.7. 25.7. 2008
8 MÍST
LUKAVEC u Fulneku

 pro děti 9  15 let, v termínu 5.7. 18.7. 2008
10 MÍST
BOJANOVICE u Znojma

 pro děti 6  15 let,v termínu: 3.8. 16.8. 2008
5 MÍST

Srdečně zveme maminky a rodinné příslušníky
děti a pracovníci DDM Vratimov

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

 pro děti 6  10 let , v termínu: 7.7. 11.7. 2008
5 MÍST
LUKAVEC u Fulneku

 pro děti 9  15 let, v termínu: 16.8. 29.8. 2008
10 MÍST
NOVINKA soustředění začínajících mažoretek
MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ PRO NOVÉ ZÁJEMCE
termín: 26.7.2.8.2008, Penzion Osmek, Ostravice
cena: 2500, Kč

2.června od 15,00 hodin

v okolí KULTURNÍHO STŘEDISKA VRATIMOV
PROGRAM:
 hry, soutěže „ CIRKUSOVÝ SVĚT“
 vystoupení tanečních kroužků z DDM Vratimov
 mažoretky a roztleskávačky ZIKZAK
 dětský orchestr ZUŠ Vratimov
 doprovodný program
trampolína, autíčka, projížďka na koni za poplatek

Kompletní nabídku naleznete na
www.ddmvratimov.cz nebo v kanceláři DDM
Vratimov, tel.číslo: 596 732 333

Vás zve na akci

ZA DEŠTĚ SE AKCE NEKONÁ !!
email: r.mickova@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz

DDM Vratimov a fa ROROUBÍČKOVI

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

VRATIMOVSKÉ HRY
pro všechny děti od 2 do 15 let na parkovišti u MěÚ Vratimov

10.června v 15.00 hod. prezence (předpokládané ukončení 17 hod)
00

S SEBOU: startovné 1, Kč za účastníka
sportovní oblečení, kolo, koloběžku, odrážedlo,
kolečkové brusle,dobrou náladu a chuť si zasportovat!!
PROGRAM: MOTORKÁŘI PAKYNOSTRA  možnost svezení dětí na motorce
uk ázka výcviku policejního psa,
vystoupení mažoretek a roztleskávaček ZIKZAK
předškolní děti  sportovní soutěže, jízda na odrážedle
školní děti  on line brusle, slalom na koloběžce, slalom na kole
rekordy  kdo nejdéle udrží rovnováhu na svém kole…

POZOR !!!
5 vylosovaných má šanci získat 20% slevu
při nákupu hraček, sportovního oblečení nebo
sportovních potřeb u manželů Roubíčkových

fa „ RO  ROUBÍČKOVI“
Tel.č.: 596 732 328
PO  PÁ 900 120 0 1230  170 0
SO 8 00  1130

Za nepříznivého počasí se akce nekoná!!

v lese Důlňáku u Hájenky

Startovné 30,Kč/dítě

Program :
soutěže a hry se strašidýlky v lese,
(Baráčníci v maskách)
na závěr možnost opékání párků,
(z vlastních potravin)
Tel.č.: 596 732 333, 739 201 077
m.gracova@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
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tel.: 595 700 756
www.ksvratimov.eu
Pokladna je otevřena
http: //kina.365dni.cz spojení z centra Ostravy autobusem č.21, 81 hodinu před představením

KVĚTEN 2008

2.  3.5. v 18,00
ČR / komedie / 70, / 100´/ přístupný od 12 let

14.  15.5. v 18,00
USA / thriller / 65, / 116´/ přístupný od 15 let

Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích,
hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která skončila
málem jako bitva u Waterloo. Hl.role B.Polívka

Sydney Wells (Jessica Alba) je známou losangeleskou
koncertní houslistkou, která v dětství přišla nešťastnou
náhodou o zrak. Transplantace očí je její jedinou šancí.

7.  8.5. v 18,00

16.  17.5. v 18,00
USA / muzikál, drama / 65, / 116´/ přístupný od 15 let

ve čtvrtek 8.5. promítáme pro seniory v 9.15 hod. (s malým občerstvením)
ČR / dokument / 60, / 119´/ přístupný

Občan Havel

Sweeney Todd: Ďábelský holič

Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých
dramat prezidentského období Václava Havla.

Nespravedlivě odsouzenému Benjaminu Barkerovi, který musí
ve vězení strávit celých 15 let se podaří uniknout do Londýna a je plně
rozhodnutý pomstít svou rodinu i zmařené roky.Hl.role J.Depp

9.  10.5. v 18,00
USA, Nový Zéland / dobrodružné drama / 60,/ 109´/
přístupný od 12 let

31.5.  18,00 hod.
Irsko / hudební melodram / 65, / 86´/ přístupný od 12 let

10 000 př.n.letopočtem
Člen horského kmene, mladý lovec D'Leh objevil tu
nejsilnější vášeň svého srdce krásnou dívku Evolet.

Once
Pouliční muzikant (G.Hansard),jehož snem je živit
se hudbou. Ona(M.Irglová) talentovaná pianistka z Čech.
Filmová hudba oceněna letos Oscarem.

(viz strana 9 tohoto čísla VN)

Kulturní středisko Vratimov
na dohodu o pracovní činnosti

Informace osobně v Kulturním středisku (tel. 595 700 7504)

NÁSTUP IHNED

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

.

.

Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.č. 595 700 754, www.ksvratimov.eu
Předseda redakční rady :Mgr.Iveta Zechová, zodpovědný redaktor VN Mgr.Pavel Pastor. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ďurišová.
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Opis vodoměrů..............................str.2
Vratimov v květu se blíží...............str.2
Přihlášky do ZUŠ Vratimov...........str.3

ZM na svém zasedání dne 28. 4. projednávalo:
! Stav hospodaření společnosti
Vratimovské služby, spol s r. o.
! Stav hospodaření společnosti TEPLO
Vratimov, spol. s r. o.
! Vyhodnocení plateb za komunální
odpad za rok 2007
! Závěrečný účet města Vratimova za
rok 2007
! Užití výtěžku z provozování VHP za
rok 2007
! Vyhodnocení zimní údržby
komunikací, plán oprav místních
komunikací
! Investiční akce v I. pololetí roku 2008
! Příprava koupaliště na sezónu,
stanovení cen vstupného
! Rozpočtové opatření č. I/2008
! Navýšení jmění společnosti
Vratimovské služby, spol. s r. o.
! DDM Vratimov, příspěvková
organizace schválení projektu a jeho
předfinancování
! Směna a prodej pozemku
! Způsob plateb za nákup zásahového
vozidla  CAS pro jednotku SDH
Vratimov

RM na své schůzi dne 23. 5. projednávala:
! Plán práce RM na období 7/2008 
12/2008
! Plán práce ZM na období 7/2008 
12/2008
! Zpráva o činnosti SOTV
! Schválení smluv
! Prodloužení nájemních smluv
! Projednání smlouvy na zpracování
studie
! Projednání darovací smlouvy

Ivo Kičmer, místostarosta

Více než dvě stovky seniorů si ve čtvrtek 15.
května v kavárně Kulturního domu
připomněly pětadvacáté výročí založení
vratimovského Klubu důchodců a oslavily
Den matek.

Městský dechový orchestr při ZUŠ Vratimov
má za sebou úspěšnou účast na II.
Krumlovských slavnostech hudby, zpěvu a
tance, které se konaly ve dnech 8. až 10.
května 2008 s podtitulem Slavnosti jara.
Členové MěDO důstojně reprezentovali
město Vratimov a mohli předvést svým
hostitelům z Moravského Krumlova i
divákům svoji stále se zvyšující uměleckou
úroveň. Hudební část zájezdu
představovalo veřejného vystupování v
průvodech a na náměstí v pátek i v sobotu,
v rámci poznávací části zájezdu byla pro
členy MěDO zorganizována exkurze do
jaderné elektrárny Dukovany, výlet na
Pálavské vrchy, táborák s opékáním buřtů a
další zajímavé akce. Bylo to tedy nejen
hraní, ale také odpočinek a poznávání.Tato
po všech stánkách vydařená akce se
uskutečnila díky šéfdirigentovi p.Vladimíru
Vespalcovi.
Jana Adámková, OS POSPOLU

K d obré n ála dě úv odem přispělo
vystoupení hudebníků ZUŠ a dětí mateřské
školy.
Místostarosta Ivo Kičmer pak poblahopřál
matkám, které tvoří většinu členů klubu a
poděkoval jim za výchovu dětí.
Ivo Kičmer rovněž přítomné seznámil se
záměrem vybudovat ve Vratimově domov
pro seniory. Nebude to snadné zejména z
finančního hlediska, ale pro naplnění tohoto
záměru hovoří dvě skutečnosti  město má
k dispozici budovu bývalých jeslí a rada
města už schválila změnu užívání tohoto
objektu.
pokračování na str.2

Letos je to už 63 let od osvobození z
f a š i s t i c k é o ku p a c e . P ř e d st a vi t e l é
Vratimova spolu s občany si toto výročí
připomněli 30. dubna. Byly položeny kytičky
u pomníku padlým z První a Druhé světové
války v Horních Datyních, a rovněž u
pomníčku připomínajícího vypálení domu
rodiny Vychodilových fašisty a k bustě Jana
Švermy.
Následoval pietní akt za účasti desítek
občanů u pomníku vratimovským obětem II.
světové války. Místostarosta Ivo Kičmer
přítomným přiblížil události před 63 lety jak
jsou zapsány v kronice města a pak
zástupci spolků a organizací položili kytice
jako vděk osvoboditelům.
(pa)
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V úterý 22.4. proběhl druhý ročník Dětského
slyšení, které připravil o Dětské
zastupitelstvo města Vratimova. Zúčastnili
se ho žáci 8. a 9. tříd a konalo se v kavárně
Kulturního domu ve Vratimově. Pozvání
přijali i představitelé města.
Celé dění moderoval Dalibor Zecha a hosté
odpovídali na otázky, které si pro ně
připravily děti ze ZŠ Masarykovo nám. a ZŠ
Datyňská. Zazněly tam dotazy, které se
například týkaly skateparku, vratimovských
bezdomovců, úklidu města, činnosti policie,
budoucnost lesa Důlňáku, třídění odpadu,
drog a dětských hřišť.

Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, a. s. oznamují, že v termínu cca
od 6. 6. 2008 do 12. 6. 2008 v Horních
Datyních a od 13. 6. 2008 do 26. 6. 2008 ve
Vratimově, bude prováděn pravidelný opis
vodoměrů pracovníky SmVak Ostrava, a. s.

Drahomíra Nejtková, sekretariát MěÚ

Ve Vratimově se 15. května konalo
zasedání představitelů měst a obcí
sdružení Slezská brána. Informaci o
jednání poskyt l předseda sdružení,
starosta Řepišť Rostislav Kožušník: „Na
p ro g ra m u j e dn á ní b yl o s c hv á l e ní
závěrečného účtu svazku obcí za rok 2007,
projednání a schválení vnitřních směrnic,
dále vyhodnocení plnění strategického
plánu rozvoje a schválení rozpočtového
opatření č.1, které se týkalo dofinancování
zpracování projektové dokumentace
cyklotrasy OstravaBeskydy. Zasedání
starostů se zúčastnily zástupkyně sdružení

Kvůli stavebním úpravám v budově
mateřské školy bude knihovna v Horních
Datyních od 18. června do 7. září 2008
uzavřena. Poslední půjčovní den bude
pondělí 16. června, kdy si návštěvníci
mohou vypůjčit také nové knihy z
červnových výměnných souborů.
Provoz knihovny bude obnoven v pondělí 8.
září. (Vstup zadním vchodem do budovy
MŠ). Po dobu uzavření knihovny mohou
registrovaní čtenáři bezplatně využívat
služeb Městské knihovny ve Vratimově,
otevřeno po a čt: 912 a 1318, út 912, pá
1316 hod. tel.: 596 732 187, email:
knihovnavrat@volny.cz.Další aktuální
informace na: www.knihovnavratimov.cz

pokračování ze str.1
Kytičku od místostarosty pak dostala
dlouholetá předsedkyně Klubu důchodců
paní Anna Přívarová. Předsedkyně klubu
při této příležitosti uvedla, že k úspěšné
činnosti přispěli i další členové výboru, v
současnosti by však bylo třeba výbor i
členskou základnu omladit. „Požádejte
sousedy a známé ať přijdou mezi nás.
Nestyďme se, že jsme důchodci…“ řekla
předsedkyně klubu, který měl v době své
největší slávy i přes tři stovky členů, dnes
má necelých dvě stě.
Akce k jubileu vratimovského Klubu
důchodců pak pokračovala
tancem a
společenskou zábavou. Mnozí z účastníků
se už těšili na další akci  smažení vaječiny
11. června u Domu zahrádkářů…
Byla u zrodu klubu a je stále aktivní
I když čtvrtstoletí je dlouhá doba, mezi
účastníky byli i ti, kteří v roce 1983 stáli u
zrodu klubu. Patří k nim i paní Libuše
Kolářová, která po celou dobu existence

klubu vede kroužek vyšívaček.
„Výšivkám se věnuji už více než třicet let,
před vznikem Klubu důchodců jsem ještě
působila v rámci Svazu žen“, říká paní
Kolářová. Po odchodu do důchodu v 58
letech měla na svůj koníček ještě více času,
své znalosti si nechtěla nechat pro sebe a
tak se nechala zvolit, jako bývalá účetní, za
jednatelku výboru klubu a ještě založila
kroužek vyšívaček, které se dodnes
scházejí. V současnosti se jich schází
sedmnáct, ale nebrání se přílivu dalších.
„ Kdo má doma nějaké trampoty, mezi námi
na ně rychle zapomene“, říká paní
Kolářová. Scházejí se ve druhém patře
Domu služeb vždy v pondělí od 14 hodin, od
začátku června do konce srpna však mají
prázdniny, takže zájemkyně musí počkat do
září…
(pa)

Region Beskydy paní Valášková a paní
Konvičná. Diskuse se týkala další
spolupráce, propagace a možností dotací
na mikroprojekty přeshraniční spolupráce s
Polskem a Slovenskem. Dalším bodem
programu byly informace o postupu prací na
projektové dokum entaci cyklot rasy
OstravaBeskydy. V současné době se
dokončuje územní technická studie a jedná
se s vlastníky pozemků o podmínkách
vedení cyklotrasy. Na závěr zasedání
vystoupili zástupci Policie Č R 
plk.Mgr.Tomáš Václavík, ředitel okresního
ředitelství PČR ve FrýdkuMístku, a
vedoucí obvodního oddělení ve Vratimově
npor. Bc. Jiří Roško. Pan ředitel prezentoval
starostům aktuální stav a další směřování
policie. V následné diskusi řešili přítomní se
starosty místní problémy: bezpečnost,
kriminalita a doprava.
Závěrem bych rád poděkoval hostitelům,
jmenovitě pak panu místostarostovi
Kičmerovi, za velmi příjemné prostředí pro
jednání.“

Již 25. ročník populárního Jakubova
lesního běhu Důlňákem proběhl ve středu
23.dubna. Závod je dlouhý 8,5 km a je
zařazen do celostátní běžecké termínovky.
Díky skvělému počasí měli vytrvalci ideální
podmínky. Vítězem se stal mistr Evropy v
canisběhu, to je stokilometrový běh se
psem, Roman Baláž z Ostravy před
Šindelkem z TJ Slezan FM a Martynkem z
Mostů u Jablunkova, kategorii žen vyhrála
Hana Haroková z Havířova, druhá doběhla
mladá ambiciózní Polka Natalia Pszcólka z
Bazanowic a třetí byla nestárnoucí Ludmila
Šokalová ze Staříče. Výborně běžící Polák
Michalowski přijel až z Krakova. Kondiční
čtyřkilometrové kolečko si zaběhli i
vratimovští Kateřina Zechová a Radek
Gruner. Potěšující byl ohlas závodníků na
velmi pěknou trať i uspořádání závodu, což
je důkazem, že i ve skromných podmínkách
bez jakéhokoliv zázemí, uprostřed lesa a
téměř pod komíny hutí, se dá uspořádat
kvalitní sportovní akce.

Už máte fotografie své kvetoucí zahrady nebo
balkónu? Pokud ne, pak se to pokuste napravit
co nejdříve. Fotografická výstava Vratimov v
květu (už třetí v pořadí) bude sice až po
prázdninách, ale květinám a veškeré zeleni se
určitě nejlépe daří v době než nastoupí letní
vedra. Takže foťte! Apamatujte  vaše fotografie

v kanceláři Kulturního střediska očekávají do
31. srpna. Přijaty budou fotky o rozměrech
minimálně 20 x 30 cm, případně v digitální
podobě na CD. Vítězbude odměněn.
Takže saďte, přihnojujte, zalévejte, ale své
výpěstkytaké fotografujte… (pa)

Dvěmi fotografiemi přibližujeme
jubilea Klubu důchodců.

oslavy

Zdeněk Cejtl, Běžecký klub Vratimov
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Moja a Tatu. Už jste možná slyšeli o gorilích
mláďatech, která se narodila v pražské
ZOO. Naši školáci ze ZŠ Datyňská se o nich
hodně dozvěděli z webových stránek
Českého rozhlasu
www.rozhlas.cz/odhaleni, ale také z velmi
zajímavé akce, která proběhla v pátek
25.dubna v naší škole. Děti ze 3. a 1. třídy
při j e l i na všt í vi t hos t é z Č esk éh o
rozhlasu,stanice Leonardo a Online. A proč
si vybrali právě naši školu? Třeťáci si vloni
četli verše pana Miroslava Bobka, autora
projektu Odhalení. A protože se jim moc
líbily, nakreslily k nim ilustrace a poslaly je
do Prahy jejich autorovi. Brzy nato vyšly
verše i knižně.
Hosté přivezli dětem pěkné upomínkové
dárky a uspořádali prezentaci
multimediálního projektu Odhalení, který
sleduje život gorilí rodiny v pražské ZOO.
Děti jim na oplátku zahrály divadlo,
zarecitovaly básničky M. Bobka a
pochlubily se i svou básní, kterou poslaly
autorovi.
Více se můžete dovědět na webových
stránkách školy www.zsvratimov.cz, na
stránkách Českého rozhlasu
www.rozhlas.cz/leonardo nebo
www.rozhlas.cz/odhaleni.

Mgr. Věra Jonášová
ZŠ Vratimov, Datyňská ul.

V jednom dubnovém dni jsme nechali učení
v aktovkách a přesunuli se do doby
Jaroslava Foglara. Jistě všichni víte, že
napsal Rychlé šípy, a tak jsme si připravili
,,Den Rychlých šípů“. Na půdě jsme
vyhrabali staré oblečení a do školy přišli
jako Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra
Hojer, Rychlonožka a Červenáček. Holky s
culíky, v šatech s šátky na krku a v
podkolenkách jim načesaly a nagelovaly ,,
patky, lopatky a ježky“.
Přinesli jsme si knihy a komixové časopisy
od J. Foglara a vypracovali o něm a jeho
díle referáty. Ti nejšikovnější namalovali
,,šípáckou“ vlajku a vyrobili Červenáčkům
čepičky. Nechybělo ani několik hlavolamů s
ježky v kleci.
Příběhy a dobrodružství pěti hochů nám M.
Šimek předčítal z magnetofonu, z DVD
jsme se dozvěděli mnoho věcí o panu
Foglarovi a jeho díle a také jsme si o tom
všem hodně povídali.
Každý z nás už ví, že děvčata a kluci z té
doby se museli také učit, což se nám moc
nechtělo, ale vzdělání je vzdělání, a tak
jsme i počítali a konverzovali anglicky.
Super den jsme zakončili soutěží.
Vyndávali jsme ježky z klece. Nejrychlejší
,,vyndávač“ byl Patrik.
Možná si říkáte, že to byla hloupost, ale to
se moc mýlíte! Byla to velká sranda a hodně
jsme si ten den užili. Dlouho na něj budeme
vzpomínat.
David, Verča a Míša,žáci V.A  ZŠ
Datyňská

Děti ze ZŠ Datyňská ul. hrají divadlo hostům z rozhlasu

Základní umělecká škola vyhlašuje zápis pro
zájemce o studium.
V hudebním obor u můžete studovat již
tradičně hru na klavír, housle, zobcovou flétnu,
všechny dechové nástroje, dřevěné i žesťové,
bicí nástroje, kytaru a elektronické klávesové
nástroje.
Již druhým rokem máme otevřenou výuku
pěvecké hlasové výchovy a zpěvu.
Studium je určeno jak pro děti přípravné
hudební výchovy tak pro pokročilejší zpěváky,
kteří se chtějí zpěvu věnovat důsledněji a
profesionálněji.
Výtvarný obor se věnuje malbě, především
nauce technik, modelování z různých materiálů,
dekorativní činnosti, práci s lisem, vytváření
koláží, využití přírodních materiálů, batikování,
grafice a zvlášť oblíbené činnosti  ker amice.
Cílem naší pr áce je zapojit co největší počet
dětí do společného hr aní a účinkování na
veř ejnosti.
Zvlášť přivítáme zájemce o účinkování ve
SMYČCOVÉM SOUBORU pro které jsme
připravili výuku hry na housle a violoncello.
Úplnou novinkou bude výuka na cimbál,
protože jsme se letos rozhodli zahájit výuku i na
tento nástroj vzhledem k záměru založit
CIMBÁLOVOU MUZIKU.
Pro uplatnění v MĚSTSKÉM DECHOVÉM
ORCHESTRU přijmeme zájemce o studium
hry na dechové nástroje. Jsou to především:
př íčná flétna, klar inet, fagot, saxofon,
tr ubka, lesní roh, baskř ídlovka, pozoun,
tuba, bicí nástroje.

V rámci tohoto orchestru se tvoří i různá
seskupení komor ního char akter u , zvláště pak
COMBO ZUŠ, saxofonový soubor, soubor
lesních rohů, soubor bicích nástrojů.
Na jaře zahájil úspěšně svou činnost.BIG
BAND žáků ZUŠ.
Housle, smyčcové a d echové ná str oje
můžeme v omezeném množství zapůjčit
žákům domů!
Děti šesti až sedmileté projdou nejdříve
přípravkou, kde zjistíme jejich dispozice pro
zvolený nástroj. Ostatní se zúčastní během
měsíce června přijímací zkoušky a konzultace s
učiteli výuky hry na zvolené hudební nástroje.
Pro předškolní děti máme další novinku, od září
bude rovněž druhým rokem otevřena
H O USL O VÁ ŠK O LI Č KA P R O
PŘEDŠKOLÁKY
Výu k a p r ob íh á h r a vou for m ou d le
nejnovějších metod japonské houslové školy.
Školičku povede paní učitelka Kamila
Bodnárová, podrobnosti v ZUŠ, tel. 597 587
411.
Zdůrazňujeme, že podmínkou je včasné podání
přihlášky, aby nedošlo k situaci, kdybychom i
talentovaného zájemce nemohli z kapacitních
důvodů přijmout, což by nám bylo velmi líto.
Upozorňujeme rodiče i děti, že přihlášky ke
studiu v ZUŠ nutno podat nejpozději do 16.
čer vna 2008, kdykoliv v odp oled ních
hodinách na ředitelství školy  nejlépe osobně.
Vyučování v novém školním roce zahájíme v
pondělí 1. září 2008.

Více než dvouhodinový tok kvalitní hudby i
zpěvu  takový byl letošní jarní koncert ZUŠ
Vratimov , který se konal 13. května v kinosále
kulturního střediska.
Kromě tra dičních seskupení se popr vé
představila cimbálová muzika, která bude
působit při ZUŠ. Z pódia zazněly tóny hudby
klasické, ale i moderní a jazzové, čerstvě
vytvořená hudební skupina doprovodila

„ Oskarovou “ píseň s názvem Falling slowly,
kterou místo MarkétyIrglové a Glena Hansarda
zazpívali stejně procítěně posluchači Janáčkovy
konzervatoře a gymnázia vOstravě.
Závěr koncertu patřil Městskému dechovému
orchestru, který udělal důstojnou tečku za celým
krásným večerem a sklidil dlouhotrvající
potlesk.
Jana Adámková

Petr Hemerle, ředitel ZUŠ
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V dubnu jsme uspořádali závod pro děti
„Kola a kolečka“. Počasí nám tentokrát
nepřálo, bylo chladno a nakonec i deštivo,
ale i přesto vznikly dvě kategorie dětí. Ve
starší kategorii závodilo 13 závodníků. Na
prvních třech místech se umístili Tomáš
Franek, Tereza Hrabcová a Petra Ladičová.
Trať na rychlost a zručnost projelo v mladší
kategorii 7 malých závodníků. Nejvíce
radosti všem udělalo předávání diplomů a
vystoupení na stupníky vítězů. Nakonec
všechny zahřál čaj připravený ochotnou
paní správcovou. Perfektně zorganizovaná
jarní brigáda pomohla s nátěrem tribuny a
napomohla tak ke skvělému začátku
venkovních turnajů. Prvního května jsme
postavili májku za pomoci účastníků
volejbalového turnaje. Zúčastnilo se 24
týmů, hrálo se na 5 hřištích. V kategorii
amatérů vyhrálo družstvo Rudá záře a v
kategorii registrovaných družstvo Rakovec.
V sobotu 3.5. proběhl další turnaj v
nohejbalu za účasti 9 družstev. Na turnaj v
petangu 7.6. 2008 od 10hod. jsou zvána
tříčlenná družstva bez rozdílu věku, která
vlastní petangové koule. Ve dnech 20.  22.
června se žactvo se svou cvičitelkou
Markétou Šebestovou zúčastní Sokolského
sletu pod Ještědem, který proběhne v
Liberci. Vratimovští žáci vystoupí se
skladbou Bossanova s netradičním náčiním
 šátky a klobouky.

Barevné kovy přitahují zloděje
Sběr a prodej kovového odpadu se pro
mnohé stal výnosným obchodem. Protože
volně pohozeného kovového materiálu
ubylo, mnozí jedinci neváhají brát kovové
součástky, kabely a transformátory z
fungujících zařízení. Nejvíce zloděje
přitahují barevné kovy. Podle informací
vratimovského oddělení Policie ČR bylo od
začátku roku ve služebním obvodě
zaznamenáno 13 případů krádeží, pouze v
jednom případě se však podařilo pachatele
chytit.
Při vyčíslování škody většinou nejde jen o
pár kilogramů ukradených barevných kovů.
Vzhledem k tomu, že v mnoha případech
dochází k poškozování obecně
prospěšných zaří zení , jsou kromě
materiálních škod i ohroženy životy lidí.
Policie ČR se proto obrací na občany, aby si
všímali co se děje v jejich okolí a nebáli se,
třeba i anonymně, podezření z poškozování
ihned nahlásit...

Policisté a hasiči dětem

Martina Markovská, Sokol Vratimov

Vedoucí oddělení Policie ČR ve Vratimově
obdržel v minulých dnech dopis, ve kterém

Činnost vratimovských dobrovolných
hasičů v jarních měsících letošního roku
byla opravdu bohatá. V březnu odstartovala
pro mladé hasiče nová soutěžní sezóna.
Kromě pravidelných pátečních schůzek a
tréninků začaly pro děti, jejich vedoucí a
rodiče závodní víkendy. Aby naši mladí
dosahovali dobrých výsledků, bylo
započato se stavbou nové kladiny. Velký dík
si zaslouží především členové Marek
Biedroň a Radim Sukup, kteří byli
konstruktéry této překážky. Dále jsme
mimo jiné pro mladé hasiče z okolí
uspořádali zkoušky odbornosti.
V dubnu se vedoucí oddílu mladých hasičů
zúčastnil víkendového školení lektorů
projektu Výchova dětí v oblasti požární
ochrany a ochrany obyvatelstva. Projekt je
realizován na základních školách a jeho
cílem je předat dětem základní informace a
poznatky z oblasti požární ochrany a
ochrany obyvatelstva. Jde o získání důvěry
dětí, vytvoření u nich nikoliv strachu, ale
respektu z ohně. Děti se učí, jak přivolat
pomoc (snížení ostychu při volání),
prohlédnou a obléknou si zásahový
hasičský oblek, čímž dochází ke snížení
strachu z vybavení a výstroje hasiče.
Mezi velice příjemné a milé „povinnosti“
patří účast na oslavách okolních hasičských
sborů. V neděli 13. dubna žehnali kolegové
z Václavovic svůj nový prapor a renovovaný

zásahový automobil a 26. dubna oslavili
hasiči ze Šenova 100 let. Dne 4. května
proběhlo na náměstí T. G. Masaryka v
Ostravě 3. setkání praporů okresu Ostrava,
zároveň byla slavnostně odhalena a
požehnána socha sv. Floriána.
Nyní od oslav zpět k práci. V sobotu 19.
dubna se několik členů sboru zúčastnilo
brigády, uklízelo se okolí hasičské
zbrojnice. Všem, kteří přišli a pomohli,
velice děkuji. Poslední dubnovou neděli
proběhl výcvik v oblasti dolních Vítkovic
zaměřený na hašení požárů v budovách.
Cvičilo se v reálných podmínkách na
několika podpálených ohních, a to v
objektech určených k demolici.
Zásahová jednotka od 1. ledna vyjížděla k
26 událostem, z čehož bylo 8 požárů, 5
dopravních nehod a zbytek tvořily technické
pomoci. Mezi největší mimořádné události
ve městě patří únorový požár střechy
rodinného domu, kde naše jednotka
zasahovala jako první a na pomoc ji přijelo
dalších 5 hasičských jednotek. Naše
jednotka pomáhala hasit požáry i
„sousedům“, např. střechu domu v Ostravě
Fifejdách, zahradní chatu v Řepištích, les
ve Václavovicích.
Členové jednotky provedli svépomocí
opravu výtlačných armatur na cisterně Tatra
a opravu brzdového sytému na dopravním
automobilu Avia. Týden na to  11. dubna 

jednatelka Sboru dobrovolných hasičů
Václavovic jménem hasičů i žáků a
pedagogů mateřských a základních škol z
Václavovic, Horních Datyň a Slezské
Ostravy děkuje policistům vratimovského
oddělení za účast na ukázce integrovaného
záchranného systému, která se konala 25.
dubna. Na akci pro děti se podíleli policisté
npor. Michal Berka a pprap. Lenka
Blažíčková.
(pa)

Společnost A.S.A. spol. s r.o. ve spolupráci
s odborem VaŽP městského úřadu
Vratimov oznamuje, že od 1.6. 2008 bude
separovaný sběr v našem městě rozšířen o
sběr nápojových kartónů. Kartóny je možno
vhazovat do separačních nádob na papír.
Na kontejnery budou postupně dolepovány
informační nálepky, které budou na tuto
skutečnost upozorňovat. Podmínkou je
dodržení hygienických předpisů, neboť
následné vytřídění kartónů probíhá ručně.
Prosíme proto o ohleduplnost a o vymytí
kartónů vodou , aby došlo k odstranění
zbytků potravin.

RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP

zasahovali s Avií u dopravní nehody
tramvají v obci Vřesina. Naše jednotka na
žádost Centra tísňového volání Ostrava
zajistila dopravu psycholožky Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského
kraje k místu nehody. Na místě samém
členové jednotky provedli zbudování
provizorního vjezdu na pole pro příjezd
především sanitních vozů co nejblíže k
místu střetu tramvají. Dále byli členové
jednotky nápomocni při transportu
raněných do vrtulníku a sanitních vozidel.
Druhý den, krátce po 7. hodině ranní,
vyjíždělo jedno družstvo naší jednotky s
cisternovou automobilovou stříkačkou na
podvozku Tatra k požáru do Ostravy
Hrabůvky. Došlo k nehodě kamionu
převážejí cí ho vodíkové láhve a
následnému požáru přepravovaného
nákladu. Celkem u tohoto požáru
zasahovalo 16 hasičských jednotek.
Jak je z výše uvedeného patrno, pole
působnosti vratimovských dobrovolných
hasičů je široké  od práce s mládeží, přes
spolkovou činnost až po výjezdy zásahové
jednotky. Mohu říci, že jsme se za uplynulé
měsíce letošního roku ani trochu nenudili a
všem bych rád poděkoval za práci, kterou
dělají pro Vratimov, ale i pro obyvatele
celého regionu.
Ing. Jan Němeček, starosta SDH Vratimov
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22.6. 2008  O víle Lesněnce
po předložení správně zodpovězených
otázek SLEVA NA DĚTSKÉ
VSTUPENCE 10, Kč

O perníkové chaloupce

kinosál Hvězda ve Vratimově

v neděli 22.června v 10,00 hod.
uvádíme pohádku

Jak se jmenovaly děti :
a. Jeníček a Mařenka
b. Lukáš a Lucinka
Kde se ztratily děti :
a. ve vesnici
b. v lese
Co sbíraly děti v lese? :
a. jahody
b. dřevo a klestí
Z čeho byla střecha chaloupky :
a. z čokolády
b. z perníku

Vstupné 45, Kč  po předložení správně vyplněného kupónu (uveřejněného
na této stránce VN)  SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Předprodej v KS po  čt 7  17, pá 7  14

Co chtěla ježibaba udělat s dětmi :
a. vykrmit, upéct a sníst
b. vykrmit a pustit domů
správnou odpověď zakroužkujte

POKRAČOVÁNÍ CYKLU VÝSTAV  TOULKY ČASEM ZAVÁTÉ

3.díl s názvem

„ Vratimov, jak ho již neznáte "

je pro Vás připraven na měsíc ČERVEN. Jedná se o archivní
fotografie, na kterých si můžete zkusit poznat dnešní známá místa
Výstava bude probíhat ve vestibulu kina od 16.6. do 29.6.2008 ,
po  pá od 9.00 do 17.00 hodin a v době promítání kina.
(pátky do 14,00)
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Kulturní středisko Vratimov, www.ksvratimov.eu,
tel.č. 595 700 750,1,2,3,4

Pro všechny ženy a dívky, které nechtějí zahálet
ani o prázdninách
Prožijte pohodový den na lidové slavnosti
s kolotoči, atrakcemi a stánky s pouť ovým zbožím

10,00  zahájení pouti
10,10  Dechový orchestr ZUŠ Vratimov
doprovází mažoretky ZIK ZAK
10,30  Žonglér KŘUPÍNO
11,05  Dechový orchestr ZUŠ Vratimov hraje k poslechu
11,25  Mažoretky Vratimov Bublinky ZIK ZAK
11,40  Vystoupení dětského folklór.souboru OSTRAVIČKA
12,15  " Jak čmeláčci léčili kytičku "  pohádka v podání
duo Šamšula z Karviné
13,30  Hraje skupina ARGUMENT z Vratimova

každou středu
od 19,00 do 20,00 hod.
cvičební sál
kulturního střediska

4.6.  27.8. 2008
390 Kč ( 13 lekcí )
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ˇ
2.6. v 15,00  DEN DĚTÍ okolí KULTURNÍHO STŘEDISKA
Vratimov  CIRKUSOVÝ SVĚT  hry, soutěže, mažoretky a
roztleskávačky ZIKZAK, dětský orchestr ZUŠ Vratimov, taneční
kroužky z DDM Vratimov, trampolína, skákací hrad, projížďka na
koni za poplatek

Kdo v srdci žije, je stále s námi
Dne 7.června 2008 vzpomeneme
10.výročí úmrtí pana

 pořádá DDM Vratimov
7.6. v 10,00 turnaj v petangu,3členná družstva bez rozdílu
věku, vlastní petangové koule podmínkou, přihlášky na
sokol.vratimov@centrum.cz do 5.června
10.6. v 18,00  Eugene O´neil  MĚSÍC PRO SMOLAŘE
 SK. VRA

Vzpomínají manželka Dagmar,
dcera Šárka a syn Jan s rodinami

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

 pořádá Těšínské divadlo
10.6. od 15,00  VRATIMOVSKÉ HRY, pro děti od 2 do 15ti let,
parkoviště u MěÚ Vratimov, předškolní dětisoutěže, školní děti
 on line brusle, slalom  koloběžka, kolo,rekordy

z Vratimova
Dne 10.června 2008 uplyne 15 let od její násilné smrti
uškrcením.Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Rodiče.

o

do 4.7. výstava s názvem Nový Zéland  fotografie
manželů Jančurových  možno zhlédnout vždy v úterý od 1012 a
od 1317 hod. a v pátek od 912 a od 1315,30 hodin

 pořádá knihovna Řepiště

ˇ

ˇ

Dům dětí a mládeže Vratimov získal rekonstrukcí budovy nové prostory pro
svou činnost. Rádi bychom je co nejlépe využili pro práci s dětmi a mládeží.
Proto hledáme do svých řad nové spolupracovníky vedoucí kroužků v různých
oblastech lidské činnosti (například ved.tanečních kroužků, turistických,
výtvarných, rukodělných, jazykových, sportovních apod.).
Prosíme případné zájemce, aby nás kontaktovali osobně v kanceláři DDM
na ulici Frýdecká 377/61 nebo tel.: 596 732 333, 596 733 988 nebo
emailem: barak@ddmvratimov.cz.

DDM Vratimov a fa ROROUBÍČKOVI

pro všechny děti od 2 do 15 let na parkovišti u MěÚ Vratimov

10.června v 15.00 hod. prezence (předpokládané ukončení 17 hod)
00

2.června
od 15,00 hodin

S SEBOU: startovné 1, Kč za účastníka
sportovní oblečení, kolo, koloběžku, odrážedlo,
kolečkové brusle,dobrou náladu a chuť si zasportovat!!

v okolí KULTURNÍHO STŘEDISKA VRATIMOV
PROGRAM:
 hry, soutěže „ CIRKUSOVÝ SVĚT“
 vystoupení tanečních kroužků z DDM Vratimov
 mažoretky a roztleskávačky ZIKZAK
 dětský orchestr ZUŠ Vratimov
 doprovodný program
trampolína, autíčka,
projížďka na koni za poplatek

ZA DEŠTĚ SE AKCE NEKONÁ !!
email: r.mickova@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz

.
.
.

PROGRAM: MOTORKÁŘI  PAKYNOSTRA  možnost svezení dětí na motorce
ukázka výcviku policejního psa,
vystoupení mažoretek a roztleskávaček ZIKZAK
předškolní děti  sportovní soutěže, jízda na odrážedle
školní děti  on line brusle, slalom na koloběžce, slalom na kole
rekordy  kdo nejdéle udrží rovnováhu na svém kole…

POZOR !!!

fa „ RO  ROUBÍČKOVI“

Tel.č.: 596 732 328
5 vylosovaných má šanci získat 20% slevu
při nákupu hraček, sportovního oblečení nebo PO  PÁ 900 120 0 1230  1700
sportovních potřeb u manželů Roubíčkových
SO 800  1130

Za nepříznivého počasí se akce nekoná!!
www.ddmvratimov.cz
telefon
barak@ddmvratimov.cz 596 732 333

letní dětský tábor (pro děti 9  15 let)
LUKAVEC u Fulneku  5.7. 18.7. 2008
cena: 3.100, Kč  ubytování ve stanech
soustředění OSTRAVICE  26.7. 2.8. 2008
pro děvčata a chlapce, kteří plánují chodit
do mažoretkového kroužku (aerobic, tanec,
práce s hůlkou a třásněmi, hry, výlety,….)
cena: 2.500,Kč  ubytování v budově
letní dětský tábor (pro děti 9  15 let)
LUKAVEC u Fulneku  16.8. 29.8. 2008
cena: 3.100, Kč  ubytování ve stanech

.
.
.

JIŽNÍ ITÁLIE „ GARGANO“ MATTINATA  kemp „ RICCIO“
POBYT RODINY S DĚTMI  23.6. 5.7. 2008
ubytování: stany, karavany, chatky  cena: děti od 5.400,Kč, dospělí od 6.100,Kč
letní dětský tábor (pro děti 8  14 let) 3.7.  15.7. 2008
pro zájemce možnost výuky bojových umění pro úplné začátečníky
i pokročilé ubytování: stany, cena: 6.900,Kč
letní dětský tábor (pro děti 7  14 let)  13.7. 25.7. 2008
soutěže a hry na suchu i ve vodě, výtvarná dílna,ubytování: stany
cena: 6.900,Kč
Cena zahrnuje: ubytování, dopravu, pojištění CK proti úpadku, pojištění
na léčebné výlohy, stravu, program, výlety, …)
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Pokladna je otevřena hodinu před představením

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

program :

4. – 5.6. v 18,00 hod . USA / rodinný / 70, / 90´/
přístupný

22.6. v 10,00 hod.  O VÍLE LESNĚNCE  kinosál
Hvězda, vstupné 45 Kč, po předložení správně

vyplněného soutěžního kupónu (uveřejněného v tomto
čísle VN)  sleva na dětské vstupence 10 Kč

Prodavačka Molly (Natalie Portman) a její 243letý
excentrický šéf Pan Magorium (Dustin Hoffman)
kralují magickému hračkářství.

29.6.  VRATIMOVSKÁ POUŤ
od 10,00 hod. program  10,10 ZUŠ Vratimov +
mažoretky ZIK ZAK, 10,30  Žonglér Křupíno, 11,05  ZUŠ
Vratimov, 11,25  mažoretky ZIK ZAK, 11,40  soubor
Ostravička, 12,15 pohádka "Jak čmeláčci léčili kytičku",
13,30 hraje skupina Argument

6. – 7.6. v 18,00 hod.  USA / komedie / 65, / 97´/
přístupný od 12 let

Smutně veselý příběh o dvou stárnoucích mužích, kteří se
potkali v domově důchodců,kde si plní své poslední sny
a přání. V hl.rolích Jack Nicholson a Morgan Freeman

Vstupenky na všechna představení v předprodeji
v kanceláři Kulturního střediska ve Vratimově

11. – 12.6.v 18,00 hod.  ČR,Polsko / drama / 70, /
100´/ přístupný

kurzy :
Originální adaptace Dostojevského dramatu o morálce,
svědomí, vině, trestu i odpuštění.
V hl.rolích: Ivan Trojan, Radek Holub a další
13. – 14.6. v 18,00 hod.  ČR,Francie,VB / hudební
drama / 65, / 135´/ přístupný od 15 let

Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, přesto
se z ní stala hvězda první velikosti.V hl.roli M. Cotillard
18. – 19.6. v 18,00 hod. Německo / drama / 65, /
110´/ přístupný

Friedrichu Weimerovi je sedmnáct a právě ukončil školu.
Jeho novým přítelem se stává syn vysoce postaveného
nacistického pohlavára ,který před ním neskrývá své
pochybnosti o ideologii, kterou si ostatní studenti
nechávají bezmyšlenkovitě vtloukat do hlavy.
Hrají: Max Riemelt, Ljuba Krbová, Zdeněk Maryška,
Jana Altmannová, Bohumil Švarc, Dennis Gansel a další

pillates
cvičení s overbally

 čtvrtek
 čtvrtek

ž
ž
ž

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

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

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

Jane byla 27x na svatbě jako družička, tolikrát viděla
štěstí druhých, ale na ni se ještě neusmálo.
Hrají: Katherine Heigl, Malin Akerman a další.

S

 pondělí
 úterý
 úterý
 pondělí
 pondělí
 úterý
 úterý
 středa
 středa

nabízíme :

20. – 21.6. v 18,00 hod.USA / romantická komedie /
65,/ 109´/ přístupný od 12 let

25. – 26.6.v 18,00 hod.,26.6.v 9,15pro seniory
(s malým občerstvením)  ČR,Francie,Německo /
drama / 70, / 117´/ přístupný od 12 let

angličtina 1.roč.
1.roč.
3.roč.
4.roč.
cvičení seniorů
cvičení s vel.míči
bodyform
jóga
kalanetika

S

Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém novém filmu
osudy tří hlavních hrdinů Učitele, Marie a Chlapce 
jejichž náhodné setkání rozpoutá velký příběh lásky,
přátelství a odpuštění.Hrají: P. Liška, Z. Bydžovská,
Z. Kronerová, V. Kotek a další

27. – 28.6. v 18,00 hod.USA / rodinný / 70, /
110´/ přístupný
Film pro tatínky a jejich syny o závodníkovi jménem
Speed, který díky tomu, že jeho otec vymyslel superrychlý
bourák Mach 5, je ze všech nejrychlejší.
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.

Akce v Horních Datyních :
11.6.  v 18,00 schůze výboru KSČM

Akce jiných organizátorů ve Vratimově
2., 9., 16., 23.6.  v 16,00  zkouška ZUŠ kinosál
2., 9., 16., 23.6..  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
3.6.  v 16,00  MO KSČM  klubovna č.17
5.6.  v 9,00  předváděcí akce  salonek
10.6.  v 18,00  Těšínské divadlo  kinosál
17.6.  v 16,00  MO KSČM  kavárna
19.6.  v 9,30 a 11,00  Mezinárodní folklórní festival  kinosál
25.6.  v 9,00  předváděcí akce  salonek
prodeje ve vestibulu: 11., 18., 19.6.
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.

Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.č. 595 700 754, www.ksvratimov.eu
Předseda redakční rady :Mgr.Iveta Zechová, zodpovědný redaktor VN Mgr.Pavel Pastor. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ďurišová.
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ČR E 12367
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ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

RM na svém zasedání dne 13. 6. projednávala:
! Čerpání rozpočtu za první čtyři
měsíce roku 2008
! Plán finančních kontrol na II. pololetí
roku 2008
! Návrh koeficientu daně z nemovitostí
na rok 2009
! Plány práce komisí RM na II. pololetí
2008
! Rozpočtové opatření č. II/2008
! Informace o plnění plánu odpadového
hospodářství
! Rozpočet TV LOCAL Vratimov na II.
pololetí 2008
! Informativní zprávu o návrhu
dopravního značení
! Pronájem části pozemků
! Schválení kupní smlouvy s
dodavatelem cisternové automobilové
stříkačky

Ivo Kičmer, místostarosta

Víte, že existuje sociální a finanční
poradna, která vám pomůže řešit vaše
právní, sociální, daňové i psychologické
problémy? Je určena všem, zejména však
sociálně slabším skupinám obyvatel,
seniorům, mladým rodinám s dětmi a
dalším občanům, kteří si v různých
situacích nevědí rady.
Poradna sídlí v Domu odborových služeb
na Českobratrské ulici v Ostravě, přístupná
veřejnosti je každý čtvrtek od 9,00 do 12,00
hod. Pokud máte zájem o její služby,
nejlépe se předem dohodněte na tel. 596
111 023 nebo 605 082 265.
(pa)

Sportovní den ZŠ  skok do dálky

Mladí hasiči z Horních Datyň

TÉMĚŘ ŠEST STOVEK DĚTÍ NA HŘIŠTÍCH
Za ideálního počasí a účasti téměř šesti
stovek dětí se v pátek 6. června konal na
stadionu ve Vratimově už třináctý Sportovní
den základních škol. Soutěžili žáci a žákyně
od prvních do devíti tříd. Sportovní výkony
byly oceněny 80 diplomy a medailemi, z
toho 72 za atletické disciplíny a 8 za míčové
hry. Akci, konanou pod záštitou městského
úřadu, zahájil místostarosta Ivo Kičmer. Na
z á v ěr s p o r t o v n í h o d n e p a k č l e n
zastupitelstva Ing. Josef Vašíček a vedoucí
městského úřadu Ing. Renáta Mičulková
předali diplomy a medaile dětem s
nejlepšími výkony. Celkové vítězství
nakonec patřilo Základní škole Masarykovo
náměstí za zisk 178 bodů, zatímco soupeři
získali jen 173 bodů.
Vítězství to bylo opravdu těsné. I když žáci
ze ZŠ Datyňská byli lepší v běhu na 60 a
800 metrů, ve skoku do dálky, hodu
kriketovým míčkem, přehazované a
volejbalu, na prvenství to bylo málo. Kluci a
holky z „dolní“ školy byli lepší v závodivých
hrách (první a druhá třída), vybíjené a ve
fotbalu.
(pa)

Při sboru dobrovolných hasičů Horní
Datyně pracuje oddíl mládeže. Ten
sdružuje dva kolektivy a to v kategorii
mladších a starších žáků. Celkem je v
oddíle třicet čtyři dětí, o které se starají tři
vedoucí a tři instruktorky.Oddíl je zapojený
do celostátní hry Plamen, která má šest
disciplín rozložených do jednoho školního
roku. Jedná se o závod v hasičské
všestrannosti, štafeta požárních dvojic,
štafeta CTIF, požární útok s překážkami
CTIF, štafeta 4 x 60m s překážkami a
závěrečná královská disciplína požární
útok. Každá disciplína je velmi specifická a
připravit děti na tuto soutěž, hlavně mladší
žáky, je velmi náročné.
V sobotu 17. května se na školním hřišti ZŠ
Paskovská v OstravěHrabové konaly
závěrečné disciplíny této celoroční hry. Děti
z okresu Ostrava přivítalo příjemné počasí
a dobře připravený areál. Mladší žáci se
během celé soutěže pohybovali na
předních příčkách, ale až královská
disciplína rozhodla, že se umístili v
konkurenci sedmnácti kolektivů na skvělém
druhém místě. Starší žáci pak na
příjemném sedmém místě z dvaceti
družstev.
Všem dětem upřímně blahopřejeme a
přejeme mnoho dalších úspěchů v dalších
letech. Dovolte mi zde poděkovat vedoucím
mladých hasičů, jmenovitě pak Zdenku
Gürtlerovi a Liboru Svobodovi, kteří obětují
spoustu svého volného času pro výchovu
dětí nejen v požární ochraně, ale i při
organi zování j eji ch vol nočasových
aktivit.

Martin Čech, SDH, Hor. Datyně

Sportovní den ZŠ  fotbal
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Ve škole v přírodě bylo dobře. Vstávali jsme
v 7:15 a v 8:00 jsme měli snídani. Po snídani
jsme se učili, a pak jsme šli ven, kde jsme si
hráli. Ve 12:00 jsme měli oběd. Po obědě
odpolední klid.Pak jsme šli opět ven.
V lese jsme stavěli domečky, města,
postavičky a soutěžili jsme. Také jsme
chodili na hřiště, kde jsme hráli vybíjenou,
fotbal a jiné míčové hry. Když jsme byli na
ubytovně, psali jsme dopisy ( pohledy,
korespondenční lístky ), hráli stolní hry jako
třeba kris kros, karty, apod. Co se nám
nelíbilo, byly tvrdé a vrzavé postele.
Jedno odpoledne jsme hledali poklad. Šli
jsme po fáborkách a plnily různé úkoly. Byly
tam těžké pohádkové otázky. No, byly tam i
nějaké lehké, tak jsme to zvládli.
Ve škole v přírodě bylo opravdu super.
Neměli jsme žádné úkoly a moc jsme se
neučili. Místo učení jsme běhali venku a
hráli jsme si, což bylo to nejlepší. Na konci
jsme vyhodnocovali úklid pokojů, chování
na pokojích a hledání pokladu.
Pokud se chcete podívat na fotografie,
najdete je na www.zsvratimov.cz.
Paní učitelky a vychovatelky moc děkují
všem maminkám, které nám na školu v
přírodě poskytly sponzorské dary.
Jmenovitě paní Smieškové, Kramolišové,
Val dm an o v é, R á je c ké , Ž iž ko v é a
Pospíšilové.
Míša Valdmanová, 3.třída ZŠ Datyňská

V překrásné přírodě Horní Bečvy, v hotelu
Duo, strávily v květnu děti třetích až pátých
tříd naší školy týden plný her, zábavy, ale i
učení. Přestože se jednalo o velmi deštivý
květnový týden, pobyt byl pro chlapce a
děvčata i deset dospělých, kteří se o ně
starali, velmi příjemný. Když zrovna
nepršelo, děti hrály na hřišti míčové hry
nebo vyrazily do lesa za poznáním i
zábavou. Za nepříznivého počasí mohly
využívat bazén uvnitř hotelu, ve kterém
každá třída dováděla hodinu denně. Ale ani
učení nepřišlo zkrátka. První část
dopoledne se děti vyučovaly obvykle
m a t e m a t i c e a j a zy k u č es k é m u v
klubovnách budovy, do oběda pak
pracovním činnostem a výtvarné a tělesné
výchově venku. Po obědě a krátkém
poledním klidu, s pláštěnkou v batohu, opět
vyrazily na čerstvý vzduch.
Týden uběhl jako voda a v neděli 24. května
u školy čekali netrpěliví rodiče na návrat
svých potomků. Dočkali se dětí, které se
těší na příští školní rok na opakování
ozdravného pobytu.

Mgr. A. Klosová, ZŠ Masarykovo náměstí

I když má vratimovské koupaliště letos už za sebou dva měsíce provozu, ten pravýčas kjeho návštěvě
teprve nastává. Prázdninové měsíce jsou tradičně ve znamení velkého zájmu o pobyt u vody, ne každý
má na to jet do vyhlášených aquaparků nebo k moři. Takže nashle na vratimovském koupališti. A
nebojte se přijít, i když teplota vzduchu nebude na třicítce.Příjemně přihřívaná voda vás osvěží i při
chladnějšímpočasí
„Ve Středoafrické republice stojí brýle
průměrný roční plat, a jsou tak pro většinu
lidí nedostupné. Díky tomuto projektu se
mohou dostat k těm, kdo je potřebují, a to
jsou zejména studenti a žáci, pro které je
vada zraku často překážkou ke studiu,“
píše se na webových stránkách iniciátorů
akce Brýle pro Afriku v České republice
(www.siriri.org).
Ve Vratimově se sběru brýlí ujala ZŠ
Masarykovo náměstí. Během března až
května bylo ve shromážděno 160 kusů brýlí,

které byly odeslány do pražského sběrného
centra.
Tyto brýle projdou rukama odborníků, kteří
je přeměří, vyčistí a označí. Brýle budou
odesílány na dvě cílová místa, kde oční
lékaři zajistí jejich distribuci.
Děkujeme veřejnosti a dětem za účast na
projektu. Opět se ukázalo, že i malá pomoc
překoná velké překážky.

V sobotu 14. 6. 2008 se konal 8. ročník
tradiční soutěže TFA Vratimov CUP. Soutěž
je zároveň jedním z podniků Poháru ředitele
HZS MSK v TFA 2008. Soutěže se
zúčastnilo celkem 62 závodníků z celé
republiky. Mezi soutěžícími byli jak členové
Sboru dobrovolných hasičů obcí a měst, tak
příslušníci Hasičského záchranného sboru
ČR. Soutěžilo se v kategorii jednotlivců a v
kategorii čtyřčlenných družstev. V kategorii
jednotlivců si nejlépe vedl Jan Šindelka z
HZS Prostějov, který vyhrál ve vítězném
čase 2:22,06 minuty, na druhém místě jej
pak následoval Jaroslav Zehnálek z HZS
Přerov a třetí se umístil Tomáš Melčák
startující za HZS Moravskoslezského kraje.
V kategorii družstev zvítězili zástupci

Prostějova, před družstvy z Přerova a Zlína.
Domácí reprezentovalo v soutěži pět
závodníků, kteří v těžké konkurenci dosáhli
na místa v první polovině startovního pole
(Radim Biedroň 22., Petr Pytel 27., Michal
Biedroň 31., Lubomír Mach 35., Jiří
Rogowski 38.). V kategorii družstev naši
zástupci obsadili pěkné 5. místo. Celkové
výsledky i s fotografiemi dokumentujícími
atmosféru soutěže budou také umístěny na
webových stránkách sboru
(www.hasici.vratimov.net).
Závěrem se sluší poděkovat také všem
sponzorům a příznivcům, kteří naši soutěž
podpořili a díky kterým si ti nejlepší odnesli
hodnotné ceny.

TEPLO VRATIMOV
po topné sezoně

kdyby kvůli teplým zimám naše tržby nadále
klesaly“, říká jednatel společnosti Ing. Josef
Vašíček.

Topná sezona skončila a Teplo Vratimov,
spol. s r. o. předložila zastupitelům jak dopadly
výsledky hospodaření za loňský rok. Účetní
hospodářský výsledek za rok 2007 byl kladný, i
když tržby byly v důsledků mimořádně teplého
počasí nižší zhruba o jeden a půl milionu korun.
Důležité je, jak se konstatuje ve zprávě, že
dodávky tepla byly všem odběratelům v průběhu
minulého období dodávány bez větších problémů
a ze strany zákazníků nebyly vzneseny vážnější
připomínky na kvalitu a množství dodávaného
tepla. V loňském roce byl také zahájen ohřev
bazénové vody na vratimovském koupališti, kde
bylo během čtyř měsíců dodáno 64 GJ tepla. Pro
představu  celkové dodávky tepla k vytápění
bytů a nebytových prostorů ve městě byly 36 274
GJ.
„Obyvatelé města jsou pochopitelně rádi, že
vzhledem k mírné zimě zaplatili za odběr tepla
méně. Zatím to neohrožuje hospodaření
společnosti Teplo Vratimov, splácet půjčky se
daří i při menších tržbách. Horší pro nás by bylo,

Markéta Kučerová
organizátor projektu na ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí

Ing. Dalibor Vlček

(pa)

Na cyklostezku si počkáme
V poslední době se jak v zastupitelstvích
ostravských městských obvodů, tak i na
zasedání sdružení Slezská brána, jehož
součástí je i Vratimov, hovořilo o tom, co
dělat, aby v co nejkratším termínu mohla být
vybudována cyklostezka z Ostravy do
Beskyd. Představa je krásná  stezka by
vedla od Hornického muzea v Petřkovicích
podél Ostravice, navazovala by už na
stávající trasu od OZO v Kunčicích a dále
pokračovala směr Paskov, Beskydy. Z
dostupných informací vyplývá, že na
zprovoznění celé plánované trasy si ještě
několik let počkáme. Dobrá zpráva je, že už
příští rok by se mělo pokračovat ve stavbě
stezky z Vratimova do Sviadnova a už se
pracuje na projektech dalších úseků. (pa)
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Chodíme kolem nich, dýcháme jimi
vytvořený kyslík, občas v parném létě rádi
odpočíváme v jejich stínu…a přesto často
ani nevíme, co jsou zač. O kom, o čem je
řeč? O stromech!
Vztah lidí a stromů je vztahem starým jako
lidstvo samo. Stromy byly od nepaměti lidmi
uctívány, velebeny i chráněny.
Pojď te s námi na procházku…
Naši krátkou procházku začneme v centru
města, kde převládají stromy spíše
okrasného parkového charakteru.
V miniparčíku před nákupním střediskem
můžeme vidět katalpy. Katalpy patří do ne
příliš známé čeledi, a sice čeleď
trubačovité. Jsou to stromy exotického
vzhledu se vzdušnou, řídce větvenou
korunou a s velkými, světle zelenými
celokrajnými listy. Katalpy se pyšní
k r á s n ý m i , v ě t š i n o u b í l ý m i k v ě t y,
zvonkovitého tvaru, které jsou vznešeně
uspořádány do vzpřímené laty. Vnitřek
květu je purpurově až fialově kropenatý a
má dva žluté nebo oranžové proužky.
Plodem je válcovitá tobolka podobná
doutníku viřžince a přetrvávající na stromě
jako honosná ozdoba až do jara. Pro svůj
atraktivní vzhled jsou používány hlavně k
sadovnickým úpravám. Rod katalp
obsahuje 11 druhů, z nichž některé druhy
katalp, např. katalpa trubačovitá nebo
katalpa nádherná pocházejí ze Severní
Ameriky, katalpa vejčitá má původ v Číně.
Zajímavostí také je, že katalpa trubačovitá
je v americkém nářečí nazývána „indiánská
fazole“.
Daří se i cizokrajnému platanu…
Kousek od vznešených katalp směrem k
autobusové zastávce roste další ozdobný
strom, který je nápadný hlavně svou
loupavou borkou. Borka se odlupuje ve
velkých a tenkých plátech a vytváří tak
typické pestrobarevné zbarvení kmene a
větví. Jedná se o platan, který řadíme do
čeledi platanovité. Rod zahrnuje přibližně
10 druhů, z nichž většina roste na území
USA a Mexika, jeden druh v oblasti
jihovýchodní Evropy po Střední Asii a jeden

Když malé dítě odhodí na zem zbytky jídla,
maminka se někdy neudrží a vykřikne „ Co to
děláš? Copak jsi prasátko?“ Jak pak by se měl
nazvat dospělý člověk, který udělá totéž, ale ve
větší míře?...
Začátkem června se takovým „ prasečím
způsobem“ někdo zachoval v Horních
Datyních. Na točně autobusů odhodil do
zeleného separačního kontejneru na sklo větší
množství potravin! Jednalo se hlavně o syrové
maso a ryby. Pochopitelně, že v teplém počasí
na sebe maso začalo velmi rychle upozorňovat
zápachem i množstvím přilákaných much.
Mouchy byly ale patrně jediní nadšení tvorové
v okolí tohoto kontejneru. Na upozornění
občanů bylo nutno nepříjemnou, páchnoucí a
jistě i infekcemi hrozící situaci urychleně

druh v Indočíně. Platany se dožívají až
několik staletí. Jsou to krásné, mohutné,
hluboko kořenící stromy s dl anitě
laločnatými, kožovitými listy. Květy vyrůstají
v kulovitých hlávkách. Platany snášejí
sucho, mráz i znečištěné prostředí.
Přejdemeli na druhou stranu ulice a
dostaneme se do prostoru za městský úřad,
najdeme na trávníku mezi zadním
služebním vchodem do pošty a obchodem s
uzeninami prozatím drobný l i li o vník
tulipánokvětý, zvaný též lyrovník nebo
tulipánovník, patřící do čeledi šácholanovité
(podobně jako poměrně více známá
magnólie). Je domovem v Severní Americe,
kde dorůstá výšky až 40 m i 50 m. Liliovník
působí velmi dekorativně po celou dobu
vegetačního období jak svými listy tak i
květy. Jeho světle zelené a na rubu našedlé
listy lyrovitého tvaru mají čtyři zašpičatělé
laloky. Na podzim se zbarvují zlatožlutě. V
červnu až červenci se koruna rozjasní
krásnými žlutozelenými květy tvaru a
velikosti tulipánu, s oranžovou kresbou na
dolní části okvětních plátků. Plody jsou
šišticovité. Liliovník je nejen velmi okrasný,
ale i otužilý.Dožívá se stáří 300  400 let.
Krásná hrušeň, ale bez plodů…
Naši procházku zakončíme prozaicky v
areálu bývalé speciální školky u dřeviny
konečně velmi známé, i když původně
pocházející z Asie, u nás oblíbené a
zdomácnělé, nicméně také krásné a
dekorativní. Poblíž vchodu v rohu zahrady
na straně k ulici Popinecká roste zvláštní
hrušeň . Je zajímavá tím, že je speciálně
vyšlechtěná pro okrasné účely. Pyšní se
velkým množstvím nádherných květů, z
kterých ale nevznikají plody. Jen pro
připomenutí a oprášení znalostí  hrušně
patří do čeledi růžovité.
Tady naše krátká procházka končí. Snad
byla zajímavá a možná i trochu poučná.
Vždyť stromy jsou naši sousedé, i když
mlčenliví, přece jen hovoří svou krásou, a
sousedy je přece dobré znát.

RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP

vyřešit, což stojí určité finanční prostředky a
navíc i sklo v kontejneru bylo natolik
znečištěné, že ho nebylo možno považovat za
separovaný sběr.
Na jedné straně přichází na odbor výstavby a
životního prostředí městského úřadu spousta
občanů, kteří si vyzvedávají navíc žluté pytle
na plast, neboť jim jeden nestačí a na druhé
straně se na jdou lidé, kteří separa ce
znehodnotí a ohrožují i zdraví ostatních.
Závěrem jen tak pro dokreslení, jací lidé mezi
námi žijí  krátce po zkaženém mase někdo k
separačním kontejnerům ještě přihodil starý
koberec. Ani tento není možno do separací
vyhazovat. Je to odpad, který patří do
velkoobjemového sběru.
RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP

Také v našem městě je občanům, kteří se o sebe
nemohou plně postarat, nabízena pečovatelská
služba. V posledních měsících péči,
zajišťovanou Městským úřadem, využívá 46
občanů Vratimova. Jak nás informovala
pracovnice MěÚ paní Alice Miková, jedná se
zejména o dovážku obědů ze zařízení školního
stravování, ale také další služby  pomoc při
obstarávání nákupů, úklid a podobně. Město
zaměstnává jednu pečovatelku.
Paní Růžena Kupčová se touto činností už
zabývá už sedmnáctý rok. „Nastoupila jsem po
mateřské dovolené, byla to práce v místě
bydliště, děti byly malé, tak jsem zůstala,“ říká.
Během let si už zvykla a práci má docela ráda.
Setkává se s lidmi, kteří jí rádi vidí, rádi si s ní
popovídají. „Snažím se je vyslechnout, poradit
jim. Mnozí lidé nevědí, jaké služby by si mohli
koupit. Přitom zde zajíždějí i sestřičky z Frýdku
Místku a poskytují asistenční služby,“ vysvětluje
paní Kupčová. Jak dodává, lidé by se měli ptát
svého lékaře, ať jim poradí jaké služby by mohli
využívat anebo se obrátit na paní Mikovou na
městském úřadě. Tam sepíší smlouvu a pak už
nic nebrání v poskytování služby.
Je dobře, že město na starší a nemocné lidi
nezapomíná. Ke zkvalitnění péče o ně by určitě
přispělo i plánované vybudování domu pro
seniory.
(pa)

Při pohledu z vesmíru vypadá Země jako
modrobíle malovaná, bílá od vodní páry a modrá
od vody. Nicméně ne všechna voda je pitná a
použitelná pro lidský organismus. Pitná voda se
získává úpravou vody surové, těžené z
podzemních nebo povrchových zdrojů. Jen
výjimečně z některých zdrojů, zejména
podpovrchových, je možno získat pitnou vodu
bez úpravy. Z toho vyplývá, že vodou, hlavně
pitnou je třeba šetřit. Proto je výhodou, pokud
mají obyvatelé na zahradách své studny. I když
mnohé studny nejsou využívány přímo jako zdroj
pitné vody, ale jen jako zásobárna vody užitkové,
pomáhají šetřit nám všem vodu pitnou.
Pro zajímavost: Na území Vratimova včetně
Horních Datyň je evidovaných 48 studní, tzn.
studní, ze kterých může být voda čerpána.

Šárka Svěnčíková, odbor VaŽP
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Na hudební scéně se před několika měsíci
objevilo nové hudební seskupení s názvem
Big Band při ZUŠ Vratimov, jehož
uměleckým vedoucím je p.uč.David
Schreiber. Tento Big Band je tvořen učiteli a
žáky ZUŠ Vratimov a několika studenty

Janáčkovy konzervatoře a gymnázia
Ostrava, kteří jsou současně i členy
Městského dechového orchestru ( MěDO) a
kterým se stala hudba více než koníčkem.
Jejich repertoár je tvořen převážně
skladbami swingovými a jazzovými.

Z vystoupení Big Bendu při stavění májky 30.4. v Horních Datyních

Základní organizace Českého svazu včelařů Horní Datyně, sdružující 25 včelařů
Vratimova, Horních Datyní a části Řepišť , obhospodařujících 275 včelstev, se
nedávno sešla na své výroční schůzi. Informoval nás o tom jednatel Ing. Zdeněk
Tobola.
Jak uvedl, přes mnohé problémy,
včelstva. Pro většinu členů by to znamenalo
vyplývající z šíření nemoci včel a malého
konec se včelařstvím.
zájmu mladších lidí věnovat se tomuto
Zprávu o činnosti zakončil předseda ZO
finančně i časově náročnému koníčku, bylo
poděkováním Městskému úřadu Vratimov
na schůzi konstatováno, že se včelařům v
za stálou finanční podporu na udržení stavu
uplynulém roce podařilo ztráty eliminovat a
včelstev a činnost organizace, poděkování
dokonce počet včelstev ještě zvýšit.
za podporu vyslovil také obecnímu úřadu v
Předseda ZO Ing. Grohmann úvodem
Řepištích, které letos rovněž včelařům
výroční zprávy připomněl skutečnost, že
finančně přispěl. Závěr výroční schůze
nejen v ČR, ale i v okolních zemích se
patřil přednášce Martina Carbola, jednatele
počet včelařů i včelstev neustále snižuje.
OV FM a učitele včelařství na téma
Pro mladé je včelařství neatraktivní a
Ošetřování včelstev během roku.
investičně náročné, navíc včelař musí
neustále bojovat se včelími chorobami,
které decimují stavy včelstev.
V organizaci proto věnují velký důraz na
vzděl ávání včelařů, každý člen je
odběratelem časopisu Včelařství a jsou
organizovány přednášky s promítáním
odborných filmů.
Členové organizace si však také najdou čas
na zájezdy, převážně organizované OV
FrýdekMístek nebo ZO ČSV Šenov.
Vážení občané Vratimova
V uplynulém období jako byly zájezdy na
S přicházejícím letním obdobím bych Vás
včel ařskou akademi i ve Zlí ně, na
rád krátce informoval o možných úskalích z
mezinárodní včelařskou pouť na Hostýn,
pohledu Policie České republiky.
zájezd na jižní Moravu, na včelařský den v
Po zkušenostech z minulých let lze
Chlebovicích a další. Letos už byli na
konstatovat, že právě v období letních
zájezdu na včelařskou výstavu do Brna
prázdnin dochází ve větší míře k různým
zúčastnili se otevření včelařského muzea v
zraněním, úrazům v souvislosti s rostoucí
Chlebovicích, kde jsou také dva exponáty
hustotou silničního provozu, na kterých se
od člena naší organizace Františka Slonky.
nem alou mírou podíle jí cyklisté.
Značná část projevu předsedy ZO byla
Připomínám, že i cyklista je účastník
věnována zdravotnímu stavu včelstev.
silničního provozu a vztahují se na něho
Protože v Paskově a ve Václavovicích byla
povinnosti ze zákona jako například na
zjištěna ohniska včelího moru, dostalo se
řidiče osobního motorového vozidla.
území organizace do ochranného pásma
Řízení kola, tedy jízda na jízdním kole na
vyžadující zvláštní sledování. V loni
pozemních komunikacích, pod vlivem
odevzdali dva vzorky na zjištění spor moru
alkoholu, je posuzována jako přestupek.
včelího plodu, naštěstí dopadly dobře,
V rámci prevence bych Vás chtěl upozornit i
takže nebylo třeba spálením likvidovat
na skutečnost, že právě jízdní kola jsou

POLICIE ČR

pátrá, radí, informuje

Kdo by si myslel, že se jedná o jakousi
konkurenci MěDO, velice by se mýlil. Jak
MěDO, tak i Big Band jsou hudební formace
pod patronací ZUŠ Vratimov, ale každá
formace má své vlastní hudební zaměření a
každé z nich je určeno pro jiný typ veřejného
vystupování. Zatímco MěDO se svými asi
60 členy může vystupovat ve velkých
sálech a prostorách nebo třeba i na
venkovních prostranstvích, v průvodech,
atd., komornější Big Band je určen spíše pro
menší prostory a sály, pro plesy, schůze
atd.. Pokud má tedy nějaká organizace
zájem o hudební produkci, může si vybrat z
těchto hudebních těles, a to podle účelu a
prostorových možností pořádané akce.
Kromě toho působí při ZUŠ ještě Houslový
soubor p.uč.Kamily Bodnárové, který
obdivoval i nejen diváci Vánočního
koncertu, ale i účastníci 1.ročníku Festivalu
nejmenších houslistů v Paskově.
Od svého založení vystupoval Big Band
kromě Vánočního koncertu ZUŠ na
4.Muzikantském bále, zahrál na slavnostní
schůzi Klubu důchodců při Nezávislé
odborové organizaci Biocel Paskov a.s., při
vzpomínkové akci Klubu českých turistů v
Horních Datyních a také na akci Missis
Stonožka v OstravěPorubě, vždy s velkým
úspěchem a ohlasem.

Občanské sdružení POSPOLU při ZUŠ
Vratimově

oblíbeným předmětem zájmu nenechavců,
kdy právě v letním období dochází ve
zvýšené míře ke krádežím těchto kol.
Nedávejte tedy příležitost případným
pachatelům a své kola si pečlivě
zabezpečte.
Co se podařilo
A teď něco z činnosti obvodního oddělení
Vratimov. Chtěl bych Vám sdělit, že v
květnu se nám zdárně podařilo, mimo jiné,
objasnit dva případy trestných činů
poškozování cizí věci,
kdy
pachatel
tohoto trestného činu svým jednáním
poškodil budovu prodejny v centru obce a
dále skladové prostory soukromého
subjektu postříkáním barvou.
V květnu rovněž byla na obvodním oddělení
PČR Vrati mov provedena poutavá
přednáška pro děti z kroužku Mladých
detektivů, děti se seznámily s tím, jak
policisté pracují na místě činu, s technikou a
vybavením, které policie ve své praxi
používá. Ovšem největší zájem vzbudila u
dětí možnost vyzkoušet si práci při snímání
otisků  tedy problematika daktyloskopie.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál
hezké a klidné prožití letních měsíců a
Vašich dovolených
.
npor. Bc. Jiří Roško , vedoucí oddělení
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Děkujeme všem známým, přátelům a spolupracovníkům
za účast při posledním rozloučení 24.května 2008
s panem

rodina Přívarova

Akce jiných organizátorů ve Vratimově
7., 14., 21., 28.7.  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
4., 11., 18., 25.8.  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
prodeje ve vestibulu: 10, 21.7.

V červenci si připomeneme nedožité
85.narozeniny paní

Kulturní středisko Vratimov pořádá

Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi
syn Milan s rodinou

Těžko je bez Tebe žít, smrtí však láska nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít

Dne 15.července 2008 si připomeneme
5.výročí úmrtí našeho milovaného manžela,
syna, tatínka, dědečka, bratra a strýce
z Vratimova
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Natálie, děti Soňa,
Rostislav a Eva s rodinami a maminka Anna

Tvá duše a láska žije dál,
ve vzpomínkách se nám navracíš
Dne 21.července uplynou 3 roky od úmrtí pana

angličtina
pro začátečníky, mírně pokročilé
a pokročilé

1. 4. ročník
od 8.9.2008 do května/června2009

32 lekcí /2 200, Kč/osoba
Informativní schůzka 1. září 2008 v 16,00 hod.
v klubovně č.11 kulturního střediska

Vzpomíná maminka s rodinou

Dne 5.srpna 2008 vzpomeneme
nedožité 100.narozeniny pana

S láskou a úctou vzpomínají
rodiny Sedláčkova a Muroňova

V případě dostatečného zájmu
otevřeme tyto jazykové kurzy:
 angličtina konverzace
 italština pro začátečníky i pokročilé
 španělština pro začátečníky i pokročilé
 ruština
info: www.ksvratimov.eu, tel.č. 595 700 752

Děkujeme všem spolkům a organizacím, které se zapojily do
přípravy textů pro náš „městský“ kalendář a předaly nám termíny a
názvy svých akcí, plánovaných na příští rok.
Velký dík však patří především všem amatérským fotografům.
Sešla se nám spousta nádherných fotografií a výběr byl opravdu
těžký, vždyť můžeme zařadit pouze 27 záběrů a přitom do
nejužšího výběru postoupilo ještě 98 fotografií (z původně asi 240
předaných)! Některé snímky, i když třeba pro kalendář vybrány
nebyly, by zveřejnění opravdu zasluhovaly, máme mezi sebou
skutečně talentované sousedy. Děkujeme tedy ještě jednou všem,
kteří vážili svou cestu do kulturního střediska a své fotografie nám
na chvíli zapůjčili, strávili jsme nad nimi krásné chvíle.
Příprava kalendáře znamená pěknou a příjemnou práci a těšíme
se, že tuto pohodu pocítíte při listování kalendářem (asi v listopadu
2008) i Vy.

I. Kičmer, místostarosta, H. Bömerová, vedoucí KS

11. 7. do 8. 8. 2008  paličkované práce Vlasty Kohutové
s názvem " Cesta za starým a skoro zapomenutým
řemeslemPALIČKOVÁNÍ"
Možno zhlédnout vždy v půjčovní době v úterý od 10,0012,00 a
od 13,0017,00 a v pátek od 9,00  15, 30 hodin

 pořádá Místní knihovna Řepiště
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Přihlásit se a zaplatit zápisné do některého z uvedených kroužků, klubů, kurzů můžete v měsíci září 2008
Přihlášky, bližší informace v kanc. DDM. tel. č. 596 732 333, 596 733 988, email: barak@ddmvratimov.cz www.ddmvratimov.cz

1. ODDĚLENÍ
SPOLEČENSKO VZDĚLÁVACÍ
výtvarný technik ........ od 8 let
 malování, různé výtvarné techniky,
přírodní materiály, …..
pastelka od 5  8 let
 výtvarný svět pro menší děti
 výrobky z papíru, přírodních materiálů
dřevař od 8 let
 základy práce se dřevem, obrázky,
výrobky, ……
intarzie pro zájemce od 15ti let
 obrazy ze dřeva
cukrářský od 6ti let
 pečeme dobroty, výrobky z marcipánu
ozdoby od 6ti let
 zvířátka, postavičky z korálků
 květinový náramek, náhrdelník
 náramky, taštičky z korálků, .....
 práce na stavu
mladý chovatel od 6ti let
angličtina pro nejmenší pro děti z MŠ
(předškol) a z 1. tříd ZŠ
 zábavnou cestou uvedeme děti do
základů angličtiny
 hry, básničky, písničky
angličtina pro malé školáky pro děti z
2. tříd ZŠ
 kvalitní předstupeň povinné jazykové
výuky od 3. ročníku
 nácvik správné výslovnosti, schopnost
rozumět, rozšíření slovní zásoby
 doplňovačky, křížovky, jednoduché
psaní v anglickém jazyce
angličtina pro děti z 3.  5. tříd ZŠ
 výuka podle učebnice CHIT CHAT
(OXFORD UNIVERZITY)
 rozšiřování slovní zásoby, používání
správné gramatiky
hra na kytaru pro děti od 10ti let
 podmínka vlastní kytara, naučíme se
písničky k ohni
smajlík I pro děti 7  10 let
 hry, soutěže, výlety, ..
 víkendové pobyty, turistika
smajlík pro děti 4  6 let
 hry, soutěže, výlety, básničky, písničky
klubíčko pro děti 3  5 let
 pokračování klubu maminek
 v odpoledních hodinách bez maminek
 hry, soutěže, práce s papírem
šachy pro děti od 8 let
 pro začátečníky i mírně pokročilé,
možnost soutěží
malý detektiv pro děti 8  10 let
 postřeh, kombinace, bystrý úsudek,
představivost

 řešení případu inspektora Pernera
 návštěva pracovníka POLICIE ČR  1x
měsíčně
batůžek pro děti od 8 let
 pohyb a pobyt v přírodě
 poznávání světa přírody
 vést ke schopnosti samostatně pracovat
* MATEŘSKÉ CENTRUM
 kluby maminek s dětmi pro děti ve
věku od 0  4 let
PIŠKOTI, KUŘÁTKA, ČERTÍCI,
KLUBÍČKO
 pro maminky na mateřské dovolené
 bohatý program na dopoledne hry,
básničky, říkanky, …….
* CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE
novinářský „ Déčko“ pro děti od 10ti let
 vydávání novin
 zajímat se o události ve Vratimově a
blízkém okolí
dinosaurus pro děti od 10ti let
 práce s archivními dokumenty
 zaznamenávání vzpomínek pamětníků
fotografický pro děti od 10ti let
 seznámení s historickými metodami
 taje fotografie
všimálek pro děti od 10ti let
 „hrajeme si“ na televizi
 pravidelné měsíční vysílání dětské
televize „TVéčko“
videoklubko pro děti od 10ti let
 nahlédnutí pod pokličku práce s
kamerou
 video, které si sami natočíte

2. ODDĚLENÍ
SPORTU A MLÁDEŽE
H. P. MARTIAL GYM pro děti od 10ti let
 sebeobrana, mix judo + karate, fyzická
příprava
 možnost účasti na závodech
klub „ Baráčníků“ ve věku od 14ti let
 pro Ty, co chtějí sami poznat co
dokážou
 účast na akcích DDM, hry, výlety,
víkendové pobyty
DISCO tance I. od 8  10 let
 hip hop, disco, disco dance, ……..
DISCO tance II. od 10  15 let
 hip hop, disco, disco dance, ………
MIX DANCE pro děti od 6  10 let
 Co vše se musíme naučit abychom
vytvořili taneční skupinu?
 disco dance
country školička pro děti 5  7 let

 country styl, sestavy pro vystoupení
 základy tanců v řadách
LINE DANCE přípravka I. 7  10 let
 country styl, sestavy pro vystoupení
LINE DANCE přípravka II. 10  14 let
 country styl, sestavy pro vystoupení
LINE DANCE pokročilí 14  99 let
 country styl, sestavy pro vystoupení
 možnost účasti na seminářích, tanec
pro radost
Black and Brown 7  99 let
 práce s bičem, lasem, ........
 příprava na veřejné vystoupení, závody
badminton pro děti od 9ti let
 základní údery, pravidla hry, …
klub „ SPORTU“ pro děti od 10ti let
 zaměřen na tělesné aktivity na hřišti, v
přírodě, tělocvičně a na dalších místech,
kde se dá sportovat
 míčové hry, floorball
BE FREE pro děti 8  12 let
 floorball, hokej, footsal, ………
stolní fotbal pro děti 10  15 let
 max. skupina 8 dětí
 pravidla hry, skill, ….
 možnost závodů
dětský aerobic pro děti od 5  9 let
 hravou formou děti získají základy
aerobicu, sestavy
step by step pro děti od 6  9 let
 tanec hravou formou pro holky i kluky
balerínka pro děti od 6  10 let
 základní taneční a baletní prvky
ZIK ZAK VRATIMOV
miminka pro děti 4  6 let
 základní kroky, lehké sestavy
přípravka „ NOVÁČCI“ pro děti 6  10 let
 hůlky, pompony
STONOŽKY
 v září proběhne konkurzní řízení z
bývalé PŘÍPRAVKY ZIK ZAK VRATIMOV
BUBLINKY ZIKZAK
 pro stálé členy
KLUB ZIK ZAK
 pro stálé členy

KURZY PRO DOSPĚLÉ
ZDRAVÉ CVIČENÍ
 jóga, relaxace
 vitalizační sestavy

OZDOBY
 zvířátka, postavičky z korálků
 květinový náramek, náhrdelník
 náramky, taštičky z korálků, .....
 práce na stavu

AEROBIC S HANKOU

16

Program kina Hvězda Vratimov
Pokladna je otevřena hodinu před představením

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

.
.
.
.
.

2. – 3.7. v 18,00 hod. USA / komedie / 65, /112´ /
nepřístupný do 12 let

BLÁZNOVO ZLATO
Ben „Finn“ Finnegan představuje milého novodobého
hledače pokladů, posedlého hledáním legendárního
královnina věna z 18. století. Hl.role.M.Mc Conaughey

4. – 5.7. v 18,00 hod.USA / romant.fantasy / 95´ /
70, / přístupný / český dabing

KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
Dům prastrýce Spiderwicka, do kterého se sourozenci
Jared, Simon a Mallory právě přistěhovali,
vypadal už na první pohled velmi záhadně.

9. – 10.7. v 18,00 hod.USA / thriller / 165´ / 65, /
nepřístupný do 15 let

KAUZA CIA
Thriller Kauza CIA nás zavádí hluboko do temného
světa Ústřední zpravodajské služby a špionáže.
Hrají Angelina Jolie, Robert De Niro
16. – 17.7. v 18,00 hod.ČR / povídkový / 75´/ 70, /
nepřístupný do 15 let

KULIČKY
Komedie o tom, jak ženy manipulují s muži.
18. – 19.7. v 18,00 hod.USA / komedie / 140´/ 65, /
nepřístupný do 12 let

SEX VE MĚSTĚ
Oblíbený TV seriál na plátnech kin.Hraje Sarah J.Parker a další
23. – 24.7. v 18,00 hod.,/ komedie / 90´/ 65, / přístupný
ve čtvrtek 24.7. promítání pro seniory v 9,15 hod.ČR

S

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Máte pocit, že je Vaše rodina praštěná? Seznamte se
s Hanákovými...Hrají:E.Holubová, J Mádl, I.Chýlková...

S

25. – 26.7. v 18,00 hod.ČR / komedie / 102´/ 65, /
přístupný

U MĚ DOBRÝ
Devět let po Pelíšcích se filmový štáb
s J.Hřebejkem vrací na místo činu do Košíř.
Hrají: B.Polívka,J.Schmitzer, M.Vladyka ....
11. – 12.7. v 18,00 hod.USA / drama / 112´/ 65, /
nepřístupný do 12 let

REPORTÉR V RINGU
Život sportovního redaktora Erika Kermana (Josh
Hartnett) lze přirovnat k napínavému zápasu  rychlý
rozjezd, mnoho překvapivých zvratů a dramatický závěr.

30. – 31.7. v 18,00 hod.ČR / romantický / 110´/
70, / přístupný

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
Je horké léto na začátku 60. let minulého století
a právě se začíná neuvěřitelné, ale pravdivé
dobrodružství tří mladých studentů
pražské FAMU.Hrají:A.Geislerová,B.Štěpánová...

V SRPNU NEHRAJEME
nashledanou v září

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.

.
.
.
.
.
.

21. 9. v 10,00 hod.
Medvídek Ťupínek
vstupné 50, Kč
19.10. v 10,00 hod.
Jak šel Honza do pohádky
vstupné 50, Kč
16.11. v 10,00 hod.
Obušku z pytle ven
vstupné 50, Kč
30.11. v 17,00 hod.
Mikulášská besídka
vstupné 45, Kč
14.12. v 10,00 hod.
O zatoulané vločce
vstupné 45, Kč

16.9. v 18,00 hod.
Všechnopartička  zábava s humorem
Šíp, Náhlovský  vstupné 200, Kč
30.9. v 17,00 hod.
Přednáška „ Co nám tělo říká“
ing.Miroslav Hrabica  léčitel, bylinkář
vstupné 50, Kč
20.10. v 18,00 hod.
Kožíšek je jako nový,
dobře sluší Krampolovi  iluzionistická show
vstupné 230, a 250, Kč
11.12. v 18,00 hod.  zábava  stripshow
čertovská nadílka jen pro ženy
Ladies party
vstupné 170,
26.11. v 18,00 hod.  přednáška
První pomoc v alternativní medicíně
Ing.Jiří Janča ml.  pokračovatel rod.tradice v léčitelství
vstupné 50, Kč
9.12. v 18,00 hod.  vánoční koncert
Zuzana Stirská a GOSPEL TIME

vstupné 220, Kč

U všech pořadů zahájen předprodej !!!

tel. 595 700 750 (1,2,3,4)
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Předseda redakční rady :Mgr.Iveta Zechová, zodpovědný redaktor VN Mgr.Pavel Pastor. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ďurišová.
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ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Informujeme občany jak jsou využívány peníze z rozpočtu města
ZM na svých zasedáních
projednávalo:
30. 6. 2008
! Čerpání rozpočtu města Vratimova za
1. 4. měsíc roku
! Návrh koeficientu daně z nemovitosti
na rok 2009
! Plán finančních kontrol na II. pololetí
roku 2008
! Zpráva o činnosti Finančního a
kontrolního výboru za 1. pololetí
! Plán práce ZM na období 7/2008 
12/2008
! Plán práce Finančního a Kontrolního
výboru na II. pololetí 2008
25. 8. 2008
! Rozpočtové opatření č. III./2008
! Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za
I. pololetí 2008
! Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu MSK na
projektovou dokumentaci pro akci
“Odkanalizování části města
Vratimova“
! Poskytnutí dotace z Ministerstva
vnitra na pořízení CAS
! Revokace usnesení č. 6.6.8 ze dne
24. 9. 2007 s náhradou
! Schválení návrhu zadání změn č. 7 a
č. 8 Územního plánu města Vratimova

RM na svých schůzích
projednávala:
18. 7. 2008
! Revokace usnesení č. 24/6.25 ze dne
13.6. 2008 bez náhrady
! Žádost České pošty a. s. o souhlas s
umístěním označení nové služby
! Výběr dodavatele veřejné zakázky
! Vyhlášení záměru pronájmu části
pozemku
! Schválení smluv
! Prodloužení nájemní smlouvy
15. 8. 2008
! Průběh rekonstrukce výdejen stravy v
ZŠ MŠ
! Plnění investičních akcí v I. pololetí
2008
! Zpráva o činnosti Regionu Slezská
brána
! Sběr velkoobjemového odpadu ve II.
pololetí 2008 (termíny, místo)
! Schválení smluv
! Výběr dodavatele veřejné zakázky

Ivo Kičmer, místostarosta

V prvním pololetí roku 2008 bylo ve Vratimově zrealizováno nemálo investičních akcí
či rekonstrukcí obecního majetku. Některé z nich jsou vidět na první pohled při
procházkách městem, jiné nejsou hned vidět, a to i přestože jsou finančně náročné
pro městský rozpočet a velmi důležité pro bezproblémový chod obce a spokojenost
našich občanů.
Počátkem června začala další etapa
Rovněž byly zahájeny práce na výstavbě
rekonstrukcí elektroinstalací v jednotlivých
nástupního ostrůvku pro zastávku MHD na
obecních domech, letos na ulici Frýdecká.
ul. Buničité ve Vratimově. Další oprava
Nájemníci jednotlivých bytů bezesporu cítili
chodníku probíhá ve dvoře ZŠ Datyňská
již několik let potřebu řešit tento
ulice. Z důvodu havarijního stavu byla
neuspokojivý stav v nájemních bytech a
provedena oprava střechy na budově, která
trpěli vě čekal i na zahájení prací .
je v majetku města Vratimova a nachází se
Zastupitelé schválili v rozpočtu města pro
v areálu Vr at imovských služeb.
rok 2008 potřebnou finanční částku, a proto
B y l a r ov n ě ž d ok o n č en a r o zs á h l á
mohla rekonstrukce začít. Práce v bytech
rekonstrukce „domečku“ ( DDM), která byla
by měly skončit dle smlouvy o dílo
z větší části financována ze státní dotace,
15.10.2008 a vyžádají si částku 1 640 000
kterou zajistilo vedení radnice. Proběhly
Kč. V druhé polovině září se začne budovat
další výměny oken stávajících za plastová,
a opravovat chodník na ul. Frýdecké ve
a to v budovách mateřské školy a základní
Vratimově od křižovatky s ul. Družstevní po
školy jak ve Vratimově tak i v Horních
autobusovou zastávku u DDM za cenu cca
Datyních, téměř za půl miliónu korun.
500 000 Kč. Zvýší se tak bezpečnost našich
V souladu s vyhláškou, která stanovuje
o bč a n ů po h yb u j í c í c h s e v t o m t o
hygienické podmínky pro výdejny stravy
nepřehledném místě.
musely proběhnout stavební úpravy včetně
V letošním roce už byla zrealizována
nového vybavení školních výdejen na ZŠ
oprava stávajícího chodníku a zároveň
Datyňská ul. (jedna výdejna stravy je ve
vybudován nový chodník podél ulice
Vratimově a druhá v Horních Datyních) a
Frýdecké směrem ke kostelu. Tato lokalita
MŠ , U Školy 289, Horní Datyně. Celkové
byla předmětem ostré kritiky některých
náklady si vyžádají částku cca 4 500 000
občanů, ale opravu nebylo možno
Kč.
vzhl edem k fi nančním možnost em
(Pokračování na str. 2)
městského rozpočtu uskutečnit dříve.

Hašení požárů, likvidace následků
dopravních nehod a záchrana osob, zvířat
a majetku při živelných pohromách to
všechno jsou činnosti, kde můžeme spatřit
dobrovolné hasiče. Je pro ně
samozřejmostí pomáhat lidem, kteří to
potřebují. Dělají to ve svém volném čase a
zdarma.
Hasiči však pro své spoluobčany chtějí
dělat mnohem více. Jak nás informoval
velitel vratimovského Sboru dobrovolných
hasičů Ing. Dalibor Vlček, hasiči jsou
připraveni pomoci:
 při čerpání vody ze zatopených sklepů a
garáží, záchraně osob a zvířat z hloubek,
výšek nebo z vody,
 při odchytu včelích
rojů a likvidaci
nebezpečných vosích a sršních hnízd,
 zasáhnout při otevírání zabouchnutých
dveří při nebezpečí z prodlení, případně
zajistit pomoc ve všech případech, kdy jsou
ohroženy osoby, zvířata, životní prostředí
nebo majetek.
Jak velitel sboru zdůrazňuje, i tyto
činnosti jsou bezplatné, tedy zdarma.
Přímá linka na vratimovské hasiče po

celých 24 hodin každý den: 603 759 150
„Hrozí li nebezpečí, nebojte se a zavolejte.
Jsme tu pro vás!“, říká Ing. Dalibor Vlček.
(pa)

Koncem června na setkání představitelů
sedmi městských obvodů, obcí a měst s
předsedou představenstva společnosti
ArcelorMittal Ostrava Sanjayem
Samaddarem, kde byli přítomni i zástupci
Vratimova, slíbil tento současný nejvyšší
představitel hutní společnosti, že díky nově
zaváděným technologiím se má brzy
významně snížit množství vypouštěných
exhalací. Jen odprášení aglomerace by
mělo znamenat sedmdesátiprocentní
snížení emisí prachu.
Dalším přínosem pro zlepšení prostředí v
obcích kolem hutě má být oprava filtračního
systému na ocelárně. Tyto kroky podle
něho směřují k tomu, aby se zátěž životního
prostředí ostravské hutě snížila na úroveň
podobných podniků v západní Evropě. (pa)
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(Dokončení ze str. 1)
S ohledem na řádné zajištění požární
ochrany města, která je stanovena
zákonem, byla zakoupena cisternová
automobilová stříkačka pro SDH ve
Vratimově. Na zakoupení automobilu byla
zajištěna státní dotace ve výši 2 000 000 Kč
s tím, že zbývající částka do 4 905 000 Kč
bude uhrazena z městského rozpočtu v
průběhu čtyř let.
V letošním roce byla zajištěna finanční
dotace na pořízení projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí
„Odkanalizování části města Vratimova.“
Fin anco ván í této d oku me ntace je
záležitostí více jak 2 000 000 Kč a zbývající
částku k vyřízené dotaci musí doložit opět
město Vratimov ze svého rozpočtu.
Dokumentace stavební bude město stát
další nemalé peníze.
Následně chceme požádat o dotaci na
realizaci, ale k této žádosti je potřeba doložit

CESTUJTE S ČASOVOU REZERVOU
Od 18. srpna do konce září probíhá oprava
významné ostravské silniční tepny Rudné v
úseku od křižovatky s ul. Místeckou ve
Vítkovicích po křižovatku s ul. 17. listopadu
v Porubě. Podle dopisu, které v srpnu zaslal
Dopravní podnik Ostrava na MěÚ Vratimov,
to mimo jiné způsobí problémy v místní
hromadné dopravě.
„S ohledem na charakter prováděných
prací a značně omezenou průjezdnost ul.

stavební povolení. Potýkáme se s velkými
potížemi u tří občanů, kteří ze zcela
nepochopitelných důvodů (jejich pozemky
zasahují pod pevnou komunikaci, která je v
majetku města a právě pod komunikací má
vést kanalizační potrubí, takže
těmto
občanům kanalizace v žádném případě
nemůže vadit, naopak by jim vysoce
stoupla hodnota jejich soukromého
pozemku v sousedství s komunikací)
nechtějí dát souhlas ke stavbě jako
účastník stavebního řízení.
Pokud budou tito občané takto „tvrdošíjně“
postupovat , přijde město o miliony korun,
které muselo vynaložit na pořízení
dokumentace a občané bydlící v dotčených
lokalitách o možnost odkanalizování.
Veškerá snaha zastupitelů, složitá a velmi
náročná práce zaměstnanců na investičním
odboru včetně projektantů, přijde „vniveč!“

Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím
městského úřadu informuje, že v poslední
době vzrostl výskyt padělků kolkových
známek, jimiž jsou hrazeny správní
poplatky. Občanům proto doporučuje, aby
kolkové známky nakupovali pouze v
označených nákupních místech.

Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, a. s. oznamují, že v termínu cca
od 8. 9. 2008 do 18. 9. 2008 v Horních
Datyních a od 11. 9. 2008 do 24. 9. 2008 ve
Vratimově, bude prováděn pravidelný opis
vodoměrů pracovníky SmVak Ostrava, a. s.

Drahomíra Nejtková, sekretariát MěÚ

Mgr. Iveta Zechová, starostka

Rudné očekáváme ve zvýšené míře
nepravidelný provoz MHD u linek č. 24,
31,42,45, 60, 62, 63, 65, 73 a 74. Ve
výjimečných případech, především při
dočasné úplné neprůjezdnosti, přistoupíme
k operativnímu odklonění vedení těchto
linek po místních komunikacích. Za
všechny případné problémy s cestováním
městskou dopravou v této oblasti se
omlouváme, sděluje DPO.

Posledním dnem letošního roku končí
platnost občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, které byly vydány do 31.
prosince 2003. Jak nás informovala p.
Michaela Šulcová z MěÚ, žádost o vydání
nového občanského průkazu je občan
povinen podat nejpozději do 30. listopadu
2008. Občanů narozených před 1. lednem
1936 se povinná výměna netýká, pokud
jejich občanský průkaz nemá dobu
ukončení platnosti vyznačenou konkrétním
datem. Výměna průkazů je osvobozena od
správního poplatku. Občané Vratimova a
Horních Datyň si výměnu průkazů vyřizují
na MěÚ Vratimov, III. poschodí, kancelář
22, a to v úřední dny pondělí a středa od 8
do 11,30 a 12,30 do 17 hodin.

(pa)

Oznamujeme, že v budově Městského
úřadu a v nákupním středisku ve Vratimově
je umístěn speciální box na sběr
vyřazených drobných elektrozařízení. Do
tohoto elektroboxu je možno vhazovat
kalkulačky, počítačové myši, klávesnice,

MP přehrávače, kamery, fotoaparáty,
telefony, DVD přehrávače, atd.
Do elektroboxu v žádném případě nepatří
baterie, úsporné žárovky a zářivky!

Tvrdý tlak občanů ostravských obvodů,
obcí a měst v okolí společnosti ArcelorMittal
Ostrava na snížení ekologické zátěže
pocházející z výroby surového železa,
oceli, koksu i energií v tomto podniku
přináší výsledky.
Aby mohla být činnost na úseku ochrany
životního prostředí v této společnosti lépe
koordinovaná, bylo rozhodnuto o zřízení
funkce ředitele pro životní prostředí. Stal se
jím Ing. Petr Baranek. Nově jmenovaný
ředitel mimo jiné v průběhu srpna dvakrát
navštívil Městský úřad ve Vratimově a
jednal se starostkou I. Zechovou a
místostarostou I. Kičmerem o tom, jak

koordinovat činnost v oblasti ekologie.
Jednou z konkrétních akcí je nabídka
uhradit výsadbu nových stromků na území
města.
Jak už informoval denní tisk v průběhu
prázdnin, společnost ArcelorMittal Ostrava
se rozhodla za každou stovku plastových
kelímků posbíraných během červencového
festivalu Colours of Ostrava vysadit jeden
strom. Bylo sesbíráno 111 000 kelímků, to
by znamenalo 1 110 stromků. Počet byl
nako nec „zaokrouhl en“ na 1 111.
Představitelé Vratimova by rádi z tohoto
počtu získali úctyhodný počet
229
stromků.. (pa)

RNDr. Ivana Hranická, MěÚ

Krátce před prázdninami obdržel MěÚ
dopis z ostravského oblastního spolku
Českého červeného kříže, ve které
oznamují, že mezi těmi, kteří byli oceněni
zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského za
čtyřicet bezpříspěvkových odběrů jsou i dva
občané Vratimova

Antonín Holba a Martin Sládek.
„Ochota dárců darovat krev pro zdraví a
často i záchranu života je projevem jejich
humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří
jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit
zdraví, ale celé společnosti,“ píše se v
dopise.
O tom, jak je dárcovství krve důležité, jsme
se mohli přesvědčit i při nedávné havárii u
Studénky.
(pa)

Provoz místní knihovny v Horních Datyních
bude obnoven v pondělí 8. září 2008.
Knihovna je umístěna v zadní části
mateřské školy.
Půjčovní doba zůstává stejná: pondělí
14,00  17,00 hodin.
Návštěvníci knihovny si mohou ve
vstupních prostorách prohlédnout dobové
fotografie ke stému výročí činnosti
divadelních ochotníků v obci.

Mgr.Hana Pščolková
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!
Z as t u p i t el s t v o m ě s t a Vr a t i m o v a
vyhlásilo záměr prodat:
! 1 bytovou jednotku 608/9 v domě č.p.
608 na ul. Frýdecké ve Vratimově parc.
č. 485 k.ú. Vratimov včetně podílu parc.
č. 485 k.ú. Vratimov  zastavěná plocha
a nádvoří,
! 1 bytovou jednotku 610/6 v domě č.p.
610 na ul. Frýdecké ve Vratimově
parc.č.487 k.ú. Vratimov včetně podílu
parc. č. 487 k.ú. Vratimov  zastavěná
plocha a nádvoří,
! 1 bytovou jednotku 612/7 v domě č.p.
612 na ul. Na Hermaně ve Vratimově
parc. č.481 k.ú. Vratimov včetně podílu
parc. č. 481 k.ú. Vratimov  zastavěná
plocha a nádvoří ,
! 1 bytovou jednotku 613/1 v domě č.p.
613 na ul. Na Hermaně ve Vratimově
parc. č. 482 k.ú. Vratimov včetně podílu
parc. č. 482 k.ú. Vratimov  zastavěná
plocha a nádvoří
! a podílu domovních kanalizačních
přípojek domů č.p. 606,607,608,612 a
613.

Kanalizace ve městě je rozdělena na dvě
části, a to na kanalizaci, která je v majetku
SMVak Ostrava a kanalizaci, která je
doposud pouze ve správě SMVak Ostrava.
Kanalizace je ve stavu, který odpovídá
době jejího pořízení, proto je plánována
rekonstrukce některých jejích částí. V
letošním roce to bude rekonstrukce části
kanalizačního řádu na ulicích Odboje a
Krátká. V současné době probíhá
rekonstrukce kanalizace na ul. Na Vyhlídce.
Výše uvedené rekonstrukce zajišťuje její
vlastník, tzn. SMVak Ostrava. Kanalizace
na ul. Strmé je již opravena.
Výhl edově je plá nováno rozší ření
kanalizační sítě ve Vratimově tak, jak již
jednou bylo uvedeno ve Vratimovských
novinách. Jedná se o ulice: Okrajová,
Selská, část ul. Na Zadkách, část ulice K.
Velčovského, Na Podlesí a U Březinek,
včetně výstavby čistírny odpadních vod a
dvou čerpacích stanic.
Co brzdí výstavbu
V současné době je již vyhotovena
dokumentace pro územní rozhodnutí.
Bohužel podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí je komplikováno nároky
některých vlastníků pozemků dotčených
předmětnou stavbou, přes jejichž pozemky
povede trasa kanalizačního řádu a bez
jejichž souhlasu je realizace rozšíření
kanalizačního řádu neuskutečnitelná.
Přesto, že se město Vratimov snaží nalézt
kompromisy, nelze některé nereálné
požadavky akceptovat, a tak dochází k
protahování termínu pro podání žádosti o
územní rozhodnutí pro předmětnou stavbu.
Konkrétně se městu Vratimov nepodařilo
doposud získat souhlas s umístěním a
realizací předmětné stavby na části ul.

Jednotky (byty) byly k datu 20. srpna:
 2 volné (neobsazené nájemcem)
 1 obsazen nájemcem s platnou nájemní
smlouvou
 1 obsazen uživatelem bytu, se kterými byl
veden soudní spor o vystěhování z bytu
Více informací zájemcům o koupi na
požádání poskytne realitní kancelář.
Zpřesňující podmínky :
! prodej jednotek (bytů) provádí Ing. Petr
Veverka REALIS, tel. : 777071525,
596130848, pracovní doba mimo
soboty a neděle 8.00  17,00 hod.
! zastupitelstvo města stanovilo
základní (minimální) prodejní cenu ve
výši :
700 000 Kč u jednotek obsazených
nájemcem nebo uživatelem bytu
ke dni otevření obálek
1000 000 Kč u jednotek neobsazených
nájemcem ke dni otevření obálek
! termín pro podání nabídek zájemců o
koupi jednotlivých jednotek (bytů) je do
15.9.2008 obálky s datem doručení
realitní kanceláři po 15.9.2008

Okrajové, tzn. souhlas s umístěním a
realizací stavby odmítly podepsat p.
Jaroslava Kovářová a p. Šárka Káňová,
které vlastní některé pozemky pod místní
komunikací ul. Okrajová. Tato situace je
paradoxní z toho důvodu, že nově
navrhovaná kanalizace by měla být
umístěna pod touto komunikací, která bude
po realizaci stavby uvedena do původního
stavu, a proto, dle názoru města Vratimov,
nedojde v těchto případech k faktickému
dotčení vlastnických práv k pozemkům,
kt e ré j so u p od s t av bo u mí st n í ch
komunikací. Proto lze jen stěží pochopit
takový postoj ke stavbě, která má být
realizována ve veřejném zájmu. Dále se
městu Vratimov nepodařilo získat souhlas s
umístěním předmětné stavby p. Pavla
Bednáře, přes jehož pozemky je stavba
rovněž navrhována, neboť jeho požadavky
za zřízení věcného břemene jsou pro město
neakceptovatelné.
Pokud se tedy s těmito občany nebude
možné i nadále domluvit, stavbu kanalizace
ne bu de m o žn o v u l . O k raj o vé a
Vratimovských Zadkách (včetně čerpací

!
!

!

!

n e bu d o u z ař a ze n y d o vý b ě ru
uchazečů o koupi bytu
obálky s cenovými nabídkami o koupi
jednotek (bytů) budou zasilateli
označeny „Neotvírat, cenová nabídka
byty Vratimov“ a budou jednotlivými
zájemci zasílány na adresu Ing. Petr
Veverka REALIS, Jiráskovo náměstí
159/10, 702 00 Ostrava 1
jednotky budou prodány za cenu
rovnající se nejvyšší nabídce
pokud žádná z doručených nabídek
nebude vyšší, nebo rovna základní
prodejní ceně stanovené
zastupitelstvem města, nebude kupní
smlouva s žadatelem s nejvyšší
nabídkovou cenou uzavřena a o
dalším postupu prodeje a výši prodejní
ceny znovu rozhodne zastupitelstvo
města
platby za zakoupené jednotky (byty)
budou jejich nabyvateli zaplaceny
Městu Vratimov před podpisem kupní
smlouvy v plné výši
kupní smlouva musí být uzavřena do
30 kalendářních dnů od vyrozumění
kupujícího, že byl vybrán k uzavření
kupní smlouvy a cenu zaplatil

stanice a čist írny odpadních vod)
realizovat, neboť bez jejich souhlasu nelze
vydat územní rozhodnutí a následně ani
stavební povolení a samozřejmě ani
požádat o dotaci na realizaci kanalizace v
této lokalitě.
V současné době tedy bylo možno podat
žádost o vydání územního rozhodnutí
pouze pro lokalitu Podlesí, tzn. ul. Na
Podlesí, část ul. Karla Velčovského, ul. U
Březinek a ul. Selská.
Kraj dotaci neposkytl
Z důvodu finanční náročnosti na zpracování
projektové dokumentace v rozsahu
odkanalizování části Vratimova a městské
části Vratimov
Horní Datyně, bylo v
loňském roce rozhodnuto Radou města
Vratimov, že dokumentace pro územní
řízení a následné stavební povolení bude
zpracována jednotlivě, tj. zvlášť pro
Vratimov a zvlášť pro Horní Datyně. Jak již
bylo výše uvedeno, dokumentace pro
územní rozhodnutí pro část Vratimova již
byla zpracována. Pro část Vratimova
Horních Datyň byla dne 14.2.2008 podána
žádost o dotaci na zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí,
dokumentaci EIA a stavební povolení, a to z
rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Vzhledem k tomu, že městu Vratimov tato
dotace nebyla poskytnuta, není možné v
letošním roce zadat zpracování
dokumentace pro část Vratimova Horních
Datyň, neboť částka na zpracování
dokumentace výše uvedeného rozsahu by
činila cca 3 500 000 Kč, a takovou částku
nemá město Vratimov zahrnutou ve svém
rozpočtu pro rok 2008.

Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru
investic a údržby obecního majetku
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Budou řidiči opatrnější?
Vzhledem k zajištění větší bezpečnosti
silničního provozu ve Vrat imově a
Horních Datyních připravuje silniční
správní úřad Měst ského úřadu ve
Vratimově ve spolupráci s Dopravním
Inspektorátem Policie ČR některé změny
v dopravě.
V prvé řadě se jedná o změnu přednosti
jízdy na ul. K Hájence. V současné době je
ulice dle dopravního značení mimo obec, a
to některé řidiče svádí, aby zde jezdili, bez
ohledu na stav a šíři vozovky, nepřiměřeně
rychle. Vzhledem k tomu, že se na ul. K
Hájence nadměrně zvýši l počet
projíždějících vozidel a někteří řidiči zde
jezdí bezohledně, dojde na počátku příštího
roku k odstranění veškerého svislého
dopravního značení „P2“  Hlavní silnice a
„P4“  Dej přednost v jízdě na ul. K Hájence.
Touto změnou dojde automaticky k
zavedení pravidla „pravé ruky“ tzn., v této
lokalitě bude platit povinnost dát přednost
vozidlům přijíždějícím z pravé strany. Řidiči
budou o změně přednosti jízdy informováni
dopravním značením, umístěným na obou
začátcích ul. K Hájence. Zároveň bude
posunuto dopravní značení označující obec
tak, aby ul. K Hájence byla již součástí obce
(dle pravidel silničního provozu) a tím bude
v dané lokalitě rychlost omezena na 50
km/hod.
K posílení bezpečnosti silničního provozu
formou odstranění veškerého dopravního
značení „P2“ Hlavní silnice a „P4“  Dej
přednost v jízdě, (na ul. K Hájence) a jeho
nahrazením obecným pravidlem

V p o s l ed n í c h m ěs í c íc h j s m e v e
s l u žeb n ím o b v o d u PČR Vr at i m o v
zaznamenali případy podvedených a
okradených seniorů. Pachatelé využívají
r ůzných lst í a spol éhaj í na
dobrosrdečnost a důvěřivost starších
občanů.
Začátkem července v Šenově oslovil
doposud neznámý muž starší paní, která
pracovala na zahradě. Sdělil jí, že přišel
vyúčtovat elektřinu. Když žena namítla, že
vždycky chodí odečítat elektřinu žena,
přivolal z osobního vozidla, kterým přijel,
ženu. Ta vysvětlila staré paní, že jí přišla
vrátit přeplatek ve výši tisíc korun a předala
jí bankovku v hodnotě 2 000 Kč. Důvěřivá
žena neprohlédla lest a pozvala ženu do
domu, aby jí bankovku rozměnila.
Podvodníci mistrně využili této situace a
ženu okradli o více než dvacet tisíc korun.
Bohužel se doposud nepodařilo získat
informace, které by vedly k zjištění
pachatelů.
V průběhu šetření byl však získán poznatek
o jednom neúspěšném pokusu podvodníků.
V tomto případě však starší muž odmítl cizí
osoby do bytu vpustit a jakkoli s nimi dále
hovořit. Díky tomu také nebyl okraden.
Podvodníci používají i jiné finty než v
uvedeném případě. Představují se jako
zástupci různých pojišťoven, vodáren nebo
se vydávají za pracovníky obecního úřadu.
Snaží se pod různými záminkami od
seniorů vylákat peníze a v nestřežený

neznačených křižovatek, tedy dodržení
„pravidla pravé ruky“ v dané lokalitě, je
navrhováno z důvodu, že tato úprava
provozu na pozemních komunikacích byla
již vyzkoušena například v některých

městských částech Ostravy. Výsledkem je
skutečnost, že řidiči jezdí pomaleji a
dochází tedy k menší nehodovosti.

Podle informací místostarosty Ivo Kičmera
budou na území Vratimova a Horních Datyň
instalován mobilní kamerový systém
monitorující pohyb a rychlost projíždějících
vozidel. Smyslem tohoto kroku je vést řidiče
k dodržování dopravních předpisů, zvýšení
bezpečnosti silničního provozu, a to nejen
řidičů, ale i chodců a zejména
nejohroženější skupinu  děti. Pro instalaci
radaru jsou vytipována tři stanoviště: před
městským úřadem, na křižovatce ulic

Datyňská a Na Příčnici směrem do
Vratimova a v Horních Datyních na ulici
Vratimovské směrem od Šenova. Radar
bude umisťován podle potřeby.
S funkcí radaru se už občané mohou
seznámit před MěÚ. První zkušenosti
ukazují, že řidiči z převážné většiny po
„zachycení“ radarem sníží rychlost.
Použití radaru , zakoupeného městem z
výtěžku z hracích automatů, kladně hodnotí
i Policie ČR. (pa)

Autobusová zastávka Důlňák linky č. 21,
na přelomu července a srpna. Ráno, po
skutečně teplém večeru a noci plné
hvězd,
tu lidé nacházejí ulomenou
s kř íň ku n a s m u tečn í ozn ám en í a
odpadkový koš hozený do obilí…
Kdo to udělal, můžeme jen hádat.
Pubertální mládenci a dívky, kterým
masivní čekárna slouží po večerech
jako
kuřárna? Dospěláci, posilnění
několika pivy? Těžko říct, jak to bylo
snad vědí jen samotní aktéři události,
jinak řečeno vandalové. Co lze říci s

určitostí  účastníků muselo být více.
Sam o t n éh o č l o v ěk a b ez s t ej n ě
naladěného publika by to snad ani
nenapadlo…
Stopy po vandalech najdeme i kousek
dále. Ty už jsou staršího data. Naproti
zastávky u obchodu stojí domeček
t el ek o m u n i k ac í. St ěn y zat ep l en é
polystyrénem jsou „ vyzdobené“ děrami
přes omítku do izolace.
Vandalismus je prý stejně starý jako
lidstvo samo. Ani tak se s ním nelze
smířit… (pa)

okamžik jim navíc odcizit mnohdy i veškeré
finanční úspory. V průběhu prázdnin také
pachatelé využívají lež o pomoci rodinným
příslušníkům seniorů. Namluví jim, že se
jejich syn, vnuk a podobně dostal v
zahraničí do problémů a oni mu mají doručit
peníze. Senioři pak dobrovolně těmto lidem
předají až několik desítek tisíc korun, které
už si oni ani jejich rodina pravděpodobně
neužijí.

domě přítomnost známé osoby při
ohlášeném odpočtu energií apod. Buďte
ostražití a žádné peníze neznámým
lidem nerozměňujte ani nepůjčujte O
v š ec h i n ep o v ed en ý c h p o k u s ec h
vstupu do Vašeho bytu ihned informujte
policii a pokuste se zapamatovat popis
osob, zvláštní znamení nebo registrační
značku vozidl a. Vaše všímavost a
poznatky nám mohou pomoci odhalit
pachatele a zabránit j im v dal ším
p ách án í t r es t né či n no s t i . Pro t o že
nejlepší trestný čin je ten, který se vůbec
nestal. A to je náš cíl.
V souvislosti s pátráním po pachatelích
krádeží a podvodů žádáme všechny
občany, aby možné poznatky oznámili co
nejdříve na bezplatnou linku 158 nebo
telefonicky na obvodní oddělení Vratimov 
604127288,
popřípadě k nám přišli
osobně.

Způsobů, jakými se podvodníci snaží
připravit důchodce o jejich peníze, může být
mnoho. Naše rada je na první pohled
jednoduchá: Nevpouštějte do bytu ani
do domu cizí osoby a nenechte se zmást
lákavými nabídkami. Nezvěte domů
podomní prodejce zboží. I sympatický
člověk nemusí mít dobré úmysly a pokud
Vás n ěk d o o s l o v u je j mén em,
neznamená to, že Vás zná. Udržujte
dobré vztahy se sousedy a požádejte je v
případě potřeby o pomoc. Zajistěte si v

Důležitá je prevence
Zároveň občanům nabízíme možnost
projednat na obvodním oddělení Policie ČR
ve Vratimově doporučení preventivního
zabezpečení Vašeho majetku, pomoc v
případě, že jste se stali Vy nebo někdo z
Vašich blízkých obětí trestného činu či
domácího násilí, nebo se jen potřebujete
informovat o trestněprávní problematice.
Individuální konzultaci vám poskytne
každou středu od 13.00 do 17.00 hodin
policistka pprap. Mgr. Olga Bogdanová.

Jan Machotka, odbor investic a údržby
obecního majetku

npor.Bc. Jiří Roškoved. oddělení
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Vratimov, první sobota v říjnu
První říjnová sobota bude ve znamení již
14.ročníku silničního běžeckého závodu
Zlatý podzim, který mezi atlety patří v
Moravskoslezském kraji k nejoblíbenějším.
Právem má pevné místo v celostátní
běžecké termínovce a je také součástí
celoroční ho seriál u Běžecká cena
frýdeckomístecka, stejně jako závody
žákovských a dorosteneckých kategorií v
Poháru mládeže. O popularitě Zlatého
po dzi mu svěd čí každ oroční účast
reprezentantů, ale i vytrvalců z Polska a
Slovenska. Trať hlavního závodu se
startem a cílem u Společenského domu je
dlouhá 10 km a po zaznění startovního
výstřelu v 10.30 hodin se běžci vydají
ulicemi Popineckou , Husovou, Zahradní ke
stadionu, zpět na Popineckou a dále

V letošním roce došlo k veliké změně,
byla ukončena veřejná sbírka pod
názvem Běh T. Foxe. České republice,
stejně jako dalším zemím, nebylo
umožněno v této akci pokračovat.
Nechtěli jsme však tuto humanitární
akci opustit a v naší zemi jsme na ni
na váza li,inspirov áni úž asno u
myšlenkou samotného Terryho Foxe, a
v České republice byla zapsána nová
veřejná sbírka pod názvem Běh naděje.
Prostředky získané touto akcí budou
opět putovat na onkologický výzkum v
rámci celé ČR. Informace o přidělených
prostředcích bude pravidelně
oznamována v médiích a zveřejněna i
na www.behnadeje.cz.
Prosím, podpořte nás v této ušlechtilé
akci, stejně jako i v minulých letech,
neboť v letošním roce by byl BTF
pořádán v našem městě už po desáté,
pod novým názvem bude však poprvé.

Mgr. I. Heinichová, TJ Sokol
Vratimov

START PRO ŠKOLY
OD 9:30 HOD.
PRO VEŘEJNOST
OD 16:30 HOD.

U KINA HVĚZDA
POŘÁDÁ TJ SOKOL VRATIMOV
VE SPOLUPRÁCI
S MĚÚ A KS VRATIMOV
HLAVNÍ ORGANIZÁTOR SBÍRKY
LEVITY a.s.
Č. ÚČTU SBÍRKY:5001005500/5500

Na Podlesí až k restauraci Koliba, odkud
Rakoveckou, Na Zadkách, k ul. U Nového
lesa a Okrajovou na Frýdeckou, po které se
vrátí do města a ulicemi Pod Kovárnou a
Výletní doběhnou ti nejrychlejší kolem 11
hodiny do cíle u Společenského domu.
Hlavnímu závodu budou od 9 hodin
předcházet podle jednotlivých kategorií
závody žákovských a dorosteneckých
kategorií na tratích 400 až 1700 metrů v
okolí Společenského domu.
Jak hlavního závodu, tak běhů mládeže se
mohou zúčastnit bez omezení všichni, jimž
to zdravotní stav dovoluje. Nejedná se o
závod pouze pro výkonnostní špičku, na
startu bude i množství rekreačních a
kondičních běžců velmi pestrého věkového
členění. Vždyť loni tuto desítku běželi
závodníci od 13 do 79 let. Tak se nebojte a
přijďte i vy !
Pořadatelem závodu jsou Běžecký klub
Vratimov a Kulturní středisko Vratimov a
centrum závodu je ve vratimovském kině.
Propozice lze najít na internetu, stačí zadat
na vašem serveru do “hledej“ Vratimov a už
vám to sype množství odkazů včetně
Zlatého podzimu i dalších aktualit o běhání i
o Vratimově. Tak na shledanou v sobotu
4.10. dopoledne!

Zdeněk Fejgl

První školní zvonění udělalo tečku za
prázdninami. Na naší základně se v
průběhu léta vystřídalo 170 dětí ve čtyřech
turnusech (2 turnusy DDM Vratimov, hlavní
vedoucí ing. Radek Volný a Petr Sochací, 1
turnus PS „Mír“ Vratimov, hl. vedoucí Václav
Wojnar, 1 turnus Turistický oddíl Vítkov).
Týden před příjezdem dětí se začalo na
Lukavci s přípravou základny pro letní
činnost. Díky Šárce Volné se podařilo získat
jako sponzorský dar od firmy TCHAS
TRADE, divize Rembrandtin, nátěrové
barvy, takže všechny venkovní plochy
(buňky, jídelna) jsou na další období
ochráněny před nepřízní počasí. Přes 40
lidí se činilo při natírání, stavění stanů,
opravách mostků, stavbě sprch a dalších
nutných pracích. Všem bych chtěla alespoň
touto cestou poděkovat.
Mohli jsme ovlivnit spoustu věcí v průběhu
táborů, ale počasí nás neposlouchalo vždy.
Přesto doufám, že děti přijely domů
spokojené s hezkými zážitky, protože
mnohé z nich projevily přání se podívat i
mimo prázdniny na táborovou základnu.
Pro zájemce budeme pořádat 1x měsíčně
víkendové pobyty, zaměřené na turistiku,
umění se postarat o stravu v kolektivu,
tábornické dovednosti, písničky a hry u
ohně.
Zájemci o víkendové pobyty se mohou
prostřednictvím rodičů přihlásit do 10. 9.
2008 na tel. č. 777 640 216, nebo na
mailové adrese
z.prochackova@gmail.com. a obdrží bližší
informace.
Zd.Procháčková, skupinová vedoucí,
PS „Mír“ Vratimov

V září rodiče přemýšlejí, čím se bude jejich
ratolest zabývat během školního roku ve
svém volném čase a hledají mimoškolní
aktivity, které jejich dítě zaujme a naučí se
tam něco nového. Při těchto úvahách
doporučuji zvážit nabídku naší organizace
zaměřenou na děti. Dětské složky začínají
cvičit druhý zářijový týden. V tomto článku
bych se však chtěla zaměřit na jeden
konkrétní dětský oddíl, ohlédnout se zpátky,
a trochu si zavzpomínat.
Oddíl mladších žákyň jsem začala vést před
devíti lety. Hned na začátku jsem se kromě
našich běžných cvičebních hodin zapojila
také do nácviku sletové skladby mladších
žákyň určené pro všesokolský slet, který byl
již v plném proudu. S touto skladbou jsme v
roce 2000 vyrazily na XIII. všesokolský slet
do Prahy. V následujících letech jsme
nacvičovali další nové skladby a zúčastnili
se mnoha akcí. A co děláme ještě? Cvičíme
každé úterý od 16.30 do 18.00 hod.
Hrajeme míčové hry, cvičíme na nářadí a s
náčiním, učíme se nové hry jako jsou např.
florball, ringo, a když je teplé počasí,
cvičíme venku. Jezdíme na výlety a
několikrát do roka se s dětmi vypravíme do
Ostravy na divadelní představení. Cvičení
je vhodné pro děvčata i chlapce od 7 do 12
let. Tímto bych chtěla pozvat všechny
zájemce, aby se přišli podívat mezi nás a
zadováděli si s námi. Mimo jiné se
budeme prezentovat na každoroční akci
Děti, mládež a volný čas, která proběhne v
září. Sledujte naše nástěnky a internetové
s t r á n k y n a a d r e s e w w w. s o k o l 
vratimov.xf.cz, kde se po celý rok můžete
dočíst více o naší činnosti a akcích.
Závěrem bych chtěla upozornit zájemce o
práci s dětmi, že stále hledáme nové
cvičitele. V současné době nám nejvíce
chybí cvičitelé staršího žactva a druhá
cvičitelka mladšího žactva.

Ing. M. Šebestová, cvičitelka ml. žactva

Klub českých turistů z Horních Datyň
zve všechny příznivce pobytu v přírodě
n a d v ě v ýznam n é s p ort ov ní a
spol ečenské akce konané v rámci
jubilea 120 let Klubu českých turistů.
V neděli 14. září se koná 50. Bezručův
výplaz na Lysou horu. Zájemci se mohou
zúčastnit vzpomínkové akce na Petra
Bezruče u Bezručova srubu na Ostravici
(neděle 9,30) a pak zamířit po značených
trasách na vrchol Lysé hory, kde bude už od
10 hod. kulturní program.
Další akce, která se koná v sobotu 27. září
je organizovaná k oslavě 80. výročí otevření
turistické chaty Skalka. Návštěvníky bude
už od 10 hod. vítat u chaty folklorní skupina
Olza z Třince. K chatě se dostanete buď z
Mostů u Jablunkova nebo hřebenem od
Bílého Kříže. Na tuto akci bude vypraven
autobus, odjezd v 7,30 od Kulturního domu
v H. Datyních.
Bližší informace může poskytnout J. Sládek
na tel. 776 126 091.

6

Podobně jako v okolních vesnicích i v
Horních Datyních se počátkem minulého
století projevilo nadšení občanů pro
ochotnické divadlo. Ve Straně sociálně
demokratické se toho ujímá v roce 1908
pokrokový místní občan pan Emil Raška s
několika spolustraníky a přáteli z Vratimova
Podlesí. Ve stejném roce také zakoupili
jeviště a následujícího roku již uvedl tento
d ra m at i ck ý kro u že k hn e d ně k ol i k
představení. Obvykle se hrálo v restauraci
U Kaloče, nebo i v přírodě v tehdejším
Slívovém lesíku. Když tato strana v roce
1919 založila Dělnickou tělocvičnou jednotu
DTJ, stává se její součásti také dramatický
odbor a ochotníci zhotovují i nové přenosné
jeviště. Činnost se úspěšně rozvíjí. V
některých letech uvedli i sedm her ročně a
často hostovali také v okolních vesnicích.
Převážně se hrají veselohry, zpěvohry za
doprovodu hudby J. Borového a hry se
sociálními tématy.
Di v ad el n i c t v í m ěl o p o d p o r u u
zastupitelstva
Divadelnictví podporovalo také obecní
zastupitelstvo a místní Matice osvěty lidové.
Velice ceněna byla i pomoc učitelů místní
školy, kteří obvykle ztvárňovali
hlavní
postavy. Představení se připravovala k
různým příležitostem a obvykle se hrála v
sále Družstevního domu (dříve stával v
místě dnešní autobusové točny) nebo na
hřišti DTJ.
V roce 1921 dochází v obci k rozdělení
tělo výchovy a nově je založena
Federalizovaná dělnická tělocvičná jednota
FDTJ, která v následujícím roce také vytváří
kroužek divadelních ochotníků. Uvedli i tři
představení ročně, převážně se sociálním
námětem a některá představení sehráli
také v okolních vesnicích. Pro divadelní
činnost v přírodě upravili v roce 1923
prostor v místě zvaném „V Podguři“ (nad
současným Urnovým hájem) a po roce
1930 začali ještě využívat nový sál
restaurace „U Rojka“ (který je již také
zbořen). V roce 1938 však tento zdárně se
rozvíjející divadelní kroužek uvedl své
poslední představení, protože z politických
důvodu dochází k úřednímu rozpuštění této
tělovýchovné organizace.
Přestože část ochotníků z DTJ přešla po
roce 1921 do ochotnického kroužku FDTJ,
zachovala si původní organizace i nadále
dobrou úroveň. V roce 1923 dokonce ještě
rozšiřuje svoji
aktivitu o zakoupené
loutkové divadlo, které se využívalo až do
padesátých let. Pozdější výbavu tvořilo
dvacet loutek a šedesát výměnných kulis. V
nejlepším období ochotníci připravili dětem i
čtyři loutková představení ročně a s nimi
zajížděli ještě do okolních vesnic. Celá
souprava se také pronajímala i jiným
organizacím, stejně jako kulisové jeviště
ochotníků.
Zlatá éra ochotnického divadla
Zlatá éra ochotnického divadla přišla s
rokem 1926, kdy především zásluhou DTJ a
obce se k sálu Družstevního domu přistavilo
divadelní jeviště, šatna a maskérna.
Součást í vybavení byl t aké skl ad

divadelních rekvizit, který tehdy obsahoval
již přes sto uložených položek. Nové
prostory a vzájemná soutěživost mezi
tělovýchovnými organizacemi také vedla ke
zvyšují cí se návštěvnosti i úrovni
uváděných her. Představení byla i častým
cílem herců ostravských divadel a o některé
talentované ochotníky projevili i zájem.
Dobře se rozvíjející činnost DTJ,
též
poznamenaly dramatické společenské
události z konce třicátých let. Nicméně v
omezené míře, pak pokračovala i v době
okupace. Divadlo se tehdy stalo jedním

převážně s křesťanským námětem. Na
ochotnické tradice také navázala po válce
nově založená mládežnická organizace
SČM, která své hry prezentovala v
Družstevním domě. Nástupnická
organizace ČSM se již zaměřila na přípravu
dramatických a recitačních pásem a teprve
později se vrací k přípravě divadel. V
různých obdobích se nácviku krátkých her
se svými žáky věnovali i učitelé místní školy.
V roce 1957 se tělovýchova rozhodla
vybudovat novou tělocvičnu.
A právě dřívější padesátiletá tradice

Divadlo se hrálo i v prvních letech Druhé světové války
z mála možných kulturních projevů našich
občanů. Například hra „U panského dvora“,
uvedená roku 1940 zaznamenala účast 508
platících diváků a hrála se ještě v Kunčicích
a Bartovicích. Příprava her pokračovala do
konce roku 1942, kdy z důvodu zatýkání
gestapem, které postihlo i některé z
ochotníků, byla přerušena. Teprve v roce
1944, kdy již válka spěla k obratu, ochotníci
uvedli další hry za velké návštěvnosti
diváků. Blížící se fronta společenskou
činnost opět přerušila. V poválečném
období se znovu hraje od roku 1946 a na
přípravách her již spolupracují obě
předválečné tělovýchovy.
Po roce 1948 divadelní činnost pokračuje v
nově založené tělovýchovné organizaci
Sokol a ve spolupráci s místní Osvětovou
besedou. Z důvodu měnícího se života na
v e s ni ci a t a k é l e p š í d o s t u p no s t i
profesionální kultury již nedosahuje tento
odbor předválečného rozsahu. Po roce
1955 pro nevyhovující prostory sálu
Družstevního domu se hraje i v sále
restaurace U Rojka. Také některé divadelní
kost ým y jsou z dří věj ší ch prostor
ohrožených vlhkostí převezeny do divadla
J. Myrona.
Divadlo hráli i lidovci
Přípravou divadelních představení u nás se
v třicátých létech také zabývali příznivci
Strany lidové. Obvykle uváděli v sále
restaurace U Rojka i dvě představení ročně

místních ochotníků nakonec ovlivnila členy i
představitelé obcí natolik že vedla k
dodatečnému rozhodnutí vybudovat i
Kulturní dům. Do těchto stavebních prací se
zapojila velká část místních občanů, ale
hlavně dřívější ochotníci. Divadelní tradice
ovlivnila také budoucí velikost sálu a
nemohlo chybět kvalitní jeviště s potřebným
vybavením právě pro divadelní činnost.
Po dokončení stavby v roce 1959 se
nadšenci v tělovýchově znovu věnují
přípravě divadel. Doba však směřovala
jinam a tyto prostory již ochotníci
dostatečně nevyužili. Když v roce 1962
náhle umírá významný organizátor Klement
Jaterka, divadelní aktivita v obci zaniká.
Konec nastal v roce 1975
Teprve v roce 1973 tělovýchova spolu s
Osvětovou besedou znovu obnovuje
divadelní ochotnický kroužek. V sále
Kulturního domu uvedli několik her, ale v
roce 1975 dochází z důvodu
normalizačních tlaků ve společnosti k
ukončení i této rozvíjející se činnosti.
U příležitosti 100 let divadelních ochotníků
se mohou zájemci podrobněji seznámit s
tímto obdobím na výstavce v místní
knihovně v H. Datyních. Také jsou vítána
další svědectví a doklady k dalšímu
doplnění i materiály k blížícímu se výročí
Kulturního domu a tělovýchovy v obci.

Vladimír Kuchař, Hor.Datyně
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Dne 2.srpna 2008 jsme vzpomněli
nedožitých 90 let naší maminky

program :
16.9. v 18,00  VŠECHNOPARTIČKA  zábavný pořad
K.Šíp,J.Náhlovský

dcery s rodinami

 kinosál Hvězda, vstupné 200, Kč
21.9. v 10,00 hod.  MEDVÍDEK ŤUPÍNEK  nedělní
pohádka pro děti v podání divadla DUO FrýdekMístek

Chtěl se radovat, s námi tu být. Osud mu nedopřál déle žít.

Dne 10.srpna 2008 jsme si připomněli
1.výročí úmrtí mého syna, tatínka a bratra
pana

 kinosál Hvězda, vstupné 50 Kč, po předložení
vybarveného obrázku  kupónu (uveřejněného v tomto
čísle VN)  sleva na dětské vstupence 10 Kč
30.9. v 17,00 hod.  CO NÁM TĚLO ŘÍKÁ  povídání o
bylinkách, nahlížení na nemoci z jiného úhlu pohledu,
přednáší ing.Miroslav Hrabica  autor mnoha titulů knih
o léčitelství

 salónek Spol domu, vstupné:50, Kč

připravujeme:
Dne 17.srpna 2008 jsme si připomněli
5.výročí úmrtí pana

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Marie, dcera Ivana, syn Vladimír a šest vnoučat

Dne 24.srpna 2008 uplynulo 12 let, kdy nás
opustil manžel, tatínek, dědeček a bratr
pan

Děkujeme za vzpomínku.
Rodina.

spolků a organizací města

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA !!!
Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček
a Rychlonožka. Do KS Vratimov míří RYCHLÉ ŠÍPY
 fenomenální komedie Slováckého divadla z Uherského
Hradiště, kterou uvádíme 25.11. v 19 hod.

Vstupenky na všechna představení v předprodeji
v kanceláři Kulturního střediska ve Vratimově

kurzy :
angličtina 1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
cvičení seniorů
aerobic mix
cvičení s vel.míči
bodyform
aby záda nebolela
jóga
kalanetika

ž

 pořádá Místní knihovna Řepiště

ž

6.9.  od 14,00  100 LET SOKOLA  venkovní areál sokolovny
13.9.  ZNÁTE POHÁDKY KARLA ČAPKA?  interaktivní
soutěž pro děti do 10 let , od 15 do 18 hod. v prostorách
knihovny ( uskuteční se i prodej vyřazených knih  kus za 2 Kč )
 pořádá Místní knihovna Řepiště
14. 9.  50. ROČNÍK BEZRUČOVA VÝPLAZU NA LYSOU
HORU. Trasy dle vlastní volby sraz na vrcholu od 9 do 14 hodin

15,30
15,30
17,00
17,00
18,00
18,00
16,45
18,00
16,00
17,00
18,00
19,15

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

nabízíme :

5.9.  17.10. 2008  PATCHWORK Marie Niećové  výstava
Možno zhlédnout vždy v půjčovní době v úterý od 10,0012,00 a
od 13,0017,00 a v pátek od 9,00  15, 30 hodin

 pořádá TJ Sokol Vratimov

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

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

 pořádá KČT Hor.Datyně
18.9. od 15.00 hod.  DĚTI, MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS
na parkovišti u MěÚ ve Vratimově

Akce v Horních Datyních :

 pořádá DDM Vratimov

26.9. v 18,00  schůze výboru včelařů
27.28.9.  výstava ovoce, květin a zeleniny

27. 9.  OSLAVA 80TI LET TURISTICKÉ CHATY SKALKA nad
Mosty u Jablunkova. Trasy libovolné, sraz u chaty 10  13 hod.
Na tuto akci bude vypraven zvláštní autobus, 7,30 od Kult.domu
v Hor. Datyních

 pořádá KČT Hor.Datyně
27.září  od 9.00 hod.  PORTAS CUP  turnaj v minikopané
pro neregistrované hráče,hřiště u DDM Vratimov
 pořádá DDM Vratimov
30.9.  MARYŠA  Alois a Vilém Mrštíkové  v 18,00  sk.VRA
kinosál Hvězda ve Vratimově

 pořádá Těšínské divadlo

Akce jiných organizátorů ve Vratimově
1., 8., 15., 22., 29.9 .  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
8., 15., 22., 29.9.  v 16,00  zkouška ZUŠ  kinosál
3.9.  předváděcí akce  salonek Spol.domu
30.9.  Maryša  Těšínské divadlo  kinosál
prodeje v bývalé restauraci Spol.domu : 10., 24.9.
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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KULTURNÍ STŘEDISKO

KUPÓN
21.9. 2008  Medvídek Ťupínek
po předložení vybarveného obrázku
SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

kinosál Hvězda ve Vratimově

uvádíme pohádku

pohádkový příběh malého médi v podání herců
divadélka DUO FrýdekMístek

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

Předprodej v KS po  čt 7  17, pá 7  14

Kulturní středisko Vratimov pořádá

angličtina
pro začátečníky, mírně pokročilé
a pokročilé

1. 4. ročník
od 8.9.2008 do května/června2009

32 lekcí /2 200, Kč/osoba
Informativní schůzka 1. září 2008 v 16,00 hod.
v klubovně č.11 kulturního střediska

15.9. ve 13 00 hod.
otevřeme již 3. ročník výstavy fotografií

ˇ
V případě dostatečného zájmu
otevřeme tyto jazykové kurzy:
 angličtina konverzace
 italština pro začátečníky i pokročilé
 španělština pro začátečníky i pokročilé
 ruština
info: www.ksvratimov.eu, tel.č. 595 700 752

Výstava potrvá do 26.9. do 12,00 hod.
O vítězi rozhodne nejvyšší počet hlasů návštěvníků.
Přijďte se i vy podívat na krásné místní zahrádky
a podpořte hlasem svého favorita !!!
Vystavené snímky můžete zhlédnout v pracovních dnech
od 9 do 17 hodin a v době promítání kina.
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KULTURNÍ STŘEDISKO

Kulturní středisko Vratimov, tel 595 700 750,1,2,3,4, email: ksvratimov@mybox.cz

kinosál Hvězda ve Vratimově

vstupné 200, Kč

Pořad vychází z principu
VŠECHNOPÁRTY.
Hostem Karla Šípa je Josef
Náhlovský. Probereme jeho
neduhy a zavzpomínáme
na společné cesty do zahraničí.
Prostor bude i pro dotazy
diváků.

PŘEDPRODEJ V KS
PO  ČT 7  17, PÁ 7  14

11

°

ˇ

Přihlásit se a zaplatit zápisné do některého z uvedených
kroužků, klubů, kurzů můžete v měsíci září 2008
Přihlášky, bližší informace v kanc. DDM, Frýdecká ul. 377,
tel. č. 596 732 333, 596 733 988,
provozní doba PO  PÁ 8  12 a 13  17
email: barak@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz

do nového školního roku všem dětem, rodičům a učitelům
přejí zaměstnanci Domu dětí a mládeže Vratimov.
Těšíme se na Vás v budově s novým kabátkem.

1. ODDĚLENÍ
SPOLEČENSKO VZDĚLÁVACÍ
výtvarný technik ........ od 8 let
 malování, různé výtvarné techniky, přírodní
materiály, …..
pastelka od 5  8 let
 výtvarný svět pro menší děti
 výrobky z papíru, přírodních materiálů
dřevař od 8 let
 základy práce se dřevem, obrázky, výrobky
intarzie pro zájemce od 15ti let
 obrazy ze dřeva
cukrářský od 6ti let
 pečeme dobroty, výrobky z marcipánu, ...
ozdoby od 6ti let
 zvířátka, postavičky z korálků
 květinový náramek, náhrdelník
 náramky, taštičky z korálků, .....
 práce na stavu
mladý chovatel od 6ti let
 kočky, želvy, křečci,......., hry, výstavy
 učíme se starat o živé zvířátka
angličtina pro nejmenší pro děti z MŠ
(předškol) a z 1. tříd ZŠ
 zábavnou cestou uvedeme děti do základů
angličtiny  hry, básničky, písničky
angličtina pro malé školáky pro děti
z 2. tříd ZŠ
 kvalitní předstupeň povinné jazykové výuky
od 3. ročníku
 nácvik správné výslovnosti, schopnost
rozumět, rozšíření slovní zásoby
 doplňovačky, křížovky, jednoduché psaní v
anglickém jazyce
angličtina pro děti z 3.  5. tříd ZŠ
 výuka podle učebnice CHIT CHAT (OXFORD
UNIVERZITY)
 rozšiřování slovní zásoby, používání správné
gramatiky
hra na kytaru pro děti od 10ti let
 podmínka vlastní kytara, naučíme se
písničky k ohni
smajlík I pro děti 7  10 let
 hry, soutěže, výlety, ..
 víkendové pobyty, turistika
smajlík pro děti 4  6 let
 hry, soutěže, výlety, básničky, písničky, ….
klubíčko pro děti 3  5 let
 pokračování klubu maminek
 v odpoledních hodinách bez maminek
 hry, soutěže, práce z papírem, …………….
šachy pro děti od 8 let
 pro začátečníky i mírně pokročilé, možnost
soutěží
malý detektiv pro děti 8 10 let
 postřeh, kombinace, bystrý úsudek,
představivost

18.9.2008

 řešení případu inspektora Pernera
 návštěva pracovníka POLICIE ČR  1x
měsíčně
batůžek pro děti od 8 let
 pohyb a pobyt v přírodě
 poznávání světa přírody
 vést ke schopnosti samostatně pracovat
MATEŘSKÉ CENTRUM
 kluby maminek s dětmi pro děti ve věku od
˝ roku do 4 let
PIŠKOTI, KUŘÁTKA, ČERTÍCI, KLUBÍČKO
 pro maminky na mateřské dovolené
 bohatý program na dopoledne hry, básničky,
říkanky, …….
CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE
novinářský „ Déčko“ pro děti od 10ti let
 vydávání novin
 zajímat se o události ve Vratimově a blízkém
okolí
dinosaurus pro děti od 10ti let
 práce s archivními dokumenty
 zaznamenávání vzpomínek pamětníků
fotografický pro děti od 10ti let
 seznámení s historickými metodami
 taje fotografie
všimálek pro děti od 10ti let
 „hrajeme si“ na televizi
 pravidelné měsíční vysílání dětské televize
„TVéčko“
videoklubko pro děti od 10ti let
 nahlédnutí pod pokličku práce s kamerou
 video, které si sami natočíte
2. ODDĚLENÍ SPORTU A MLÁDEŽE
H. P. MARTIAL GYM pro děti od 10ti let
 sebeobrana, mix judo + karate, fyzická
příprava
 možnost účasti na závodech
klub „ Baráčníků“ ve věku od 14ti let
 pro Ty, co chtějí sami poznat co dokážou
 účast na akcích DDM, hry, výlety, víkendové
pobyty
DISCO tance I. od 6  8 let
 hip hop, disco, disco dance, ……..
DISCO tance II. od 8  11 let
 hip hop, disco, disco dance, ………
DISCO tance III. od 11  15 let
 hip hop, disco, disco dance, ………
MIX DANCE pro děti od 6  10 let
 Co vše se musíme naučit, abychom vytvořili
taneční skupinu?
 disco dance
country školička pro děti 5  7 let
 country styl, sestavy pro vystoupení
 základy tanců v řadách

LINE DANCE přípravka I. 7  10 let
 country styl, sestavy pro vystoupení
LINE DANCE přípravka II. 10  14 let
 country styl, sestavy pro vystoupení
LINE DANCE pokročilí 14  99 let
 country styl, sestavy pro vystoupení
 možnost účasti na seminářích, tanec pro
radost
Black and Brown 7  99 let
 práce s bičem, lasem, ........
 příprava na veřejné vystoupení, závody
badminton pro děti od 9ti let
 základní údery, pravidla hry, …
klub „ SPORTU“ pro děti od 10ti let
 zaměřen na tělesné aktivity na hřišti,
v přírodě, tělocvičně a na dalších místech,
kde se dá sportovat
 míčové hry, floorball
BE FREE pro děti 8  12 let
 floorball, hokej, footsal, ………
stolní fotbal pro děti 10  15 let
 max. skupina 8 dětí
 pravidla hry, skill, ….
 možnost závodů
dětský aerobic pro děti od 5  9 let
 hravou formou děti získají základy aerobicu,
sestavy
step by step pro děti od 6  9 let
 tanec hravou formou pro holky i kluky
balerínka pro děti od 6  10 let
 základní taneční a baletní prvky
ZIK ZAK VRATIMOV
miminka pro děti 4  6 let
 základní kroky, lehké sestavy
přípravka „ NOVÁČCI“ pro děti 6  10 let
 hůlky, pompony
STONOŽKY
 v září proběhne konkurzní řízení z bývalé
PŘÍPRAVKY ZIK  ZAK VRATIMOV
BUBLINKY ZIK ZAK
 pro stálé členy
KLUB ZIK  ZAK
 pro stálé členy

KURSY PRO DOSPĚLÉ
ZDRAVÉ CVIČENÍ
 jóga, relaxace
 vitalizační sestavy
OZDOBY
 zvířátka, postavičky z korálků
 květinový náramek, náhrdelník
 náramky, taštičky z korálků, .....
 práce na stavu
AEROBIC S HANKOU

27.září 2008 od 9.00 hod.

od 15.00hod.na parkovišti u MěÚ ve Vratimově

Akce se pořádá za účasti organizací pracujících s dětmi a mládeží
na území Města Vratimova a Horních Datyň
 představení kroužků, klubů, kurzů
na Domě dětí a mládeže Vratimov
 nabídka činností TJ Sokol Vratimov
 prohlídka hasičských aut a hasičské
soutěže s nabídkou SDH Vratimov a SDH H.Datyně
 živé vystoupení orchestru ZUŠ ve Vratimově
 vystoupení mažoretek a roztleskávaček ZIKZAK Vratimov
 doprovodné soutěže pro děti od 2 do 15ti let
 možnost poznat vedoucí, pedagogy, trenéry,
kteří povedou zájmovou činnost v průběhu šk. roku

Hřiště u Domu dětí a mládeže Vratimov
turnaj v minikopané
pro neregistrované hráče
Vstupné
dobrovolné

Bližší informace v kanceláři DDM Vratimov, Frýdecká 377,
tel.: 596 732 333, 596 733 988

v tomto čísle najdete
Velkoobjemový odpad......................str.2
Volební okrsky..................................str.3
Týden knihoven.............................. .str.6

RM na své schůzi 12.9.2008
projednávala:
! Rozbory hospodaření za 1. 6.měsíc
roku 2008
! Vyhodnocení finančních kontrol za
I.pololetí roku 2008
! Rozpočtové opatření č.IV/2008
! Smlouvy o provedení díla
! Mandátní smlouvu
! Výběr dodavatele veřejné zakázky
! Přípravu 13.zasedání ZM dne
22.9.2008

ZM na svém zasedání 22.9.2008
projednávalo:
! Rozbory hospodaření za 1. 6.měsíc
roku 2008
! Výsledky finančních kontrol za
I.pololetí roku 2008
! Vyhodnocení rekonstrukce výdejen
stravy na ZŠ a MŠ
! Plnění investičních akcí za I. pololetí
roku 2008
! Rozpočtové opatření č.IV/2008

Při výdeji stravy v ZŠ na Datyňské ulici první den asistovala i ředitelka Zařízení školního stravování
Bc. Anežka Kolarová (na fotografii vlevo)

Ivo Kičmer, místostarosta

Do školy se na slavnostní zahájení 1. září
dostavilo celkem 257 žáků. Do dvou
prvních tříd nastoupilo 39 žáků. Žáci se učí
celkem ve 13 třídách. V tomto školním roce
pracuje na škole 17 pedagogických
pracovníků a 5 správních zaměstnanců.
Velký zájem byl hned první vyučovací den o
školní družinu, kde je momentálně
přihlášeno přes 50 dětí. Školní družina
prošla přes prázdniny velkou rekonstrukcí.
Její nový vzhled překvapil a potěšil nejen
děti, ale i mnohé rodiče, kteří své děti
doprovázeli. Nově byla vybavena také
sborovna pro vyučující l. stupně.
Právě začínající školní rok bude pro nás
rokem výjimečným. Oslavíme v něm 100 let
založení školy. Dne 27. července 1908 byla
z iniciativy vratimovských občanů a
obecního zastupitelstva zahájena stavba
budovy a o rok později dne 20. září 1909
bylo zahájeno vyučování. Oslavy tohoto
významného jubilea proběhnou v několika
etapách. Stěžejní akcí bude akademie žáků
školy v závěru školního roku včetně setkání
současných a bývalých pracovníků školy.
Další část oslav je naplánována na září
2009. V průběhu školního r oku
připravujeme pro žáky školy projekty,
kterými si výše uvedená data
připomeneme.
Mgr. A.Čavojská, řed. ZŠ Masarykovo nám.

Úterý 2. září, druhý den nového školního
roku. Pro většinu školáků začíná „natvrdo“
řádné vyučování, ale také poprvé po
prázdninách jdou na oběd do školní jídelny.
Čeká je mnoho nového. Ve vratimovské ZŠ
na Datyňské ulici a v budově Mateřské
školy v Horních Datyních mají nové výdejny
stravy a jídelny, které umožní vyšší kulturu
stolování a rychlejší výdej jídel. Mnozí žáci
už také začínají používat čipové karty ve
tvaru přívěšku, které jim nahradí klasické
stravenky. Vybudováním nových výdejen
jídla o letošních prázdninách  ve Vratimově
při ZŠ na Datyňské ul. a v Hor.Datyních

dokonce tří: jedné pro ZŠ a dvou při třídách
mateřské školy  pokračuje modernizace
školního stravování ve městě, která začala
v roce 2005 rekonstrukcí a vybudováním
moderní kuchyně s kapacitou až osmi set
obědů. Nyní slouží kuchyně nejen pro
zajištění jídel pro všechny školy základní a
mateřské, ale i pro mnohé zaměstnance,
důchodce a další strávníky Vratimova a
Hor.Datyní.
A jak to vypadalo první den provozu nových
výdejen stravy? Možná trochu nervozita,
ale nakonec všechno klaplo, jak má být.

Dne 17. a 18. října 2008 se uskuteční volby
do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
a do Senátu Parlamentu České republiky.
Voličům budou doručeny obálky s
hlasovacími lístky na adresu trvalého
pobytu.
V souvislosti s roznáškou těchto obálek
upozorňujeme občany na vznik možných
ojedinělých nesrovnalostí se skutečným
stavem obyvatel. Seznamy pro roznášku
jsou zpracovány s jistým časovým
předstihem počítačovým programem, aby
MěÚ mohl včas zorganizovat distribuci
obálek. Proto je možné, že se v seznamu

vyskytne osoba, která již na uvedené
adrese nebydlí (odstěhovaný, zemřelý).
Snažíme se těmto nesrovnalostem
předcházet, ale zároveň žádáme občany,
aby nás omluvili ve výše uvedeném případě
a případné nesrovnal ost i nahlásili
příležitostně na evidenci obyvatel MěÚ
Vratimov.
Děkujeme za pochopení

(pa)

Drahomíra Večeřová,
odbor vnitřní správy, evidence obyvatel
(Přehled volebních okrsků najdete na str. 3
tohoto čísla)
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Člověk vždycky toužil, aby dlouho žil, ale
přitom nikdo nechce být stár… Kdo však
chce dlouho žít a zůstat přitom co nejdéle
mladým, musí si položit otázku: proč?
Odpověď je jednoduchá: pro radost ze
života se vším, co jej provází…
V poslední době se stále více připomíná
1. říjen jako Mezinárodní den seniorů,
připomeňme si ho i my.
V našem městě přispívá ke zpestření života
seniorů Klub důchodců, o jehož působení
jsou občané pravidelně informováni v
našich novinách i lokální televizi.
Kdo ze starší generace má zájem, může se
zcela nezávazně a podle svého přání
zapojit mezi vrstevníky a právě u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů obohatit svůj
život o chvíle strávené ve společnosti
dobrých přátel. Příležitost se nabízí 9. října,
kdy Klub důchodců organizuje Veselé
loučení s létem. Akce se koná ve
Společenském domě od 16 hodin.
Komu to nevyjde, může navštívit každý
čtvrtek od 16 hodin klubovnu důchodců v
Domě služeb.

Ing. Miroslav Ler , Klub důchodců

Generálka po patnácti letech
Občané Vratimova se dočkali opětného
provozu „předradničních“ hodin. Původní
hodiny sloužily od roku 1993, a proto bylo
nutno přistoupit k jejich generální opravě.
Zastaralý typ byl nahrazen novým
moderním typem EH 2007 s přijímačem
DCF, který má tu přednost, že každé tři
minuty signál z vysílače ve Frankfurtu nad
Mohanem srovnává čas u všech hodin do
vzdálenosti dvou tisíc km. Rovněž mění
automaticky čas při přechodu z letního na
zimní.
Náklady na rekonstrukci činily 62 583 Kč.

Výstava fotografií Vratimov v květu, která se
konala od 15. do 26. září ukázala, že
přibývá obyvatel města, kteří umí vytvořit
pomocí květin pěkné životní prostředí.
Zveřejněné fotografie vratimovských
zahrad i květinových ozdob balkonů, teras a
vstupních prostor svědčí o tom, že mnozí z
nás nelitují prostředků a vlastní práce pro
zkrášlení svých příbytků tak, že mohou
směle konkurovat tolik obdivovaným
květinovým výzdobám v sousedních
zemích Německu a Rakousku.
Mezi prvními návštěvníky výstavy byl i
místostarosta Vratimova Ivo Kičmer. Na
fotografii v doprovodu vedoucí Kulturního
střediska H. Bömerovou.

Provozovatel a správce pohřebiště vyzývají
plátce pronajatých hrobových míst na
pohřebištích
ve Vratimově a Horních
Datyních, aby si zkontrolovali, zda už
neuplynula doba, na kterou mají zaplacen
jejich nájem. Nájemné se platí u pí.
Komárkové v Pohřební službě Vratimov,
Dům služeb, ul. Strmá 900/7, tel.:596 732
164, v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30
a od 12.30 do 16.00 hodin, v ostatní
pracovní dny od 8.00 do 11.30 a od 12.30
do 15.00 hodin. Na stejné adrese lze
nájem zrušit.
S nájem ci zaplacených m íst j sou
sepisovány nájemní smlouvy (dle zák. o
pohřebnictví č. 256/2001 Sb.). Tyto nájemní
smlouvy se sepisují na MěÚ ve Vratimově,
II. poschodí dveře č. 9, tel. č. 595 705 922.
Nezaplacené, neudržované hrobové místo,
ke kterému se nikdo nepřihlásí, bude podle
§ 25 zákona 256/2001 Sb. zrušeno a
hrobové příslušenství odstraněno.

P. Kubalová, MěÚ,odbor VN
Připravte si velkoobjemový a nebezpečný odpad

Jan Vavrečka, Vratimovské služby

V novém školním roce jsme v Mateřské škole ve
Vratimově byli nuceni rozšířit počet tříd ze šesti
na sedm, zapsáno máme 159 dětí a v Horních
Datyních 50 dětí. Nová třída byla vytvořena v
budově II s názvem U konvalinky. Vybavili jsme
ji novým nábytkem, šatnovými bloky a díky
finančním prostředkům města i novými stoly,
židličkami a lehátky. V naší mateřské škole se
nejstarší děti mohou zdokonalovat v těchto
kro užcích: ta nečním,a er obiku,výtva r ně
keramickém,dramatickém,hře na flétnu a také
angličtině. V Horních Datyních zase mají
kroužky: dramatický,výtva rně keramický,
logopedický a angličtinu.Obě mateřské školy
začínají v září jezdit na bazén Delfínek do
Havířova na předplaveckou výchovu.
Připravujeme také další akce, některé společně
s rodiči. V říjnu nás čeká Zahradní slavnost s
Míšou Růžičkovou a také Drakiáda. Přeji
dětem, rodičům i zaměstnancům mateřské školy
spoustu hezkých zážitků.
Lenka Siváková , ředitelka MŠ

V posledních letech došlo k značnému
zvýšení počtu osobních automobilů ve
městě, čímž vznikl absolutní nedostatek
parkovacích míst. Je potřeba tuto
problematiku začít urychleně řešit,
poněvadž je mimo jiné ohrožena zimní
údržba místních komunikací. Mnohdy není
dodržováno pravidlo, aby mezi stojícím
vozidlem a protějším obrubníkem byly
alespoň tři metry. Pracovníci Vratimovských
s l u že b , p ro v á dě j í cí zi m ní ú dr ž bu
komunikací plužením, do takto úzkého
prostoru nemohou z bezpečnostních
důvodů ani vjíždět.
Jaká jsou řešení? Nezbývá než ubrat
zelených ploch a vytvořit odstavné plochy
(viz komunikace Na Vyhlídce). Dále
vybudovat parkovací boxy ze
zatravňovacích dlaždic.
Touto problematikou by se mělo zabývat
zastupitelstvo při sestavování rozpočtu na
rok 2009 a postupně tyto odstavné plochy
budovat. Třeba zvážit možnosti získání
prostředků z Evropských fondů, určených
na rozvoj venkova nebo z prostředků kraje.

Jan Vavrečka
jednatel společnosti Vratimovské služby

Městský úřad zajistil u společnosti .A.S.A.
podzimní sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Odbor výstavby a
životního prostředí upozorňuje podnikatele,
že tento sběr neslouží k odkládání odpadu
vyprodukovaného z podnikatelské činnosti.
Kontejnery budou k dispozici v těchto
termínech:
Vratimov
13.10. Restaurace U Kostela
14.10. Radniční náměstí
15.10 křižovatka ulic Nádražní a U Hráze
16.10. ulice Na Příčnici u hasičárny
17.10. ulice Frýdecká na parkovišti
u Masokombinátu Krahulčí
20.10. křižovatka ulice Na Zadkách
a Adámkova
21.10. ulice Rakovecká u mostu
Horní Datyně
22.10. U Důlňáku u obchodu
23.10. ulice Václavovická u kapličky
24.10. Kulturní dům Horní Datyně
Sběr proběhne jako každý rok opět v době
od 10 do 17 hodin

3

Volební okrsek č. 1

Dům dětí a mládeže, Frýdecká 377
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Adámkova  283,348,373,1106,1212
Břízková  423,649,659,665,786,794,801,
827,833,856,888,896,916,952,968,1160,
1178,1190
Družstevní 306
Frýdecká  1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28,29,30,
31,32,34,39,56,88,98,100,124,132,134,
142,150,170,171,214,231,262,267,299,
321,337,345,346,360,390,391,402,403,
405,411,412,416,424,570,587,636,701,
779,861,892,934,940,941,965,984,988,
991,1007,1009,1018,1019,1028,1072,
1093,1115,1124,1142,1155,1165,1175,
1187,1188,1193,1197,1208,1209
Horní  229,1129,1139
Krátká  115,696,939,950
Křivá  647,651,671,677,689,691,767,
777,795,796,814,817,884,897,907,914,
927,946,947,948
Mojžíškova  110,615,663,776,854,863,
883,953,954,958,990
Na Slezance  330,341,355,401,417,717,
718,719
Na Spojce  692,798,848,959,963,970,
981,1005,1022
Na Stezce  131,225,226,272,312,920,
921,1107
Na Vyhlídce  25,333,343,635,645,646,
654,655,656,680,684,685,686,693,694,
695,729,770,771,772,773,792,793,836,
860
Na Zadkách  16,74,84,128,202,227,230,
232,269,270,332,335,590,826,967,1113,
1121,1126,1128,1140,1147,1192
Nádražní  152,392,432,705,706,707,708,
709,710,1179
Odboje  41,58,90,268,285,286,293,311,
323,327,329,340,361,372,376,385,388,
393,425,565,648,676,688,697,764,766,
774,775,799,864,938,949,966,980,986,
1006,1026,1056,1063,1164
Okrajová  105,106,107,138,161,353,362,
564,567,1116,1144,1148,1167,1173,1174,
1180,1194,1202
Ovocná  316,317,318,319,320,352,407,
408,673,675,768,855
Polní  146,309,365,366,378,383,384,386,
395,687,811,850,891,895,911,913,915,
924,925,935,942,943,944,945,951,955,
956,960,962,982,994,1111
Říční  711,712,837,857,858, 889
Tovární  91
U Hráze  406,413,797,867,975
U Nového lesa  108,148,168,172,865,
898,992
U Padolu  153,308,614,1037,1084, 1112
U Potůčku  80,86,97,434,1075
U Rybníka  130
Vodárenská 75,93,141,328,334,336,344,
439,964, 1105
Výletní  304,313,314,426,713,714,715,
716,815,866
Zaryjská  122,129,163,169,350,702,703,
1004,1073

Volební okrsek č. 2

Volební okrsek č. 4

Základní Umělecká škola, Strmá 397
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Družstevní 63,277,279,287,291,305,429,

Základní škola, Datyňská 690
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Datyňská  45,139,297,300,363,460,461,

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

462,463,464,465,538,539,540,541,542,
543,544,545,546,547,548,549,551,690,
1201
Horní  1149,1166,1184,1189,1196
K Hájence  13,49,79,116,118,155,389,
436,769,845,1104,1117,1198
Karla Velčovského  53,78,303,414,885,
1151
Na Podlesí  47,48,51,52,54,57,61,92,
117,120,159,191,196,198,228,243,282,
307,331,800,840,862,887,890,1071,1076,
1082,1097,1150,1152,1153
Na Příčnici  71,85,89,96,234,235,236,
237,254,259,260,398,552,553,554,555,
556,557,558,559,616,657,720,760,868,
869,870,871,872,873,874,875,876,877,
878,879,880,881,882,894,908,909,957,
961,985,989,1021,1034,1077,1078,1079,
1080,1086,1091,1110,1118,1125,1159,
1183,187
Na Zadkách  76,221,284,294,658,828,
917,923,999,1114,1176
Nová  486,487,488,489,490,491,492,493,
494,495,496,497,498,499,500,501,502,
503,504,505,506,507,508,513,514,515,
516,726
Obvodová  998,1011,1013,1015,1016,
1017,1030,1032,1039,1040,1043,1053,
1054,1055,1057,1058,1059,1064,1065,
1066,1067,1068,1069
Osadnická 38,450,451,452,453,454,455,
517,518,519,520
Rakovecká  82,95,111,112,113,442,730,
778,847,851,852,926,996,1096,1109,
1137,1154,1210,27
Řadová  1044,1046,1047,1048,1049,
1050,1051,1052
Sezonní  421,643
Střední  976,997,1001,1003,1008,1010,
1012,1023,1027,1062
U Březinek  119,233,369,379,419,664,
846,1070,1134,1141,1146,1156,1168
U Lesíka  245,258,574,589,672,1014,
1020,1029,1031,1033,1036,1060
U Lípy  64,72,173,271,276,288,422,979,
1030,1035,1135,1169,1177,1199
U Potůčku  ev.č. 15
U Rozvodny  364,368,380,381,396,415,
571,650
U Stadionu  466,467,468,470,471,474,
475,476,477,478,479,480,481,482,483,
484,838,1090
Višňová 43,94,121,140,158,162,182,371,
410,438,443,572,670,816,886,922,971,
1120,1127,1138,1143,1161,1162,1186,
1206,1207
Zahradní  472,473,509,510,511,512,523,
524,525,526,1172

Volební okrsek č. 3

Kulturní středisko, Frýdecká 1000
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Buničitá  201,440,755,756,762,1132
Frýdecká 37,59,73,137,147,165,166,179,
181,199,205,206,263,315,357,358,430,
431, 435,606,607,608,609,610,611,637,
638,639,757,819,829,830,831,832,853,
1002,1145
Hřbitovní  264,325,1171
J. Žemly  342,356,573,1205
K Sokolovně  183,189,420,893
Masarykovo náměstí  192
K Závorám  739
Mourová  723,724,725,727,728,732,733,
734,735,1131
Na Hermaně  136,188,208,209,216,219,
220,223,256,266,301,302,418,588,603,
604,605,612,613,698,699,700,843,1103,
1119,1200
Na Podlesí  101,1181,1182,1195
Na Slezance  1081
Nádražní  704,1098,1158
Popinecká  174,200,238,239,246,247,
248,250,251,253,274,275,326,375,444,
445,446,447,448,449,569,789,808,809,
810,812,249
Rodinná  143,210,213,215,273,310,322
Sokolská  156,157,160,195,197,207,222,
290,805,806,807,899,1038,1102
Sumínova  731,918,919
Školní  194,217,224,374,456,457,459,
652,653
Tovární  68,175,186
U Jeslí  433,441,1025
U Lesíka  1163,1185,1191
U Hráze  1157
U Společenského domu  1024,1041,
1042
U Staré školy  60
U Strouhy  144,176,177,211,212,1136
U Trati  736,737,740,741,742,743,744,
745,746,747,748,750,751,752,758,763
Výletní  125,400,427,995,1045

Volební okrsek č. 5

Kulturní dům, Vratimovská 224,
Horní Datyně
pro občany s trvalým pobytem na území
městské části Horní Datyně
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Šestého září, v jednom z posledních
teplých a takřka tropických dnů letošního
léta, které lákalo spíše k vodě, se konala
na hřišti u Sokolovny slavnost ke stému
výročí založení Sokola ve Vratimově. Po
krátkých projevech, ve kterých byla
vzpomenuta jména těch, kteří stáli u zrodu
tělocvičné jednoty, složitá historie
poznamenaná zákazy činnosti, ale také
zdůrazněn význam Sokola pro utváření

mladé generace, se na hřišti rozběhla
všestranná sportovní činnost, zaměřená
hlavně na dětské účastníky.
Mažoretky, střelba ze vzduchovek i luku,
lanová překážková dráha, turnaj v pexesu,
ale i další dětské soutěže, vystoupení
šašků, to všechno vytvořilo pěknou
atmosféru oslav.
Dospělým pak byla určena večerní
zábava…
odbor jednoty Sokola. Samotná jednota
Sokol vznikla 27.prosince 1908 za
přítomnosti 35 osob a zde byl zvolen
jedenáctičlenný výbor. Do roku 1910
vzrostl počet dospělých členů jednoty na
70. Byla vyvíjena nejen činnost tělocvičná,
ale i společenská, pořádány přednášky,

plesy, divadla a zábavy. Že to nebyla práce
jednoduchá a bez rizika, svědčí záznam v
kronice Sokola, kde se dočteme, že v roce
1909 po prvním veřejném cvičení bylo
propuštěno z práce 8 členů jednoty.
U kolébky vratimovského Sokola stáli: Karel
Paskovský  první starosta a Josef
Paskovský  první náčelník a další…
V roce 1914, se začátkem 1. světové války
byla činnost jednoty omezena a v roce 1915
byl Sokol rozpuštěn.
Po vzniku samostatného Československa
v roce 1918 byla činnost Sokola obnovena a
nastal další rozvoj členské základny.
Zásluhou dlouholetého starosty Františka
Hrbáče zahájily všechny složky pravidelná
cvičení.
Brzdou většího rozmachu byla skutečnost,
že v obci nebyla vhodná tělocvična.
Už v roce 1922 však bylo rozhodnuto, aby
byl postaven vlastní tělovýchovný stánek.
Základní kámen byl položen 13. září 1928 a
dne 10. srpna 1929 oslavila jednota své
dvacetileté trvání a desetileté výročí vzniku
republiky otevřením nové sokolovny…“

Z vystoupení mažoretek

Stručně o začátcích
vratimovského Sokola
„Historie tělovýchovné jednoty
ve
Vratimově začíná v roce 1908.Tehdy se
rodila tělocvičná jednota SOKOL za
obdobných poměrů, jako ostatní sokolské
jednoty v našich zemích, které byly
zakládány od roku 1862 v duchu idejí
Miroslava Tyrše. I zde ve Vratimově zápasil
český živel s tuhou germanizací. Celá obec
byla ve vážném nebezpečí, že propadne
poněmčení. Bylo třeba postavit hráz proti
tomuto útlaku.Touto hrází se měla stát
tělocvičná jednota Sokol.
Nejprve to bylo provolání k občanům s
pozváním na náborovou schůzi o významu
sokolského hnutí, která se uskutečnila 1.
listopadu 1908 ve Vratimově v hostinci U
Paskovských. Na tomto shromáždění byly
přijímány přihlášky do jednoty a zřízen

Napr os t o u l h o st ej n o s t k o st at ním
občanům projevují sběrači kovů, kteří se
nezdráhají vzít poklopy kanálů ze silnic
nebo chodníků. Všichni přece musí
vědět, že neočekávaná díra ve vozovce
může být příčinou havárie motorového
vozidla, pro chodce může být odkrytá
kanálová vpusť dokonce smrtelným
nebezpečím .
Ani obyvatelé Vratimova nejsou ušetřeni
této bezohledné zkoušky pozornosti. Jen od
dubna tohoto roku byly ve Vratimově
odci zeny dvě de sít ky
žel ezných
kanálových poklopů. Vědí o tom své
obyvatelé ulic Na Hermaně, Výletní,
Frýdecké, Popinecké, Husově a dalších,
kde se ztratily kanály opakovaně. Jejich
náhrada si vyžádala z rozpočtu města
téměř 30 tisíc korun.
Policie ČR odcizení kanálů prošetřuje,
bohužel se zatím nepodařilo prokázat
jednotlivé skutky konkrétním pachatelům a
ačkoli se některé kanály našly ve sběrných

Slavnosti se zúčastnil i předválečný člen Sokola,
starosta župy Beskydské pan Zdeněk Gregor

(vybráno z úvodního slova starostky jednoty
Ilony Spratkové)

Na lanové překážkové dráze bylo rušno…

surovinách, nepodařilo se krádeže objasnit.
Z tohoto důvodu bylo ve spolupráci policie,
města Vratimov a Vratimovských služeb
zavedeno opatření, které pomůže kanály ve
sběrnách identifikovat. Označené kanály
budou
policií ze sběren odebrány a
vráceny na původní místo.

Podle možností policie se zloději kovů
bojuje. Policisté OOP ČR Vratimov
provádějí nepravidelné kontroly sběrných
surovin, kontrolují osoby se šrotem. Většina
zlodějů kanálů je ovšem vybavena
motorovými vozidly a naložení víka kanálu
do kufru auta jim zabere sotva minutu. Bez
aktivní pomoci občanů nebude možné
prokázat odpovědnost za krádež a zloději

budou dál zkoušet zpeněžit kovový majetek
města.
Žádáme Vás proto, abyste na podezřelé
chování lidí, kteří se pokoušejí krást železný
šrot nebo kanálové poklopy, upozornili.
Policii pomůže každá konkrétní informace,
například registrační značka vozu, typ a
barva automobilu, popis osob atd.
Sam ozřej mě , okam žit é t el ef oni cké
upozornění je bezesporu nejúčinnější.
Včasný zásah policie může nejen zadržet
pachatele, ale i poklop kanálu vrátit zpět na
své místo. Nejenže tím pomůžete ochránit
své bezpečí, ale také umožníte, aby peníze,
které by jinak město muselo vynaložit na
nákup nových kanálů, investovalo do
veřejných zařízení prospěšných pro
všechny.
Předem děkujeme za spolupráci a
doufáme, že se nám podaří společným
úsilím zabránit bezohledným krádežím.

pprap. Olga Bogdanová, preventista
OOP ČR Vratimov

5

Ve dnech 30. a 31. 8. 2008 se mažoretky a
ro zt l es k ávač k y ZIK ZA K Vrat i m o v
zú č as t n i l y p ř eh l íd k y m i s t r y ň v
Karlových Varech, nazvané Karlovarská
růže.
A t m o s f ér u záj ezd u n ám p ř i b l íži l
místostarosta Vratimova Ivo Kičmer:
„Po cestě a noci strávené v autobuse nás
přivítaly sluncem ozářené Karlovy Vary. Po
ubytování a nezbytné přípravě kostýmů
následovala promenáda uličkami podél
říčky Teplé, od hotelu PUPP do středu
Karlových Varů ke Kolonádě. Mažoretky
prošly za značného zájmu návštěvníků a
obyvatel lázeňského města a doprovodu
živé hudby, potlesku přihlížejících,
f o t og raf ů a ka me ra ma nů . V če l e
"promenády" si vykračovaly mažoretky z
Vratimova. Zvláště turisté z Japonska se
nemohli vynadívat. Před sloupovím
Kolonády pak všechny skupiny předvedly
své umění.
Následovala večeře a opět příprava na
další vystoupení. A vystoupení ne ledajaké,
přímo ve velkém sále hotelu PUPP. Po
společném fotografování na schodech do
hotelu nás přivítal rozzářený sál, ve kterém
byl takřka tříhodinový program. Obě
skupiny ZIK ZAK naše město dobře
reprezentovaly a jméno Vratimov velkým
sálem mnohokrát zaznělo. V takovýchto
prostorách vystupovat, to byl pro naše
mažoretky úžasný zážitek. Také velmi
zaslouženého potlesku se dost alo
trenérkám  paní Hloušové, paní Mindekové
a paní Sedmíkové, které si kromě
písemného ocenění odvezly z Karlových
Varů i známou kamennou Karlovarskou
růži.
Program skončil, o půlnoci uléháme,
protože hned ráno mažoretky znova
vystupují, tentokráte před hotelem

Cesta k lepším mezilidským
vztahům
Letošní adaptační kurz šestého ročníku ZŠ
Vratimov, Masarykovo nám., proběhl v době
od pátku 5. září do neděle 7. září na
rekreačním stř edisku Koksař v
Trojanovicích. Cílem tohoto kurzu bylo
seznámení třídy se svým novým třídním
učitelem, prohloubení vztahů mezi žáky
navzájem, upevnění jejich spolupráce,
stmelení kolektivu, ale zároveň také
poznání sebe sama, svých schopností a
způsobu komunikace s ostatními.
Hned po ubytování a obědu si děti v kruhu
stanovily pravidla, která se pro ně stala
závazná po celou dobu pobytu. Mezi
základní pravidla patřilo např. právo na
vyjádření vlastního názoru, tolerance
názorů osta tních, ale také zákaz
pomlouvání a včasné příchody na
domluvené místo srazu. Celé páteční
odpoledne bylo věnováno seznamovacím a
kontaktním aktivitám, zaměřeným na rozvoj
spolupráce a posílení vzájemné důvěry.
Večer pak společně v kruhu proběhlo
ohlédnutí za uplynulým dnem a děti dostaly
za úkol nakreslit svůj vlastní osobní erb.
Sobotní dopoledne se opět neslo v duchu

THERMAL. A je to vystoupení opět velmi
zdařilé, zvláště když slyšíme, že vystupují
děvčata z Vratimova. Potlesk a obdiv stejně
velký jako filmovým hvězdám při známém
festivalu.

Zbývá ještě nakoupit lázeňské oplatky a je
před námi zase ta dlouhá cesta
domů. Přijíždíme za tmy a rodiče již čekají
na své ratolesti, protože zítra je 1. září, a to
začíná škola.“

her, tentokrát se jednalo o soutěže dvou
týmů. A nutno říct, že oba týmy soutěžily s
takovou vervou a nadšením, že konečný
výsledek byl nerozhodný. Hry
byly
zakončeny stavbou pyramidy z těl, která
ukázala, že pokud děti chtějí, dokáží spolu
opravdu velice dobře spolupracovat a
domluvit se i bez pomoci dospělých.
Sobotní odpoledne bylo věnováno
návštěvě lanového centra Tarzanie, kde si
děti mohly vyzkoušet svou hbitost a odvahu.
Jelikož nám počasí opravdu přálo, hned po
Tarzanii se děti přesunuly na lanovku, která
je vyvezla na Pustevny, kde absolvovaly
malou procházku k soše Radegasta. Večer
patřil diskotéce.
V neděli před odjezdem domů dostaly děti
obálku se sluníčkem, do kterého
si
navzájem napsaly, co hezkého přinášejí
ostatním.
Ve škole byl potom dětem rozdán
„zpětnovazebník“, ve kterém měli žáci sami
zhodnotit průběh kurzu. Jen namátkou se
podívejme, co děti do zpětné vazby
napsaly:
Co tě během pobytu nejvíce zklamalo?
! „... pobyt tak krátký ...“
! brzká večerka
! fotbalové branky.

Myslíš, že jsi se během pobytu něco naučil?
! „Více říkat, co si myslím, více se otevřít
(ne rozpůlit).“
! „Nemáme skákat do řeči, mluvit
sprostě a hlavně večer neřvat.“
! „Nebát se pavouků a tmy u lesa.“
! „Ano, ale nevím co.“
! „Říct svůj názor.“
! „Kamarádit se všemi.
! „Ano, všechno.“
! „Líbat a tancovat.“
! „Ano, překonala jsem svůj rekord,
bojím se výšek a já jsem zvládla
lanovku i Tarzanii.“
Líbil se ti připravený program?
! „Ano, líbili se mi hlavně želvy a krabi.“
! „Ano, že byl velmi společný, někdy ne,
protože byl moc primitivní.“
! „Líbilo se mi vše!!!!!!!!!!!“
! „Byl super, ale byl krátký odpolední
klid.“
! „Ano, super!“
! „Ano, hry a diskotéka.“
! „Hry byly dobré, zábavné, lehké i
těžké.“

Mgr.Martina Pelikánová
výchovný poradce

6

Zasedání sněmu starostů svazku obcí Regionu
Slezská brána se konalo 11.září vSedlištích. Pan
starosta hostitelské obce Ing. Jaromír Krejčok
přivítal přítomné představitele obcí a měst v
prostorách Lašského muzea a galerie, které sídlí
v budově staré školy, a kde jsou soustředěny
národopisné památky regionu a exponáty z
historie života lašského etnika.
Na programu jednání starostů bylo vyhodnocení
společného stra tegického plánu rozvoje
regionu, který byl schválen v loňském roce.
Starostové a místostarostové jako garanti
předložili plnění a podrobnosti ke svým
projektům. Kompletní zprávu pak zpracovala
paní Jaroslava Bezecná, místostarostka Řepišť.
Dále starostové jednotlivých obcí předložili
změny ve strategických plánech svých obcí a
měst. V návaznosti na mimořádné zasedání,
kter é proběhlo 17.7. v Řepištích, kdy
shromáždění starostů schválilo přijetí dotace z
rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„ Projektový manažer Regionu Slezská brána“ ,

řešili starostové v Sedlištích konkrétní nabídku
na spolupráci s Ing. Miroslavem Lyskem z
Fr ýdkuMístku ja ko novým projektovým
manažerem regionu. Ing. Lysek zde prezentoval
svou představu spolupráce. Starostové se
dohodli, že na zasedání 14.10. v Paskově, kdy
bude zřejmé, dokdy bude projekt realizován
(stávající konec 31.12.2008, požádáno na MSK
o posunutí ukončení realizace do 30.6.2009), se
domluví další postup a schválí spolupráce s
projektovým manažerem. Starostové vzali na
vědomí výsledky vnitřních kontrol svazku obcí,
které konstatovaly, že se s prostředky svazku
nakládá hospodárně, účelně a efektivně, a že
zavedený kontrolní systém je vyhovující a
dostačující. V závěru bylo starostům uloženo
zpracovat a přinést na příští zasedání způsob a
plány na zajištění rozvoje sociálních služeb ve
svých obcích pro vytvoření databáze pro region
a Moravskoslezskýkraj.
R. Kožušník,
předseda sv. obcí Region Slezská brána

Občanské sdružení POSPOLU při ZUŠ
Vratimov ve spolupráci s vedením ZUŠ a
jeho učiteli o letošních prázdninách
u s p o ř ád al o t ý d en ní, už os m é,
s o u s t ř ed ěn í č l en ů M ěs t s k éh o
dechového orchestru. Konalo se v
rekreačním středisku ve Frýdlantu nad
OstravicíNové Vsi. Jak nás informoval
David Schreiber, zástupce ředitele ZUŠ,
cílem setkání bylo nastudovat asi hodinu a
čtvrt trvající koncertní program,
dramaturgicky směřovaný k možnosti jeho
využití v rámci výchovných koncertů pro
základní a střední školy. Tento úkol byl díky
soustředěné práci všech hráčů, pedagogů i
dirigentů orchestru beze zbytku splněn a
zmíněný koncertní program měli možnost
po slucha či oce nit na závě rečné m
promenádním koncertu, který proběhl v
poslední den soustředění v prostorách RS
Budoucnost.
Členové orchestru měli však také možnost
využít svůj volný čas mezi zkouškami k
nejrůznějším aktivitám  koupání, tenisu,

prohlídce Frýdlantu nad Ostravicí, návštěvě
lanového centra a k posezení u táboráku.

Září přineslo nejen povinnosti školákům, ale i
neobvyklé ochlazení, které nikdo tak náhle
nečeka l. Obzvláště po třicetistupňových
vedrech, které panovaly ještě první zářijový
víkend a vylákaly jen v sobotu 6. 9. na koupaliště
420 platících návštěvníků.
Koupaliště bylo v letošním roce otevřeno od 1.
května do 7. září.
Díky možnosti ohřevu bazénové vody až na
teplotu 28°C, bylo koupání příjemné i ve dnech,
kdy rtuť teploměru nedosáhla na ideální letní
teploty.
V květnu a v červnu využívaly koupaliště i děti,
které tady trávily netradiční hodiny tělesné
výchovya mohlyse zdokonalit vplavání.
Vletošním roce probíhaly dvakrát týdně hodiny
aqua aerobicu, které si získaly velkou oblibu díky
profesionálnímu vedení cvičitelky.
Po celou sezónu kvalita bazénové vody
splňovala přísné hygienické předpisy a rovněž
čistota, udržovaná v celém areálu, přispěla ke
spokojenosti návštěvníků.

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Horních Datyň, která se konala 9. září,
hodnotila dosavadní činnost a dohodla se
na akcích do konce roku. Výjezdová
jednotka se letos podílela na čtyřech
technických událostech, zasahovala při
větrné smršti, podílela se na vytažení
zapadlého vozidla a pomohla s přepravou
psycholožky Hasičské záchranné služby
kraje k požáru bytu do Havířova.
Aby si udržovali kondici, zúčastňují se
členové SDH řady sportovních akcí. Letos
to byl Den dětí, už 30. ročník v minikopané,
soutěž ve střelbě, ve které se dobře umístili
místní mladší i starší žáci, a tradiční Loučení
s létem na konci prázdnin.
V říjnu, ve dnech 10. až 12. 10. je ještě čeká
zájezd za krásami naší vlasti a 8. listopadu
pak Soutěž generací.
(pa)

Z celkových 130 dnů bylo koupaliště otevřeno
88 dnů. Nejvyšší návštěvnost byla 22. června,
kdy bylo prodáno 885 vstupenek, následuje 7.
srpen s 864 prodanými vstupenkami. Skutečná
návštěvnost v těchto dnech všakbyla vyšší, neboť
prodané vstupenky nezahrnují vstupy na
permanentky a propočet osob s rodinným
vstupným. Pro ty, kteří na městském koupališti
ještě nebyli, mohou být inspirující následující
informace. Venkovní areál sestává ze dvou
nerezových bazénů. Bazén s plaveckou a
relaxační částí, který je vybaven vodními a
vzduchovými atrakcemi a lezeckou sítí a dětský
dvouúrovňový bazén nepravidelného tvaru.
Vzrostlé stromy, upravený trávník, květinová
výzdoba, prolézačky pro děti a čistota vyhovuje
zejména mladým rodinám s malými dětmi, které
si pobyt velmi pochvalovaly.
Nejdůležitější podíl na bezproblémovém a
bezpečném provozu má bezesporu personál,
kterému patří velikýdík.
Bc. R. Drozdková, Finanční odbor MěÚ

6.12.října
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje
již 12. ročník celostátní akce Týden
knihoven. Letošní motto „ Kn i ho vny 
rodinné stříbro“ opět dává dostatečný
prostor naší fantazii, abychom se jej chopili
z různých úhlů a připomněli všeobecně
známou věc  ne všichni si ji však zcela
uvědomují  že bez knihoven to ani v
digitálním věku nebude možné, a proto se
musíme o naše rodinné stříbro náležitě
starat. Vyhlašovatelé Týdne navrhují, aby
Velké říjnové společné čtení v pondělí
6.října bylo zahájeno četbou z díla Karla
Čapka (připomínáme, že celoročně probíhá
kampaň Česko čte Čapka  ČČČ), od jehož
úmrtí uplyne koncem roku 70 let; i on je v
souladu s naším mottem rodinné stříbro
české kultury.
Ve všech knihovnách platí:
! tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí do
knihovny jako čtenář, promineme do
konce kalendářního roku registrační
poplatek
! vyhlašujeme amnestii dlužníkům knih.
V tomto týdnu nebudeme odesílat
upomínky!
! všichni čtenáři, kteří si půjčují na
p růkazy ro din ných p říslušn íků ,
dostanou průkaz zdarma
Městská knihovna VRATIMOV
! výstava v chodbičce knihovny
! „Nár o d n í k n ih o v n a ČR 
Klementinum a dějiny písma“
! výstavka knih
ilustrátorky Lucie
Dvořákové
! besedy pro žáky základních škol
„Kočkám vstup zakázán, aneb myší rej
v knihovně“
! prodej starých vyřazených knih za
jednotnou cenu 2,Kč
! na středu 8. října jsme od 13,00 hodin
připravili zábavné odpoledne pro děti
na téma
! “ Znáte pohádky Karla ČAPKA ?“
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
Půjčovní dny:
úterý 7. října
10 12 a 13 17
pátek 10.října
9 12 a 13 15,30
Akce pro veřejnost :
„ NOVÝ ZÉLAND“  cestopisná beseda s
promítáním. Přednáší Jiří Mára. Úterý 7.
října 2008 v 17:30 hod. Vstup zdarma.
PATCHWORK Marie Niećové výstava
potrvá do 17.10.2008
Prodej starých vyřazených knih za
jednotnou cenu 2 Kč
Beseda pro mateřskou školu „Povídání o
pejskovi a kočičce  Jak si dělali k svátku
dort“
Aktuální informace se můžete dovědět na
naší webové stránce www.knihovna
vratimov.cz
M ěs t s k á k n i h o v n a v e Vr at i m o v ě
informuje, že bude uzavřena od 20. do 22.
října 2008 z důvodu úprav interiéru.
Omlouváme se všem čtenářům.
V tomto týdnu nebudeme posílat upomínky.
Děkujeme za pochopení.
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Dne 27. září 2008 oslavili krásnou

program :
10.10. v 19,00 hod.  HUDEBNÍ VEČER V KLUBU
SCHOD  hraje folková sk. NADARMO, vystoupí
i oblíbená BANÁNOVÁ HALINA z rádia Helax

 Klub Schod, vstupné 50, Kč
19.10. v 10,00 hod. JAK ŠEL HONZA DO POHÁDKY 
nedělní pohádka pro děti v podání Divadla Zlatý klíč
manželé

 kinosál Hvězda, vstupné 50, Kč

Miroslava a František CHUDĚJOVI

20.10.  2.11.  VÝSTAVA děl mladých umělců z těchto
oborů: malba,architektura,zlatnictví,sochařina, drátování
a další od autorek : Hedviky Nádraské, Jitky Svozilové,
Zuzany Štefkové,Nikoly Sýkorové, Anety Šinoglové a
dalších
 vestibul kina Hvězda
31.10. v 18,00 hod.  HUDEBNÍ VEČER V KLUBU
SCHOD  hudební sk. ZPOCENÝ VOKO ( rythm & blues)
 Klub Schod, vstupné 50, Kč

Hodně zdraví, lásky a pohody jim přeje dcera s rodinou

za účast na TTSK Vratimov dne 29.31.8.2008
Zdeněk HEČKO, Roman GELNER, Patrik JOHN, Kamil HRABEC,
Martin BADURA, R.+J.MOKROŠOVI, Dalibor ZÁRUBA,
WINDUO ZAS, Radka ČAJKOVA, Radim PŘÍVARA,Bohuslav HAVLIN
Děkují V.Kupka, A.Wirth, H.Ciganková, L.Patkolo

4.10.  PORTAS CUP  na hřišti DDM Vratimov turnaj
v minikopané, kategorie Aprezence od 9.00 , kategorie B
prezence od 12.30 hod., přihlášky a startovné odevzdat do
1.10. (středa)
pořádá DDM Vratimov
9.10.  VESELÉ LOUČENÍ S LÉTEM  kavárna Spol.domu
v 16,00 hod.

OD ZÁŘÍ  NOVĚ!!!
U každého kulturního programu
nabídka občerstvení s posezením ve vestibulu.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA !!!
Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer,
Červenáček a Rychlonožka.
Do KS Vratimov míří RYCHLÉ ŠÍPY
 nejúspěšnější komedie Slováckého divadla
z Uherského Hradiště,
kterou uvádíme 25.11. v 19 hod.
Vstupenky na všechna představení v předprodeji
v kanceláři Kulturního střediska ve Vratimově

 pořádá Klub důchodců Vratimov
18.10.  AKTIVITYpro děti od 2 do 10ti let, sál DDM Vratimov
(za krásného počasí hřiště DDM), sportovní hry, soutěže,
překážková dráha, slalomy, …
pořádá DDM Vratimov
25.10.  POSEZENÍ U KÁVY  DDM Vratimov ve 14,00 hod.

 pořádá Svaz tělesně postižených Vratimov
27.10.  PODZIMNÍ PRÁZDNINY  AQUAPARK OLEŠNÁ
informace a přihlášky v kanc. DDM
pořádá DDM Vratimov
29.10.  PODZIMNÍ PRÁZDNINY  ZOO ZLÍN pro děti a pro
rodiče s dětmi, informace a přihlášky v kanc. DDM
pořádá DDM Vratimov

Spol. DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol s r. o. zve na jednání, jehož
hlavním cílem bude seznámení vlastníků dotčených pozemků a vlastníků
sousedních pozemků s projektovou dokumentací zpracovanou pro potřeby
stavebního řízení pro stavbu Odkanalizování částí Vratimova, a to v
lokalitě Na Podlesí, ul. K. Velčovského, U Březinek a ul. Selská. Jednání se
zúčastní investor stavby, projektant stavby i pracovníci inženýrské činnosti
DOPRAVOPROJEKTU Ostrava, spol. s r.o., kteří zodpoví případné dotazy
a nejasnosti připravované stavby. Vzhledem k požadovanému termínu
vyřízení stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, termínu zahájení
stavby a finančním možnostem investora žádá spol. DOPRAVOPROJEKT
Ostrava
o účast, jak vlastníky pozemků dotčených předmětnou stavbou, tak i
vlastníky sousedních pozemků, jejichž nemovitosti budou napojeny na
navrhovanou kanalizaci.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s. r. o

angličtina 1.roč.  pondělí
2.roč.  úterý
3.roč.  úterý
4.roč.  pondělí
 pondělí
cvičení seniorů
 pondělí
aerobic mix
 pondělí
relax cvičení
cvičení s vel.míči  úterý
 úterý
bodyform
aby záda nebolela  středa
 středa
jóga
 středa
kalanetika
 středa
 čtvrtek
fitko s Lenkou

15,30
15,30
17,00
17,00
18,00
18,00
19,00
16,45
18,00
16,00
17,00
18,00
19,15
18,00

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

6.10.  v 18,00  schůze výboru zahrádkářů
17.  18.10.  Volby do zastupitelstva MS kraje a Senátu
24.  25.10.  Volby do zastupitelstva MS kraje a Senátu

6., 13., 20., 27.10.  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
6., 13., 20., 27.10.  v 16,00  zkouška ZUŠ  kinosál
7.10.  v 15,00  MO KSČM  salonek
8.10.  v 9,00  předváděcí akce  salonek
9.10.  v 16,00  Veselé loučení s létem  Klub důchodců
Vratimov  kavárna Spol.domu

prodeje v bývalé restauraci Spol.domu : 8., 20., 23.10.2008
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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19.10.2008
Jak šel Honza do pohádky
po předložení vybarveného obrázku
SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

kinosál Hvězda ve Vratimově

uvádíme

V podání herců Divadla Zlatý klíč
Vstupné 50, Kč  po předložení vybarveného obrázku  kupónu (uveřejněného
na této stránce VN)  SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

Předprodej v KS po  čt 7  17, pá 7  14

které si chtějí zacvičit v pohodovém, pomalejším tempu a přitom posílit problémové partie, jsme otevřeli kurz

Cvičíme každé pondělí od 19,00 hodin. Zájemkyně , prosím, hlaste se ihned na tel.č. 595 700 752,
731 446 809, email: romi.urbankova@seznam.cz

od 20,00hudební večer s folkovou kapelou

od 19,00  hudební skupina (rythm & blues)

bavit Vás bude i oblíbená
z rádia Helax
kde: Kulturní středisko,
vchod bývalá večerka
občerstvení : alko, nealko, malá jídelka

vstupné 50 Kč
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turnaj v minikopané 7.ročník

4.10. (sobota) 2008
soutěže a hry pro děti od 2 do 10ti let
(předpokl.konec v 17.30 hod.)

kategorie A 4.6.třída 4 + 1 brankář (+ 1 náhradník)
prezence od 9.00 hod., předpokl. konec v 13.30 hod.
kategorie B
7. 9.třída 4 + 1 brankář (+ 1 náhradník)
prezence od 12.30 hod., předpokl. konec v 17.30 hod
STARTOVNÉ za hráče 30,Kč !!
Občerstvení zajištěno. Zákaz vstupu na hřiště v kopačkách!!
Max.2 registrovaní hráči na jedno družstvo!
Přihlášky a startovné odevzdat do 1.10. (středa)
do 17.00 hod na DDM!
INFO tel. č.: 596 732 333, 739 201 077 ZVEME DIVÁKY I RODIČE DĚTÍ !!
ZA DEŠTĚ SE AKCE NEKONÁ!!!
www.ddmvratimov.cz
m.gracova@ddmvratimov.cz
Kovovýroba
 vchodové dveře (včetně list.schránek)
 okna, vrata z oceli i hliníku,
 kovové zábradlí, mříže, ploty, branky atd.

J ednička na renovaci dveří

sál DDM Vratimov (za krásného počasí na hřišti)
Program: sportovní hry, soutěže, překážková dráha,
slalomy, … vše o malé ceny a sladkůstky
S sebou : přezůvky, sportovní oděv a obuv, dobrou
náladu a chuť soutěžit
Startovné 20,Kč/dítě
Tel.č.: 596 732 333,739 201 077,
m.gracova@ddmvratimov.cz

KONTAKT:tel.:602 796 944
www.rodokov.cz

27.10.(pondělí)
AQUAPARK OLEŠNÁ
CENA:190,Kč,doprava (objednaný

na hřišti u DDM Vratimov
v kategoriích: A 3.  5. tř.  prezence v 9,00 hod.
B 6.  8. tř.  prezence v 12,00 hod.
družstva 4 + 1 (+náhradník ),
startovné 30,Kč za hráče (i náhradníci)

POZOR!! přihlášku a startovné
odevzdat do 30.10. (čtvrtek) 2008 mailem, osobně kanc.DDM

Nejlepší hráč
získá dres s originálními podpisy hráčů
HC Vítkovice Steel
Občerstvení  teplý čaj, párek, chléb

INFORMACE :
na tel.č. 596 732 333, 739 201 077
m.gracova@ddmvratimov.cz

autobus), vstupné na 2 hodiny, poplatek
dle VS
00
SRAZ na DDM v 8 hod !!! (předpokládaný
00
návrat k DDM 14 hod)
S SEBOU: PLAVKY, HŘEBEN, 2 RUČNÍKY, MÝDLO, ŠAMPÓN,PITÍ,
SVAČINA NA CELÝ DEN

JAK MAJÍ VYPADAT SPRÁVNÉ PLAVKY PRO PÁNY?
TÍM JSOU PLAVKY SLIPOVÉHO NEBO TRENÝRKOVÉHO
TVARU Z NESAVÉHO, PRUŽNÉHO, PŘILÉHAVÉHO MATERIÁLU
BEZ KAPES, ZIPŮ NEBO KOVOVÝCH OZDOB!

29.10. (středa) ZOO ZLÍN
CENA: 310,Kč dítě, 350,Kč dospělý
doprava (objednaný autobus) , vstupné, poplatek dle VS
00
SRAZ NA DDM V 8 hod !(předpokládaný návrat k DDM 1600 hod)
S SEBOU: BATŮŽEK, LÁHEV S PITÍM,
SVAČINA NA CELÝ DEN, PLÁŠTĚNKA,
KINEDRYL

Přihlášku a peníze odevzdat v kanc. DDM
do 22.10. (středa) 2008

INFO:
kanc. DDM nebo tel. č. 596 732 333
739 201 078, r.mickova@ddmvratimov.cz
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1. ODDĚLENÍ SPOLEČENSKO
VZDĚLÁVACÍ
email: r.mickova@ddmvratimov.cz, tel.: 739 201 078

! výtvarný technik od 8 let
pondělí 16.30 hod.
 malování, různé výtvarné techniky, přírodní
materiály,400 Kč
! pastelka od 4  7 let
středa 17.00 hod.
 výtvarný svět pro menší děti,výrobky z
papíru, přírodních materiálů, 350 Kč
! dřevař od 8 let , úterý 16.30 hod.
 základy práce se dřevem, výrobky, 400 Kč
! cukrářský od 6ti let
PO nebo ST 16.00 hod
 pečeme dobroty, výrobky z marcipánu, 350
Kč + 20 Kč/schůzka
! ozdoby od 6ti let, středa 16.00 hod.
 zvířátka, postavičky z korálků, květinový
náramek, náhrdelník, náramky, taštičky z
korálků, práce na stavu, 400 Kč
! mladý chovatel od 6ti let
čtvrtek 15.30 hod.
 kočky, želvy, křečci,hry, výstavy, učíme se
starat o živá zvířátka , 350 Kč
! angličtina pro nejmenší
pro děti z MŠ (předškol) a z 1. tříd ZŠ úterý
16.00 hod.
 zábavnou cestou uvedeme děti do základů
angličtiny, hry, básničky, písničky, 450 Kč
! angličtina pro malé školáky
pro děti z 2. tříd ZŠ, úterý 15.00 hod.
 kvalitní předstupeň povinné jazykové výuky
od 3. ročníku , nácvik správné výslovnosti,
schopnost rozumět, rozšíření slovní zásoby
 doplňovačky, křížovky, jednoduché psaní v
anglickém jazyce, 450 Kč
angličtina pro děti z 3. 5.tř. ZŠ
středa
15.30 hod
 výuka podle učebnice CHIT CHAT (OXFORD
UNIVERZITY), rozšiřování slovní zásoby,
používání správné gramatiky, 450 Kč
hra na kytaru pro děti od 10ti let
pátek 16.00 hod.
 podmínka vlastní kytara, naučíme se
písničky k ohni, 400 Kč
! smajlík I pro děti 7  10 let
čtvrtek 17.00 hod .
 hry, výlety,víkendové pobyty, turistika, 400 Kč
! minismajlík pro děti 4  6 let
čtvrtek 16.00 hod.
 hry, soutěže, výlety, básničky,
písničky, 350 Kč
! šachy pro děti od 8 let
středa 16.30 hod.
 pro začátečníky i mírně pokročilé, možnost
soutěží, 350 Kč
! malý detektiv pro děti 810 let
středa 17.00 hod.
 postřeh, kombinace, bystrý úsudek,
představivost, řešení případu inspektora
Pernera, návštěva pracovníka POLICIE ČR 
1x měsíčně , 300 Kč
! batůžek pro děti od 8 let
úterý 16.00 hod.
 pohyb a pobyt v přírodě, poznávání světa
přírody,vést ke schopnosti samostatně
pracovat,350 Kč

2. ODDĚLENÍ SPORTU A MLÁDEŽE
email: m.gracova@ddmvratimov.cz, tel.:739 201 077

H. P. MARTIAL GYM
sobota 17.00 hod., od 10 ti let

Přihlášky, bližší informace
v kanceláři DDM, ul. F rýdecké č. 377/61
tel. č. 596 732 333, 596 733 988
Provozní doba PO  PÁ 8.00 12.00, 13.00  17.00 hod
email: barak@ddmvratimov.cz , www.ddmvratimov.cz

 sebeobrana, mix judo + karate, fyzická
příprava, možnost účasti na závodech, 450 Kč
! klub „ New´s baráčníků“
středa 17.30 hod., od 14ti let
 pro Ty, co chtějí sami poznat co dokážou
 účast na akcích DDM, hry, výlety, víkendové
pobyty, 200 Kč
! DISCO tance 9  12 let
středa 17.00 hod.
 hip hop, disco, disco dance,450 Kč
! MIX DANCE od 6  10 let
čtvrtek 17.00 hod.
 co vše se musíme naučit, abychom vytvořili
taneční skupinu?
 disco dance,400 Kč
! MIX DANCE II. pokročilí
čtvrtek 18.00 hod., 400 Kč
! country školička, 5 7 let
středa 17.00 hod.
 country styl, sestavy pro vystoupení
 základy tanců v řadách, 400 Kč
! LINE DANCE přípravka I.
středa 17.00 hod., od 7  10 let
 country styl, sestavy pro vystoupení,
400 Kč
! LINE DANCE přípravka II.
středa 17.00 hod., od 10  14 let
 country styl, sestavy pro vystoupení,
400 Kč
! LINE DANCE pokročilí
sobota 10.00 hod., od 14  99 let
 country styl, sestavy pro vystoupení
 možnost účasti na seminářích, tanec pro
radost, 400 Kč
! Black and Brown , 7  99 let
sobota 9.00 hod.
 práce s bičem, lasem, příprava na veřejné
vystoupení, závody,350 Kč
badminton  tělocvična ZŠ nám.TGM pondělí
17.00 hod.
 pro děti od 9ti let
 základní údery, pravidla hry,350 Kč
! klub „ SPORTU“  tělocvična ZŠ
nám. TGM, pro děti od 10ti let
čtvrtek 17.30 hod.
 zaměřen na tělesné aktivity na hřišti, v
přírodě, tělocvičně a na dalších místech, kde
se dá sportovat, míčové hry, floorball,350 Kč
! sportovky  tělocvična ZŠ nám.TGM
čtvrtek 16.30 hod., pro děti 6  10 let
 floorball, hokej, futsal,350 Kč
! stolní fotbal,pro děti 10  15 let
čtvrtek 17.00 hod.
 max. skupina 8 dětí, pravidla hry, skill,
možnost závodů, 300 Kč
! dětský aerobic pro děti od 5  9 let
pondělí 16.30 hod.
 hravou formou děti získají základy
aerobicu, sestavy, 400 Kč
! step by step pro děti od 4  6 let
úterý 17.00 hod.
 tanec hr. formou pro holky i kluky, 400 Kč
! balerínka pro děti od 6  10 let
čtvrtek 16.00 hod.
 základní taneční a baletní prvky,400 Kč

pondělí 17.00hod., úterý 16.00 hod.
pro děti 6  10 let,
 hůlky, pompony, 450 Kč
! KOSTIČKY, úterý 16.00 hod.  DDM
středa 16.00 hod.  ZŠ TGM
 23.9.  konkurzní řízení v 16,00 hod.z bývalé
PŘÍPRAVKY ZIK  ZAK Vratimov,
450 Kč
! BUBLINKY ZIKZAK, ,
úterý 17.00 hod.  DDM
středa 17.00 hod. ZŠ TGM pro stálé členy,
500 Kč
! KLUB ZIK ZAK
úterý 18.30 hod.  DDM,
středa 18.30 hod.  ZŠ TGM pro stálé členy,
500 Kč

ZIK  ZAK VRATIMOV

1. uvedená cena je za jedno pololetí šk. roku.
2. termíny placení: 1. pololetí do 31.10. 2008
2. pololetí do 27.2. 2009.
3. jiný splátkový kalendář možno dohodnout
s ředitelkou DDM.
4. možnost požádat o sociální slevy

email: m.gracova@ddmvratimov.cz, tel.:739 201 077

! miminka pro děti 4 6 let
pondělí 16.00 hod.
 základní kroky, lehké sestavy, 400 Kč
! přípravka „ NOVÁČCI“

MATEŘSKÉ CENTRUM
email: r.mickova@ddmvratimov.cz, tel.: 739 201 078

! kluby maminek s dětmi pro děti ve
věku od 1/2 roku do 4 let
denně od 10.00 hod.
pondělí BROUČCI (do 1 roku) 400 Kč
úterý
PIŠKOTI (1 až 2 roky) 400 Kč
středa KLUBÍČKO (2 až 3 roky) 400 Kč
čtvrtek KUŘÁTKA (1 až 2 roky) 400 Kč
pátek ČERTÍCI (2,5 až 4 roky) 400 Kč
 pro maminky na mateřské dovolené
 bohatý program na dopoledne hry, básničky,
říkanky

CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE
email: h.nevrla@ddmvratimov.cz, tel.: 604 670 737

! novinářský „ Déčko“ od 10ti let
 vydávání novin, zajímat se o události ve
Vratimově a blízkém okolí, 300 Kč
! dinosaurus od 10ti let
 práce s archivními dokumenty
 zaznamenávání vzp. pamětníků, 300 Kč
! fotografický pro děti od 10ti let
pondělí 16.00 hod.
 seznámení s historickými metodami
 taje fotografie, 300 Kč
! všímálek pro děti od 10ti let
 „hrajeme si“ na televizi, pravidelné měsíční
vysílání dětské televize„TVéčko“, 300 Kč
! videoklubko pro děti od 10ti let
 nahlédnutí pod pokličku práce s kamerou
 video, které si sami natočíte, 300 Kč

KURSY PRO DOSPĚLÉ
email: m.gracova@ddmvratimov.cz, tel.:739 201 077

ZDRAVÉ CVIČENÍ čtvrtek 19.00 hod.
 jóga, relaxace, vitalizační sestavy, 600 Kč
OZDOBY  středa 16.00 hod.
 zvířátka, postavičky z korálků
 květinový náramek, náhrdelník,600 Kč
AEROBIC S HANKOU  úterý 20.00 hod.,
středa 20.00 hod.
 večerní cvičení, aerobik, strečink,
pilates, kalanetika, relaxace
BLACK AND BROWN
 práce s bičem, lasem, příprava na veřejné
vystoupení, závody, 600 Kč

Poznámky k úplatě za zájmové vzdělávání:

19

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
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Pokladna je otevřena hodinu před představením
tel.: 595 700 756

www.ksvratimov.eu, http: //kina.365dni.cz
1. – 2.10. v 18,00 hod.
Belgie, VB / akční komedie / 65,/ 107´/ od 12 let
Držitel Oscara a známý scénárista Martin McDonagh nám přináší
černou komedii o cti a podvodech, která se odehrává
v nádherném prostředí belgických Brugg.

3. – 4.10.v 18,00 hod.
VB,USA / dobrodružné fantasy / 70, / 144´/
přístupný,český dabing
Hrdiny Prince Kaspiana jsou opět sourozenci Pevensieovi
– Peter, Zuzana, Edmund a Lucie.

Pro naše nejmenší a jejich rodiče jsme připravili hodinové pásmo, ve kterém
uvidí příběh o krtečkovi, štěňátku, myškách a mnoho dalších pohádek.

8. – 9.10. v 18,00 hod.
USA / komedie / 65, / 110´ / od 12 let
Je napadeno velitelství americké zpravodajské tajné služby
a identita většiny zaměstnanců je prozrazena, šéfovi nezbývá,
než do akce poslat i horlivého analytika Maxwella Smarta

10.  11.10. v 18,00 hod.
USA / thriller / 60, / 100´/ nepřístupný do 12 let

Příběh lásky a přátelství od oscarového režiséra Anga Leeho.
Film vypráví milostný příběh dvou mladých mužů rančera a
kovboje, kteří se poznali v létě roku 1963 a stali se přáteli na celý
život.Hrají: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger a další

Nový thriller Davida Cronenberga (existenZ, Moucha, Dějiny
násilí) nás přivádí do prostředí ruských zločineckých klanů
v Londýně.
15. – 16.10. v 18,00 hod.
USA / animovaný / 70, / 92´/ př ístupný,čes. dabing

V líhni animovaných talentů studia DreamWorks se zrodil
nový hrdina, který dokáže skvěle konkurovat jeho
dosavadnímu tahounovi Shrekovi.
17. – 18.10. v 18,00 hod.
USA / animovaný / 70, / 103´/ přístupný,čes.dabing

Rodinný film VALLE od tvůrců filmů Hledá se Nemo a Ratatouille.

22. 23.10.v 18,00 hod.
SR,ČR / historický thriller / 70, / 140´/ od 12 let
Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší
filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou legendu
o Čachtické paní.

24. – 25.10.v 18,00 hod.
Fr.,Šv.,SRN / romantický / 65, / 120´/ od 12 let
Osmnáct pohledů na lásku, která začíná, končí nebo
probíhá v ulicích Paříže.
29. – 30.10. v 18,00 hod.
USA / animovaný / 70, / 89´/ přístupný
Nejmocnější bojoví mágové Magické dimenze obětovali,
aby porazili Zlo. Nyní je osud království v rukou mladé dívky
Bloom, víly Dračího plamene.

31.10. v 9,00 hod. / 25, / 60´
Pro naše nejmenší a jejich rodiče jsme připravili hodinové
pásmo, ve kterém uvidí příběh o krtečkovi, o štěňátku, o
myškách a mnoho dalších pohádek.

31.10. v 16,00 hod.
USA / romantický / 40, / 130´/ přístupný
Příběh lásky a přátelství od oscarového režiséra Anga
Leeho. Film vypráví milostný příběh dvou mladých mužů
rančera a kovboje, kteří se poznali v létě roku 1963 a stali
se přáteli na celý život.Hrají: J. Gyllenhaal, H. Ledger ......
31.10.  1.11. v 18,00 hod.
ČR,SR / válečné drama / 65, / 100´/ od 15 let
Druhá světová válka, podzim 1941. Do Němci a Italy obleženého
města Tobruku v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci
11. východního československého praporu.Válečné drama
je celovečerním filmem režiséra a producenta Václava Marhoula.

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.

Ta se podle pověstí koupala v krvi panen a na svých panstvích po léta
vraždila a mučila své poddané. Kruté skutky dovedly hraběnku Erzsébet
Báthory (1560  1614) až do Guinnessovy knihy rekordů, v níž je vedena
jako největší vražedkyně všech dob.Výpravný snímek plný velkolepých
bitev i osobních dramat v produkci společností Jakubisko film, Film and
Music Entertainment (UK) a Eurofilm Studio (HU) je patnáctý celovečerní
film Juraje Jakubiska. Ústřední postavou filmu je Erzsébet Báthory, u nás
známá jako Alžběta Báthory. Kým ve skutečnosti byla? "Krvavou
hraběnkou", sadistickou vražedkyní, nebo obětí temných intrik, pomluv a
bezpráví? Krutou, nemilosrdnou vladařkou, či zranitelnou, osamělou
vdovou, jejíž krutost nepřesáhla zvyky doby? Nebo obojím?Pohledy
historiků na životní příběh této kontroverzní šlechtičny se rozcházejí. Pojetí
její osoby coby vraždícího monstra zpochybňují nové důkazy ukazující na
hraběnku, která se díkysvému bohatství a nezávislosti stala terčem spiknutí
lidí, usilujících o její rozsáhlé majetky.
V roli Alžběty uvidíme britskou herečku Annu Friel; jako její manžel
František Nádašdy se představí Vincent Regan (Trója, 300: Bitva u
Thermopyl); Caravaggia ztvárnil Hans Matheson (Bídníci, MlhyAvalonu)
a čtveřici hlavních rolí uzavírá Karel Roden jako Juraj Thurzo. V dalších
úlohách uvidíme ze zahraničních herců i Franca Nera nebo Tima Preecea, z
domácích, česko  slovenských se představí Deana Jakubisková
Horváthová, Bolek Polívka, Marek Vašut, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková,
Andrej Hryc, Monika Hilmerová a mnozí další.

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

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Ze zasedání
Rady města Vratimova
RM na své schůzi 23.10.2008
projednávala:
! Rozbory hospodaření za 1. 9. měsíc
roku 2008
! Schválení inventarizační komise
! Vyhodnocení letní sezóny na
koupališti
! Zabezpečení údržby komunikací v
zimním období
! Plán práce RM na I. pololetí roku
2009
! Plán práce ZM na I. pololetí roku
2009
! Rozpočtové opatření č. V/2008
! Rozpočtový výhled na léta 2009
2012
! Prodloužení a ukončení nájemních
smluv

Ivo Kičmer, místostarosta

Dorazili vytrvalci všech
věkových kategorií
Úspěšný závod, spokojení vytrvalci. Tak lze
hodnotit běžecký závod na trati dlouhé 10
km, již 14. ročník silničního klání vytrvalců
Zlatý podzim. Závod tentokrát propršel, ale
déšť nijak jeho zajímavosti a kvalitě
neublížil a navzdory nevlídnému počasí
byla i účast jako tradičně vysoká.
Prologem byly závody žactva, v nichž byli
úspěšní i malí borci ze ZŠ Datyňská. V
hlavním závodě zvítězil po strhujícím
souboji v cílové rovince mistr Evropy v canis
běhu, to je vytrvalostní běh se psem,
výborný maratónec Roman Baláž z Ostravy
těsně před Tomášem Jurákem z Maratón
klubu Kopřivnice. Ti byli současně vítězi v
kategoriích do 39 let /Jurák/
a 4049 let /Baláž/. Kategorii mužů 5059 let
vyhrál Bronislav Walek z Hrádku ve
Slezsku, v kategorii veteránů nad 60 let
vystoupil na stupeň nejvyšší František
Holec z Místku a z vytrvalců přes 70 let byl v
cíli nejdříve Jiří Kousal z Přerova.
pokračování na str.3

KALENDÁŘE VRATIMOVA
NA ROK 2009 JSOU JIŽ TADY !
Všichni, kteří chtějí vědět, kdy se budou
odvážet odpady, kdy jsou plesy nebo
schůze spolků či spoustu dalších
užitečných informací, nebo se jen potěšit
pohledem na fotografie
hezkých míst
našeho města, by neměli odkládat nákup
prvního městského kalendáře, který je v
prodeji v kanceláři Kulturního střediska ve
Vratimově od 1. listopadu do vyprodání
zásob za cenu 55, Kč.

H. Bömerová, Kulturní středisko

VRATIMOV V KVĚTU  3. ROČNÍK VYHODNOCEN
Máme za sebou další rok s krásnými
balkóny, truhlíky nebo zahrádkami a zima
již klepe na dveře. Ještě než všechno
přikryje bílá peřina, dozvíte se, milí čtenáři,
která úprava zahrádky letos nejvyšším
počtem Vašich hlasů zvítězila ve 3. ročníku
fotografické soutěže „Vratimov v květu“.
Fotografie vystavilo kulturní středisko ve
vestibulu kina od 15. do 26. září. Nejvíce se
líbila zahrada s pergolou, jehličnany a

květinovými rabaty pana Milana Dunata. Na
druhém místě skončila fotografie zahrady
pana Břetislava Matuška. Oba pánové si v
televizním studiu převzali v posledním
zářijovém týdnu hezké věcné ceny a určitě
již plánují, jak vylepší vzhled svých
pozemků v příštím roce. Nezůstávejte
pozadu a zkuste to taky!

H. Bömerová, Kulturní středisko

ČÁSTEČNÉ VÝSLEDKY
VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ZA VRATIMOV
Voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které probíhaly 17. a 18.října 2008, z
celkového počtu 5 657 vratimovských voličů, se zúčastnilo 2 384 voličů a platných
hlasovacích lístků bylo odevzdáno 2 250. Účast ve Vratimově tedy byla 42,14%.
Pro přehled uvádíme výsledky politických stran, které dosáhly ve Vratimově alespoň 50
platných hlasů:

politická strana

vylos.č.

1

počet hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy

360

12

Křesťanská a demokratická unie  Československá strana lidová

111

18

Strana zelených

69

47

Občanská demokratická strana

642

48

Česká strana sociálně demokratická

910

Ing.Mičulková  za MěÚ Vratimov

2

„ VZPOMÍNÁNÍ“ NA CHODNÍKU
Škola je už vplnémproudu, vítr fouká ze strnišť a
každou chvíli můžeme očekávat první sněhovou
vločku. Chodníky u školy ZŠ Datyňská ve
Vratimově se však 6. října proměnily v slunné
mořské pobřeží, rozkvetlé vonící louky a zelené
lesy. Nastalo „Prázdninové vzpomínání.“
Žáci 5.B a 4. třídy využili příznivého počasí a
nově vybudovaných chodníků u školy a
proměnili je v jedno velké malířské plátno.
Výtvarně vyjádřili prázdninové zážitky a
doplnili tak své slohové práce o neobvyklé
ilustr a ce. F oto na jdete na str á nká ch
www.zsvratimov.cz
Z.O., ZŠ Datyňská

NEJEN KLASICKÁ,
ALE I ELEKTRONICKÁ
V letošním školním roce jsme začali hodnotit
žáky, kromě klasických zápisů do žákovských
kní žek, ta ké mod e r n í m způ s o be m
prostřednictvím multifunkčního internetového
komunikačního systému iŠkola.cz. Tento systém
obsahuje celou řadu služeb: hodnocení a
poznámky, rozvrh hodin, docházku, testy on
line, komunikaci (vývěsky), email pro každého,
domácí úkoly, schránku důvěry, přeposílání dat
na email, plány zkoušení a písemných prací,
chat, ...
Rodiče i žáci mají kompletní přehled o
hodnocení, výsledcích testů, úkolech, absenci i
poznámkách.
Mgr. J . Bawadekji, ZŠ Masarykovo nám.

„ PRORAZILI“ I DO OSTRAVY…
Městskýdechovýorchestr při ZUŠVratimovje v
jednom kole. V září hrál na oslavách 100 let
Sokola ve Vratimově a účinkoval před Domem
zahrádkářů při zahájení výstavy ovoce a
zeleniny, 10.října měl vystoupení dokonce v
Ostravě před DKmO u příležitosti zahájení
festivalu ZUŠ Ostrava. Přejme Městskému
dechovému orchestru pod vedením šéfdirigenta
pana Josefa Vráblíka hodně krásných koncertů.
J ana Adámková, OSPOSPOLU

Máte občanský průkaz
bez strojově čitelné zóny?
Nejvyšší čas k výměně!
31. prosince 2008 končí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelné zóny. Žádost o
vydání občanského průkazu je občan povinen
předložit nejpozději do 30. listopadu 2008, aby
mohla být do konce roku vyřízena. Držitelé
neplatného občanského průkazu si nebudou
moci vyřídit osobní záležitosti, při kterých jsou
povinni předložit platný doklad totožnosti 
převzetí doporučené zásilky na poště, při
jednání na úřadech, v bankovních domech a
podobně. Občanské průkazy se strojově
čitelnou zónou platí po dobu v nich uvedenou .
Pro občany narozené před 1. lednem 1936 se
povinná výměna nevztahuje, pokud není v těchto
občanských průkazech doba ukončení platnosti
vyznačená konkrétním datem.
Výměna občanských průkazu bez strojově
čitelné zóny je osvobozena od správního
poplatku. Občané Vratimova a Horních Datyň
si žádosti podávají na MěÚ Vratimov, III.
poschodí, kancelář č. 22, a to v úřední dny v
pondělí a ve středu, od 8.00 do 11.30 a od 12.30
do 17.00 hod.
Michaela Šulcová, sekretariát MěÚ

843 účastníků na startu
V pátek 3.10. proběhl 1. ročník Běhu
naděje, který navázal na devět předešlých
ročníků Běhu Terryho Foxe. Trať si prošlo
nebo proběhlo 843 účastníků z místních i
okolních škol: základní školy z Vratimova
na ul.Datyňské a Masarykovo nám., z
Horních Datyň, Řepiště, MŠ Vratimov,
rovněž obyvatelé Ústavu sociální péče ve
Frýdku Místku Penzion Anenská.
Výtěžek ve výši 16 057 Kč byl odeslán na
konto pro výzkum léčby rakoviny a po
skončení této akce v celé republice bude
rozdělen pro j ednotl ivá výzkumná
pracoviště v naší zemi.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
vkladatelům, kteří podpořili tuto myšlenku.
Zároveň děkuji našim sponzorům, kteří
nám každoročně umožní svou pomocí
nákup občerstvení pro účastníky.
Patří mezi ně: p. Roman Gelnar (restaurace
Nimrod), p. Kamil Hrabec (Music bar), p.
Heinich (Heinich Intex), p. Vaškovský
(Renoplast), manželé Pardubičtí (Sibeco),
p. Vašíček (Voda, plyn, topení).

Irena Heinichová, TJ Sokol Vratimov

SENIOŘI SE BAVILI ,
ale také se nechali poučit
Pohoštění, tanec a zpěv byly hlavní náplní
akce, která se konala 9. října pod názvem
Veselé loučení s létem. Organizátoři,
členové výboru vratimovského Klubu
důchodců však do programu zařadili i
záležitosti vážné a nadmíru poučné.
Na setkání důchodců
seniorů zavítali
příslušníci Policie ČR, jmenovitě pprap.
Mgr. Olga Bogdanová z oddělení Vratimov
a nprap. Petr Gřes z OŘ FM. Ti velice
zajímavou a pozorně vyslechnutou
instruktáží ukázali, jakých metod používají
různí podvodníci k obelhání a okradení
starších lidí. Současně uvedli, jakými
základními postupy se mohou senioři
bránit. Celá akce ukázala, že lze vhodnou
formou přispívat ke zlepšení života starší
generace. Přednášejícím je třeba vyslovit
za jejich výklad poděkování a touto cestou
požádat všechny občany o spolupráci při
informování o negativních jevech v jejich
okolí, nepodceňovat přitom ani zdánlivě
nepodstatné maličkosti.

Ing. Miroslav Ler, Klub důchodců

BALONY NAD VRATIMOVEM
Atrakce, která se nevidí často, se udála 27.
září. Součástí Festivalu dřeva v areálu
Slezskoostravského hradu byla, v rámci
doprovodného programu, i prezentace
horkovzdušného balonového létání. Vítr byl
příznivý ani ne tak pro letce balonů, jak pro
vratimovské občany. Balony totiž letěly od
hradu směrem na Vratimov a dva z nich
dokonce na pole mezi Vratimovem a
Řepištěmi přistály. Událost pohotově
vyfotografovala Ing. Renáta Mičulková,
vedoucí městského úřadu. (pa)

JEDNALI O KANALIZACI
V LOKALITĚ PODLESÍ
Zástupci společnosti Dopravoprojekt
Ostrava se 13. října sešli ve vratimovském
Kulturním středisku s občany, kterých se
týká stavba kanalizace v lokalitě Podlesí.
Na programu byly informace o napojení
jednotlivých nemovitostí na stokovou síť,
dále problematika zjišťování hloubky
stávajících jímek a hloubky přítoku do jímky
(v obou případech je nutno měřit hloubku od
terénu). Byl rovněž domluven kontakt na
projektanta Ing. Kutěje tel. 595 132 024, e
mail l.kutej@dpova.cz, se kterým je možné
domluvit vše potřebné. (pa)

ŘIDIČI, NEZAPOMEŇTE
BUDE ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Již v předminulém vydání Vratimovských
n ov i n b yl a u v ed e na i n f o rm a c e o
připravovaných změnách v dopravě ve
Vratimově a Horních Datyních v rámci
posílení bezpečnosti silničního provozu.
První takovou úpravou bude od počátku
roku 2009 změna přednosti jízdy na ul. K
Hájence. Vzhledem k tomu, že se na této
komunikaci zvýšil počet projíždějících
vozidel, je snahou města Vratimova na této
komunikaci zajistit
větší bezpečnost
silničního provozu omezením rychlosti, a to
tak, že zde bude odstraněno současné
svislé dopravní značení a zavedeno
obecné pravidlo neznačených křižovatek

(tj. dání přednosti v jízdě vozidlům
přijíždějícím zprava). Současně bude také
posunuto dopravní značení označující obec
tak, že uvedená lokalita již bude z
dopravního hlediska zahrnuta v obci. Tím
bude v dané lokalitě rychlost omezena na
50 km/hod. Výsledkem tohoto opatření
bude zajištění větší bezpečnosti silničního
provozu v dané lokalitě. Řidiči budou o této
změně informováni přechodným
dopravním značením umístěným na obou
začátcích ul. K Hájence po dobu od
prosince 2008 do února 2009.
J an Machotka, odbor investic a údržby

obecního majetku
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ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ  INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATILA
J ak j s m e p s al i v m i n u l ém č ís l e
Vratimovských novin, od druhého dne
tohoto školního roku jsou k dispozici
žákům i personálu škol nové výdejny
jídla. Tento krok by nebyl tak významný,
kdyby nenavazoval na investice vložené
do rekonstrukce a modernizace kuchyně
Zař ízení šk o l n ího s t rav ov án í p řed
několika lety.

Obědy pro školáky i další obyvatele
Jak dodává, snaží se i malé strávníky vést k
tomu, aby méně sladily, a když už je na
jídelníčku sladké jídlo, jako například
vločková kaše, je doplněno medem a jablky.
Není jednoduché s omezeným rozpočtem
udělat zdravé a kvalitní jídlo, ale paní
Kolarová tvrdí, že to jde. Zelenina, mléko,
ryby  na to se musí peníze vždy najít!
A co dá nejvíce práce? „Myslím, že
sestavení jídelního lístku. Tak, aby jídlo bylo
současně chutné, zdravé i ekonomicky
únosné. Při tvorbě jídelníčku využíváme
poznatky z průzkumu, který jsme mezi
strávníky udělali v minulém školním roce.

Je to pomoc.“
Obědy ze Zařízení školního stravování jsou
určeny nejen dětem, ale také dalším
obyvatelům města. Někteří si odnášejí jídlo
domů, někteří využívají jídelnu s kapacitou
12 míst přímo u kuchyně. Jídlo pomocí
sociální služby městského úřadu se také
dostává k těm, kteří se sami o sebe
nemohou postarat.
Investice, vložené do vybudování moderní
kuchyně i výdejen stravy tak přinášejí užitek
mnoha mladým i dříve narozeným
obyvatelům Vratimova.
(pa)

UŽITEČNÝ PRŮZKUM
MEZI MLADÝMI STRÁVNÍKY

Ředitelkou tohoto zařízení je poměrně
krátkou dobu paní Bc. Anežka Kolarová.
Strávníci, kteří poslední léta stravovací
služby využívají, vám potvrdí, že v poslední
době došlo ke značným změnám.
N av št í vi l i j sm e Z ař í ze n í šk o l ní h o
stravování, abychom se od paní ředitelky
dověděli, v čem je podstata změn. Pro ty,
kteří nemají tušení, kde se „velkojídelna“
nachází  je umístěná mezi dvěma
školkami, ulice Na vyhlídce…
Paní Kolarová si pochvaluje, že personál
jídelny má k dispozici moderní zařízení,
které jim umožňuje vyrobit až osm set
obědů denně. Skutečný počet je o něco
nižší, v září bylo přihlášeno kolem 680
strávníků. Veškeré kuchyňské zařízení je z
nerezavějící oceli, teplota při úpravě jídel se
hlídá pomocí počítače, v maximální míře se
v yu ží v a j í k on v ek t o m at y, sp ec i á l ní
horkovzdušné trouby, které umožňují
šetrnou přípravu jídla s minimem tuků. V
tomto zařízení lze například dělat řízky,
které nejsou napité tukem, jako ty, které
jsou smažené klasickým způsobem…
Jak se dále dovídám, tajemství kuchyně
není jen v moderním zařízení. Jak to vidí
paní Kolarová: „Snažíme se vařit podle
nejnovějších poznatků zdravé výživy. Málo
solíme, pepř a klasický ocet nepoužíváme,
když tak ocet vinný. Místo živočišných tuků
připravujeme jídla na řepkovém oleji. Dále
dáváme přednost čerstvé zelenině s
využitím olivového oleje lisovaného za
st udena, používáme potraviny bez
„éček“…“
Jak paní ředitelka vysvětluje, dají si
pracovnice jídelny práci s vařením čaje pro
školy, při tom dbají, aby to nebyly „uměliny“.
„Chodí nám spousta nabídek, abychom
odebírali různé nápoje v prášku, většinou
samá chemie. To odmítáme,“ zdůrazňuje.

V závěru uplynulého školního roku byl
uskutečněn průzkum ve školních jídelnách
ve Vratimově. Žáci byli dotazováni
prostřednictvím vytištěného dotazníku.
Průzkum byl anonymní, zaměřený na
vlastní názory st ravovaných žáků.
Vyjadřovali se k otázce, co se jim ve školní
jídelně líbí a co se jim nelíbí. O čem si myslí,
že je zdravé a přitom jim to vůbec nechutná.
Také se mohli vyjádřit k otázce, co si myslí,
že je zdravé a jedli by to každý den. Byli
postaveni do role hodnotících a hravě
známkovali jídla od známky 1 až po známku
5 podle svého názoru a vlastní chuti. Žáci,
kteří se v zařízení školního stravování
stravují, mají velmi dobrou orientaci v
jídlech. Umí si jídla vybírat a hodnotit je.
Společné stravování v jídelně si mnozí
chválí, protože mají možnost být u stolu se
svými kamarády. Vadí jim fronty u výdeje

obědů, hluk v jídelně. Výsledky hodnocení
jsou pro nás námětem, jak zdokonalovat
kvalitu přípravy jídel, a jak být nápomocni
při zabezpečení zdravého vývoje dítěte.
Úkolem školního stravování je pestrostí
sklad by j íd el uči t žáky správn ým
stravovacím návykům. Kuchařky připravují
saláty z čerstvé zeleniny, je to pracnější,
strávníkovi však tím můžeme poskytnout
hodnotnější stravu o nezbytné výživné
látky. Možnost výběru jídla je ve výdejně
Datyňská a Na Vyhlídce. Věřím, že více
zpříjemní stravování. Poděkování patří
kuchařkám, které se snaží dělat vše pro to,
aby strávník odcházel od stolu spokojený,
dík patří i Zastupitelstvu města Vratimov,
které rozhodlo o rekonstrukci výdejen ve
Vratimově a Horních Datyních.

Bc. Anežka Kolarová

Dorazili vytrvalci všech
věkových kategorií
dokončení ztitulní strany
Mezi mladšími ženami byla nejrychlejší
Natalia Pszcólka z Bazanowic v Polsku a
kategorii žen nad 40 let vyhrála stále
usměvavá a stále výborná Ludmila
Šokalová ze Staříče, předloňská vítězka
Ostravského maratónu.
Nelze se nezmínit o výborném výkonu žáka
vratimovské ZŠ na Masarykově náměstí
Tomáše Janoty / ročník 1994 !/, který
odvážně běžel tento desetikilometrový
závod už podruhé a letos svůj loňský čas
zlepšil o celých šest minut. Věk Tomáše,
nejmladšího ve startovním poli, nejstarší
ženy dvaapadesátileté Lídy Šokalové, i
dvou nejstarších mužů už
třiasedmdesátiletých Jaroslava Gamana z
Havířova a Jaromíra Volného z Vítkovic
dokazuje, že běhat lze v každém věku, ať
kondičně, rekreačně, nebo i na té velmi
slušné úrovni.
Výborné zázemí vytrvalcům vytvořily
pracovnice Kulturního střediska, kterým
patří velký dík, a samozřejmě nutno
poděkovat za finanční pomoc panu Ing.

Zbořilovi a společnosti KES, panu Ing.
Hainzelovi a společnosti MOBAL a panu
Čubovi a jeho firmě ČUBAAUTOSKLA.
Pořadateli silničního běhu Zlatý podzim,
zařazeného do celostátní atletické
termínovky a součásti Velké ceny vytrvalců
FrýdeckoMístecka a Beskydského poháru
byli Běžecký klub Vratimov spolu s
Kulturním střediskem Vratimov.

Zdeněk Fejgl, BK Vratimov

DŮLEŽITÁ ČÍSLA
ZÁCHRANNÝ
INTEGROVANÝ SYSTÉM

112

ZÁCHRANKA

155

HASIČI

150

POLICIE ČR

158

POLICIE VRATIMOV 604 127 288
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HOVOŘÍME S ŘEDITELKOU MĚSTSKÉ KNIHOVNY VRATIMOV
PANÍ MGR. HANOU PŠČOLKOVOU
Ani v současnosti čtenářů neubývá
Je za námi Týden knihoven, který se
konal již po dvanácté. Jak proběhl?
V tomto týdnu jsme neposílali upomínky,
14 novým čtenářům jsme prominuli do
konce roku registrační poplatek a zájemci
o staré vyřazené knihy si mohli vybrat z naší
nabídky.
Návštěvníci knihovny mohli v chodbičce
knihovny zhlédnout výstavu o Národní
knihovně a seznámit se prostřednictvím
výstavky
s tvorbou ilustrátorky Lucie
Dvořákové.
Děti z prvních tříd jsme přivítali do knihovny
při besedě „Poprvé do školy  poprvé do
knihovny“. Třeťáky ze školy na náměstí
T.G.Masaryka, kteří jsou zapojeni do
celokrajské akce „Škola hrou“,
jsme
požádali o vyplnění vysvědčení pro
knihovnu. V současné době totiž probíhá 2.
ročník celostátní soutěže o nejlepší
knihovnu pro děti s názvem „Kamarádka
knihovna“ a v rámci této soutěže děti
hodnotí knihovnu na speciálním formuláři
vysvědčení.
Do dnešního dne už máme 18 vyplněných.
Jaký je vůbec zájem o knihy a četbu?
Přibývá nebo ubývá čtenářů ?
Posuďte sami: v roce 2007 jsme do 14.
října evidovali 6 409 návštěvníků, kteří si
vypůjčili 29 296 knih a časopisů. V letošním
roce je to 6 436 a vypůjčeno bylo 30 856
knih a časopisů.
Co děláte pro to, aby přibývalo zejména
dětských čtenářů ?
Pro děti připravujeme řadu akcí. V letošním
roce už máme za sebou: besedy z cyklu
„Pohádky má každý rád“ : „Čertohraní“ a
„Čarodějnice, ježibaby a baby jagy“, besedy
„Pozor na piráty“ a „Kočkám vstup zakázán,
aneb myší rej v knihovně“. Všichni žáci

zá klad ních ško l js ou abs olven ty
knihovnických lekcí. Nocovali jsme v
knihovně v rámci celostátní akce „Noc s
Andersenem“ a žáci druhých tříd byli
slavnostně pasováni na čtenáře.
Fotografie z akcí si mohou zájemci
prohlédnout na naší webové stránce:
www.knihovnavratimov.cz.
Trochu ekonomie : kolik peněz se dává
na nákup knih a kolik zaplatí čtenář za
rok?
Do 14. října bylo nakoupeno a zpracováno
515 svazků knih v hodnotě 108 503 Kč. Dále
mají čtenáři možnost si vybírat ze 185 knih v
hodnotě 31 399 Kč, přivezených v letošním
roce z Řepišť, Oprechtic a Žabně a z dalších
318 svazků knih v hodnotě 66 394Kč, které
jsou hrazeny z „Dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na regionální
funkce knihoven“.
Registrační poplatek na rok 2008 je 80 Kč
pro dospělého čtenáře a 40 Kč pro mládež.
Nedávno, jak psal tisk, byla oceněna
místní knihovna v Řepištích, která je
vratimovskou pobočkou. V čem je její
činnost výjimečná?
Městská knihovna VRATIMOV vykonává
regionální funkce také pro Místní knihovnu
ŘEPIŠTĚ. Regionální funkce zahrnují
poradenské a koordinační služby, budování
výměnných souborů knihovních dokumentů
a vykonávají nezbytné činnosti,
napomáhající rozvoji knihoven.
Obec Řepiště se zapojila do soutěže
„Vesnice roku“ a v rámci této soutěže je
hodnocena také knihovna. Krajská
hodnotící komise ocenila široký záběr
činnosti knihovny, její zapojení do komunitní
role obce. Rovněž hodnotila umístění
knihovny v rekonstruovaných prostorách a

Knihovnice místní knihovny paní Marika Zajíčková (uprostřed) spolu se starostou Řepišť
panem Rostislavem Kožušníkem a místostarostkou paní Jaroslavou Bezecnou po převzetí
Čestného uznání za široký záběr činností knihovny a plnění komunitní role v obci.

výzdobu knihovny, která je velmi příkladná.
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
převzal starosta Řepišť pan Rostislav
Kožušník na slavnostním vyhodnocení
krajského kola soutěže dne 20. srpna v
Bolaticích. Knihovna tak postoupila do
celostátní soutěže „Knihovna roku 2008“ a
byla nominována na udělení ceny v
kategorii „základní knihovna“. Dne 9. října
se uskutečnil v Národní knihovně v
Zrcadlové kapli pražského Klementina
slavnostní akt předání ceny Ministerstva
kultury. Ceny předal ministr kultury Václav
Jehlička. Blahopřejeme!
(pa)

PROJEKTY
MAJÍ DODAVATELE
ArcelorMittal slibuje
lepší ovzduší
Společnost ArcelorMittal Ostrava v září
podepsala smlouvy s dodavateli dvou
m o d er n i zač n íc h p r o j ek t ů , k t er é
významně sníží emise prachu a oxidu
siřičitého v okolí hutní firmy. Jde o
projekty schválené nezávislými experty
z Vysoké školy báňské
Technické
univerzity Ostrava. Jedním z projektů je
odprášení provozu spékání železné rudy,
tzv. aglomerací. Dodavatelem projektu za
celkem 1,4 miliardy korun je německá
společnost LÜHR FILTER. ArcelorMittal
Ostrava provozuje celkem pět spékacích
pásů ve dvou provozech. Instalování
tkaninových filtrů za stávající
elektrostatické odlučovače sníží emise
prachu pod dvacet miligramů na metr
krychlový. Současný systém odlučování
prachových částic dokáže snížit podíl
prachu ve spalinách na 50  70 miligramů na
metr krychlový.
„Po roce 2010 bude zákonný limit stanoven
na 50 miligramů. Naše aglomerace tedy
budou produkovat méně než polovinu toho,
co povoluje zákon,“ slibuje Petr Baranek,
ředitel pro životní prostředí. Realizace
projektu bude trvat 24 měsíců. Pokud
nenastanou žádné komplikace, odprášení
Aglomerace Sever bude dokončeno ve
třetím čtvrtletí 2010 a u Aglomerace Jih to
bude do konce roku 2011.
Druhým z ekologických modernizačních
projektů ArcelorMittal Ostrava je odsíření
dv ou ko t l ů v zá vod ě E ne rge t i ka.
Dodavatelem projektu za 120 milionů korun
bude švédská společnost Mobotec Europe.
Výsledkem rekonstrukce bude
padesátiprocentní snížení emisí SO2 ve
spalinách. Pro odsíření byla zvolena
metoda přidávání hydrátu vápna do
spalovacího prostoru kotlů. Dokončení
projektu je plánováno na podzim roku 2009.
(pa)
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Navštívili jsme výstavu vratimovských zahrádkářů

PŘEHLÍDKA PĚSTITELSKÝCH ÚSPĚCHŮ
Letošní podzimní výstava ovoce, květin a
zeleniny vratimovských zahrádkářů, která
se konala ve dnech 27. až 29. září, ukázala,
že i za méně příznivých podmínek se dá
dosáhnout velmi dobrých pěstitelských
výsledků.
Jak nás informoval tajemník základní
organizace Českého svazu zahrádkářů pan
Milan Ožana, na letošní výstavě bylo o něco
méně ovoce, ale zato více zeleniny a květin.
„Zima byla mírná, proto se přemnožili
škůdci ovoce, na jaře nás postihlo krupobití,
které poškodilo plůdky ovoce, v létě byl
deficit vláhy a pak zase byl její přebytek, což
se projevilo rozšířením strupovitosti. Přesto
se výstava podařila. Dvacet vratimovských
zahrádkářů vystavilo celkem 110 vzorků
svých výpěstků ovoce a zeleniny a
nepočitatelné množství květin,“ uvedl pan
Ožana.
Nejvíce exponátů dodali zahrádkáři
Lubomír Stavinoha  24, Milan Ožana  15,
Antonín Kondas 12, Arnošt Naisar 12,

Jindřich Kusák 10. Během výstavy
probíhala anonymní soutěž o Vratimovské
jablko roku 2008. Návštěvníci mohli vybírat
ze sedmnácti vybraných a očíslovaných
jablíček. Zvítězilo jablko Rubín pěstitele
Jozefa Blahúta, které dostalo 115 hlasů,
druhé bylo jablko odrůdy Melodie rovněž od
J. Blahúta s 55 hlasy a třetí se umístilo
jablko odrůdy Melodie od Milana Ožany s 36
hlasy. J. Blahút jako vítěz soutěže obdržel
putovní pohár.
„Letošní výstava byla jedna z
nejkrásnějších za poslední léta. Bylo to
hlavně zásluhou velmi nápaditého
aranžování, které měla na starosti paní
Blažena Červená se svým kolektivem.
Výstavy se také svými exponáty zúčastnily
obě vratimovské základní školy i ZUŠ, ke
zvýšení úrovně přispěl i umělecký
dřevořezbář a brusič skla pan V. Švidrnoch.
Návštěvníci si také mohli koupit kvalitní med
a kaktusy,“ nezapomněl dodat pan Ožana.
Výstava zahrádkářů byla i společenskou

Dřevěný kozel Blažej, který na výstavu
dodala paní Blažena Červená, upoutal
pozornost většiny návštěvníků a stane se
„stálým obyvatelem“ Domu zahrádkářů.
událostí. Na zahájení byli přítomni starostka
Vr a t i m o v a M g r. I v et a Z ec h o vá a
místostarosta p. Ivo Kičmer, hrála dechovka
ZUŠ. Během soboty a neděle se s úspěchy
zahrádkářů seznámilo 320 návštěvníků, v
pondělí pak téměř pět stovek dětí
základních škol. „Ještě před zahájením
navštívili výstavu Ing. Kunčická a Ing.
Kobělús z bruzovické ovocné školky, kteří
zhodnotili naší výstavu jako velmi krásnou a
poučnou,“ řekl na závěr t ajemník
organizace zahrádkářů. (pa)

Členové výboru základní organizace Českého svazu zahrádkářů nad výstavními exponáty

Zkusili si útěk v řetězech
K policejní práci neodmyslitelně patří
zadržení pachatelů trestných činů nebo
zadržení osob hledaných a těch, na které
byl vydán příkaz k zatčení. Ne všichni však s
policisty dobrovolně spolupracují. Nezřídka
musí policista při zatýkání použít úkony, při
kterých je slyšet kovový zvuk policejních
pout. Každý takový zákrok prověří nejen
fyzickou kondici policisty, ale také jeho
zručnost a odbornost při poutání. Nikdo z
nás se s obdobnými schopnostmi nenarodil,
proto je policisté v rámci výcviku neustále
opakují a zdokonalují.
Přesto je třeba někdy zkusit i roli opačnou.
Jaké to je, utíkat spoutaný ve dvojici v
náročném terénu, si vyzkoušeli policisté z
Vratimova. 21. září 2008 se v Havířově
zúčastnili třetího ročníku adrenalinové

soutěže Útěk v řetězech . Pravidla soutěže
jsou velmi tvrdá. Dvoučlenná družstva jsou
vzájemně spoutána za ruce řetězy

policejními pouty  a musí co nejrychleji
uběhnout celou trasu závodu, ve které je

POLICIE ČR
pátrá, radí, informuje
několik náročných zkoušek. Musí připoutáni
k sobě přebrodit řeku, zorientovat se v
neznámém prostření, převést druhého
člena týmu poslepu komplikovaným
t e r én e m , pr o bě h n o ut p o d pa l b o u
paintbalových zbraní a zdolat další obtížné

překážky. Pprap. Miroslav Tišl a pprap.
Jaromír Klimša dokázali, že mají skvělou
fyzičku a tvoří sehraný tým. Hlavní rozhodčí
jejich výkon ocenil a předal jim bronzovou
medaili. Přitom konkurence byla opravdu
silná. Do soutěže se zapojili zástupci
hasičů, městské policie, soukromých
bezpečnostní ch agent ur a dalších
sportovních klubů.
Naši policisté předvedli opravdu vynikající
výkon i s pouty na rukou. Ve službě ovšem
mají pouta připravena pro ty, kteří nechtějí
respektovat zákony. O tom, že vratimovští
policisté umí pohotově zakročit, se už letos
přesvědči ly více než dvě desít ky
zadržených pachatelů trestných činů a těch,
na něž byl vydán zatykač. Proto si na závěr
dovolím jedno doporučení: policistům z
OOP ČR Vratimov raději utéci nezkoušejte!

Mgr. Olga Bogdanová, preventista
OOP ČR Vratimov
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Vratimovští občané se zajímají, co se děje s Hrabovským jezem na Ostravici
REKONSTRUKCE BUDE
PŘÍNOSEM
PRO RYBY I LIDI
Stovky kubíků kamení na břehu, zemní
stroje a rozvrtané koryto Ostravice, to
zahlédne člověk při přejezdu přes most z
Vratimova do Hrabové, nebo uživatel
cyklistické stezky vedoucí podél řeky.
Jak jsme se dověděli z Povodí Odry,
státního podniku, stavba nese název
„Rekonstrukce Hrabovského jezu“.“Je
pouze jednou ze součástí opatření, která
zajistí sanaci tzv. zpětné eroze dna vodního
toku
Ostravice, která byla vyvolána
poklesem Vítkovického jezu, nacházejícího
se cca 3 km níže po toku, v souvislosti s v
minulosti probíhající důlní činností.
Součástí sanačních opatření je rovněž
výstavba nového spádového betonového
stupně cca 80 m níže pod Hrabovským
jezem. Prostupnost pro rybí populaci přes
tyto dva objekty pak bude zajištěna
rybochodem umístěným podél levého
břehu. Rekonstrukce by také měla přispět k
využití malé vodní elektrárny, která je
postavena na pravém břehu a dosud není v
provozu.
Stavební práce budou ukončeny nejpozději
v druhém pololetí roku 2009. Vše
samozřejmě bude záležet na klimatických
podmínkách“. To jsou slova Ing.Lumíra
Peterka z Povodí Odry, který nám umožnil
nahlédnout do technické zprávy. Z ní se
mimo jiné dovídáme, že původní Hrabovský
jez byl vybudován začátkem 20. století,
délka přelivné hrany je 67 metrů a
dosavadní konstrukce neumožnila migraci
ryb proti proudu zejména při nízkém průtoku
vody.
Ačkoliv zpráva neobsahuje nic, co by se
týkalo budoucího využití rekonstruovaného
jezu ke koupání a relaxaci, podle slov
tiskové mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové
se s rekreačním využitím počítá. Pod
starým jezem, nově zvýšeným, bude

Malá vodní elektrárna

Pohled na řečiště při rekonstrukci jezu
vytvořen další stupeň jezu a v prostoru mezi
oběma jezy vznikne bazén s rovným
betonovým dnem, který, vzhledem ke
zlepšující se kvalitě vody v řece, určitě

neunikne pozornosti zejména méně
solventních, koupání chtivých obyvatel z
okolí. Na to si však musí ještě počkat…
(pa)

KILOWATTHODINY „ Z VODY“
Nenápadný domek blízko splavu skrývá
zařízení malé vodní elektrárny. O historii
a současnosti tohoto díla jsme požádali
jej ího provozovatel e ing. Frant iška
Špicara:
„Na začátku naší myšlenky využití vodní
energie pro výrobu elektrické energie stálo
hledání vhodného místa pro výstavbu malé
vodní elektrárny. Psal se rok 1994.
Společně s panem Ing.Ramíkem jsme
dospěli ke splavu na řece Ostravici na
rozhraní území Vratimova a Hrabové, kde
byla v blízkosti i možnost použít vedení sítě
vysokého napětí 22 KV.
Po nesčetných jednáních na odboru
Ochrany vod a půdy ost ravského
magistrátu, Povodí Odry a dalších
desítkách jiných organizací jsme obdrželi
stavební povolení a započali s výstavbou. I
přes nejrůznější nepříznivé vlivy včetně
stoletých povodní v roce 1997 a 2002 jsme
v roce 2006 stavbu dokončili a obdrželi jsme
všechna povolení včetně licence na výrobu
a prodej elektrické energie.
Naše MVE zatím využívá jednu Kaplanovu
přímoproudou turbínu o vnitřní světlosti
1000 mm s maximálním výkonem 55 kV a
3
max. hltnosti 3,7 m /s. Po dostavbě a
rekonstrukci jezu uvažujeme o instalaci
druhé turbíny. V současné době tato turbína
pohání pomocí vícenásobných řemenů
generátor, který vyrábí el. energii, a ta je
transformována na sloupu transformátorem
z 380 V na napětí 22 000 V a dodávána do
sítě vysokého napětí. Tuto energii vykupuje
ze zákona společnost ČEZ.
V současnosti jsme přešli ze zkušebního
provozu na trvalý automatický provoz, který
je řízen pomocí počítače AMIT 1000 a
dálkově ovládán pomocí mobilního

telefonu, kde lze kontrolovat např. okamžitý
výkon, teplotu jednotlivých ložisek,
natočení rotorových a statorových lopatek
turbíny a mnoho ostatních veličin,
potřebných k trvalému provozu soustrojí.
Tímto bychom chtěli poděkovat jak Ing.
Ramíkovi, který je vlastně duchovním
otcem celé MVE a dokázal vyprojektovat a
vyrobit jak tuto Kaplanovu přímoproudou
turbínu, tak i celou automatickou regulaci
včetně elektrických rozvodů, tak i
programátorům a mnoha dalším lidem, kteří
se ve svém volnu zúčastnili při výstavbě a
uvedení tohoto vodního díla do provozu.“
(pa),

POPTÁVKA PO ENERGIÍCH
V EU ROSTE
Přečetli jsme za vás
Poptávka po energiích v Evropské unii do
roku 2020 poroste o 1,2 procenta ročně.
Vyplývá to z aktuální studie organizace
McKinsey Global Institute. Poptávku podle
ní nejvíce budou táhnout obytný a komerční
sektor a doprava. Naopak by měly klesat
nároky ocelářského průmyslu, jehož
výrobní kapacity se postupně přesouvají
mimo Evropskou unii.
Podle autorů studie je ale v silách unie růst
poptávky po energiích, které v poslední
době nepříjemně zdražují, zcela zastavit.
Klíčové jsou investice do moderních
technologií, jež by mohly zvýšit takzvanou
energetickou produktivitu. Autoři studie
uvádějí, že tyto investice jsou účinnější, než
investice do obnovitelných zdrojů energie.
ČTK, 10.9.2008
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Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal.
Lucius Annaeus Seneca

v Kulturním středisku ve Vratimově

Dne 4.12.2008 uplyne 5 dlouhých let , kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
manželka a babička paní

program :

Mgr.Jindřiška VÁLEČKOVÁ
Děkujeme za tichou vzpomínku a úctu její památce,
neboť láska smrtí nekončí. S láskou vzpomínají

manžel Josef,dcera Hanka s rodinou ,syn Roman s rodinou

O

spolků a organizací města
8.11. ve 14,00  POSEZENÍ U KÁVY v Domě dětí a mládeže

 pořádá Svaz tělesně postižených Vratimov
1.11. od 9,00  SKOROHOKEJOVÝ TURNAJ na hřištI DDM Vratimov

 pořádá DDM Vratimov
18. 28.11.  OD STUDÁNKY K VELKÉ ŘECE  výstava T.Nožičkové
do 24.11.  CESTOU DO BESKYD  výstava fotografií J.Červenky
obě výstavy možno zhlédnout v půjčovní době knihovny (úterý 1012 a 13
17, pátek 912 a 1315,30)

 pořádá Místní knihovna Řepiště

4.11. v 18,00 hod.  Libor UHER  pokořitel K2
beseda s videoprojekcí
 kinosál Hvězda, vstupné 100, Kč
16.11. v 10,00 hod. OBUŠKU Z PYTLE VEN  nedělní pohádka
pro děti v podání Divadla Oblázek

 kinosál Hvězda, vstupné 50, Kč
10.  27.11.  VÝSTAVA  RYCHLÉ ŠÍPY(popá 917 a v době
promítání kina  stso od 17,00)
 vestibul kina Hvězda
25.11. v 19,00 hod.  RYCHLÉ ŠÍPY  postavy z FOGLAROVÝCH
RYCHLÝCH ŠÍPŮ rozesmějí publikum v nejúspěšnějším

divadelním představení SLOVÁCKÉHO DIVADLA Z UHERSKÉHO
HRADIŠTĚ
 kinosál Hvězda, vstupné 260, a 280, Kč
26.11. v 18,00 hod.  PŘEDNÁŠKA Ing.Jiří JANČA ml.

 salonek Spol.domu, vstupné 50, Kč
30.11. v 17,00 hod.  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA zábavné

odpoledne s velmi oblíbeným Hopsalínem  Jaromírem Riedlem,
který děti svými výstupy, soutěžemi a legrací vždycky „ dostane „ !
Pro všechny děti jsou připraveny balíčky.
 kavárna Spol domu, vstupné pro všechny 45, Kč

připravujeme :
9.12. v 18,00 hod.  VÁNOČNÍ GOSPELY  ZUZANA STIRSKÁ

 kinosál Hvězda, vstupné 220, Kč
11.12. v 18,00 hod.  LADIES PARTY  dámská jízda

s pánským striptýzem se skupinou The Rocky Team.
Skvělé pití, skvělá zábava, navrch trochu erotiky
 kavárna Spol.domu, vstupné 170, Kč

kurzy :
angličtina 1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
cvičení seniorů
aerobic mix
relax cvičení
cvičení s vel.míči
bodyform
aby záda nebolela
jóga
kalanetika
fitko s Lenkou

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

15,30
15,30
17,00
17,00
18,00
18,00
19,00
16,45
18,00
16,00
17,00
18,00
19,15
18,00

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

Akce v Horních Datyních :
3.11. v 18,00  schůze výboru zahrádkářů
4.11. v 13,30  SPOZ, Setkání seniorů s představiteli města
12.11. v 18,00  schůze výboru KSČM
28.11. v 17,15  schůze výboru včelařů

Akce jiných organizátorů ve Vratimově
3., 10., 24.11.  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
3., 10., 24.11.  v 16,00  zkouška ZUŠ  kinosál
5., 12.11.  ve 13,00  SPOZ MěÚ Vratimov  kavárna Spol.domu
11.11.  v 18,00  NEBE NA ZEMI  Těšínské divadlo
kinosál Hvězda

kinosál Hvězda Vratimov

4.listopadu 2008
v 18,00 hod.
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI
KS Vratimov počt 7  17

tel.595 700 752

pá 7  14

prodeje v bývalé restauraci Spol.domu : 7., 24., 26., 27.11.

vstupné 100 Kč

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

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV PŘIJME ZAMĚSTNANCE PRO TATO VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Hlavní pracovní poměr

Dohody o pracovní činnosti

 referent propagace a redaktor novin  kumulovaná funkce,

 pokladní kina, práce 4 x týdně, večerní směny (výjimečně i

nástup 1. 12. 2008 nebo nejpozději do 1. 1. 2009, práce s PC 
Word, Excel, velmi dobré znalosti Corelu a ČJ (část úvazku

noční), do 80 hod. měsíčně, nástup 1. 1. 2009
 promítač kina  i bez praxe na zaučení, nástup dle dohody

propagace, letáky, příprava výstav a jiných tiskovin, část úvazku
kompletní tvorba novin, vč. vlastních příspěvků, redakční úpravy,
technického sestavení stránek, spolupráce s tiskárnou)

INFO osobně v Kulturním středisku ve Vratimově, Frýdecká
1000/48 nebo na tel. č. 595 700 751, 777289242 u p.
Vichnarové
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KULTURNÍ STŘEDISKO

tel. 595 700 752
na www.ksvratimov.eu

KUPÓN
16.listopadu 2008

Obušku z pytle ven
po předložení vybarveného obrázku
SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

kinosál Hvězda ve Vratimově

v neděli 16.listopadu v 10,00 hod.

obušku
z pytle ven
Lidová pohádka K.J. Erbena vypráví o chudém muzikantovi,
kterému chtěl zázračný stařeček pomoci tím, že mu
daroval kouzelný ubrousek, který se sám prostíral
a kouzelného oslíka, z něhož se při otřásáni sypaly
samé dukáty.
V podání herců Divadla Oblázek

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

Předprodej v KS

po  čt 7  17, pá 7  14

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
26.11. 2008 v 18,00 hod.
v salonku kulturního střediska

vstupné: 50, Kč

Jiří Janča se dlouhodobě věnuje homeopatii . Za tu dobu vyvinul řadu vlastních prostředků a postupů. Proslulý terapeut alternativní
medicíny patří mezi přední odborníky a nejpopulárnější přírodní léčitele u nás. Je pokračovatelem svého otce, který je autorem
zcela unikátní knižní řady, mapující hlavní metody alternativní medicíny.

zveme všechny do nového

KLUBU SCHOD
7.11. - 19 hod.

OBCAS
ˇ BAND

prvky blues, jazzu a folku  kapela koncertuje v ostravských klubech, nedávno natočila CD  "LEHKÉ PÍSNĚ NA TĚŽKOU DOBU"

28.11. - 19 hod.
Každý z nich je odchovaný v jiném hudebním "chlívku".

DOBRÁ POLOHA
Navzdory těmto rozdílům, si v muzice každý z nich našel svou „Dobrou Polohu“

kde: Kulturní středisko,
vchod bývalá večerka

Konec kolem 22. hodiny.

alko, nealko, malé občerstvení
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30.11.2008 v 17,00 hodin
kavárna Spol. domu

MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA
Zábavné odpoledne
s velmi oblíbeným

Hopsalínem  Jaromírem Riedlem,
který děti svými výstupy, soutěžemi a legrací
vždycky „ dostane „ !
sponzor pořadu

Pro všechny děti jsou připraveny balíčky.

JEDNOTA, SD FrýdekMístek

Vratimov čp. 1049, tel. 596732470

Navíc odměna pro ty děti, které s sebou donesou vybarvený obrázek z této stránky novin.
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Přihlášky, bližší informace
v kanceláři DDM, ul. F rýdecké č. 377/61
tel. č. 596 732 333, 596 733 988
Provozní doba PO  PÁ 8.00 12.00, 13.00  17.00 hod
email: barak@ddmvratimov.cz , www.ddmvratimov.cz

VOLNÁ MÍSTA KROUŽKŮ, KURZŮ, KLUBŮ  šk.rok 2008/2009
Placení kroužků v pokladně DDM  PO, ST, PÁ 8.00  12.00, 13.00  17.00 nebo úhrada formou bankovního převodu.
email: r.mickova@ddmvratimov.cz, tel.: 739 201 078

email: m.gracova@ddmvratimov.cz, tel.:739 201 077

! CUKRÁŘSKÝ od 6ti let
PO nebo ST 16.00 hod.
 pečeme dobroty, výrobky z marcipánu,
350 Kč + 20 Kč/schůzka
! OZDOBY od 6ti let, středa 16.00 hod.
 zvířátka, postavičky z korálků, květinový
náramek, náhrdelník, náramky, taštičky
z korálků, práce na stavu, 400 Kč
! ANGLIČTINA pro děti z 3. 4.tř. ZŠ
středa 15.30 hod. výuka podle učebnice CHIT
CHAT (OXFORD UNIVERZITY), rozšiřování
slovní zásoby, používání správné gramatiky,
450 Kč
! MALÝ DETEKTIV pro děti 810 let
středa 17.00 hod. postřeh, kombinace, bystrý
úsudek, představivost, řešení případu
inspektora Pernera, návštěva pracovníka
POLICIE ČR  1x měsíčně , 300 Kč
! BATŮŽEK pro děti od 8 let
úterý 16.00 hod.  pohyb a pobyt v přírodě,
poznávání světa přírody,vést ke schopnosti
samostatně pracovat, 350 Kč
! KLUBY MAMINEK S DĚTMI pro děti ve
věku od 1/2 roku do 4 let
pondělí BROUČCI (od 0,5 do 1,5 roku) 400 Kč
čtvrtek KUŘÁTKA (1 až 2 roky) 400 Kč
 pro maminky na mateřské dovolené
 bohatý program na dop. hry, básničky, říkánky

! DISCO tance 9  12 let, středa 17,00 h.
 hip hop, disco, disco dance, 450 Kč
! MIX DANCE 6  10 let, čtvrtek 17,00 h.
 co vše se musíme naučit, abychom vytvořili
taneční skupinu? disco dance, 400 Kč
! COUNTRY školička, 5 7 let, středa 17,00
 country styl, sestavy pro vystoupení
 základy tanců v řadách, 400 Kč
! LINE DANCE přípravka I. středa 16,15 h.
7  14 let  country styl, sestavy pro vystoupení,
400 Kč
! BLUES JEANS  od 14 do 99 let
country styl, sestavy pro vystoupení,účast na
seminářích, tanec pro radost, sobota 10,00 h.,
400 Kč
! KLUB „ SPORTU“  tělocvična ZŠ
nám. TGM, pro děti od 10ti let,čtvrtek 17,30 h.
 zaměřen na tělesné aktivity na hřišti, v přírodě,
tělocvičně, míčové hry, floorball, 350 Kč
! SPORTOVKY  tělocvična ZŠ nám.TGM
čtvrtek 16.30 hod., pro děti 6  10 let
 floorball, hokej, futsal, 350 Kč
! DĚTSKÝ AEROBIC pro děti od 5  9 let
pondělí 16.30 hod. hravou formou děti získají
základy aerobicu, sestavy, 400 Kč
email: h.nevrla@ddmvratimov.cz, tel.: 604 670 737

!

NOVINÁŘSKÝ „ Déčko“ od 10ti let

 vydávání novin, středa 15,00 h . 300 Kč
! FOTOGRAFICKÝ pro děti od 10ti let
pondělí 16.00 hod. seznámení s historickými
metodami, taje fotografie, 300 Kč
! VIDEOKLUBKO pro děti od 10ti let
 nahlédnutí pod pokličku práce s kamerou
 video, pondělí 16,00 h. 300 Kč

KURZY PRO DOSPĚLÉ
email: m.gracova@ddmvratimov.cz, tel.:739 201 077

AEROBIC S HANKOU  úterý 20.00 hod.,
středa 20.00 hod. 30 Kč/1 cvičení
 večerní cvičení, aerobik, strečink,
pilates, kalanetika, relaxace
MÍČE  rezervace tel. 596 732 333 vždy
v pondělí do 12,00 h. pondělí 19,00  30 Kč/1
cvičení
BLACK AND BROWN sobota 9,00 h.
 práce s bičem, lasem, příprava na veřejné
vystoupení, závody, 700 Kč

Poznámky k úplatě za zájmové vzdělávání:
1. uvedená cena je za jedno pololetí šk. roku.
2. termíny placení: 1. pololetí do 31.10. 2008
2. pololetí do 27.2. 2009.
3. jiný splátkový kalendář možno dohodnout
s ředitelkou DDM.
4. možnost požádat o sociální slevy
5. pozdější přihlášenísnížení ceny zápisného

BURZA SPORTOVNÍCH POTREB
A SPORTOVNÍHO OBLECENÍ
ˇ
ˇ
Kdy? v sobotu 22. 1 1 . od 1 3- 1 5 hod.
Kde? sál DDM Vratimov

0- 99 LET

Věci k prodeji doneste na DDM v pátek 21.11.2008
od 1316,30 hod. společně se seznamem věcí a cenami.

6.prosince

od 16.00 hod.
SÁL KS Vratimov

1.listopadu
na hřišti u DDM Vratimov
v kategoriích: A 3.  5. tř.  prezence v 9,00 hod.
B 6.  8. tř.  prezence v 12,00 hod.
Občerstvení  teplý čaj, párek, chléb

pro děti od 2 let
nadílka pro děti  vezměte s sebou balíček
se jmenovkou pro své dítě
na všechny děti čeká překvapení
může přijít každý, nejen členové kroužků
na programu jsou hry, soutěže, tanečky

zveme všechny děti z našich kroužků a jejich kamarády
z Vratimova, Horní Datyně,Řepišť, Paskova, Václavovic, Šenova

MIKULÁŠ , ČERT A ANDĚL
osobně rozdají dětem balíčky
dobrovolné vstupné
Informace tel.č.: 596 732 333, 739 201 077
www.ddmvratimov.cz
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KULTURNÍ STŘEDISKO

informace
na www.ksvratimov.eu
kinosál Hvězda
ve Vratimově

ˇ
cistá
duše

ˇ
ˇ
ˇ
CERVENÁCEK,
VELKÝ VONT NEBO MAŽNÁK
MEZI VÁMI !
Postavy z FOGLAROVÝCH RYCHLÝCH ŠÍPŮ rozesmějí publikum v nejúspěšnějším divadelním představení
SLOVÁCKÉHO DIVADLA Z UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

ˇ
JUNÁCI VPRED
!

25.LISTOPADu 2008 V 19,00 HOD.

ˇ STEZKOU DO KULTURNÍHO STREDISKA
ˇ
BOBRÍ
VRATIMOV
Předprodej zahájen! Telefonické rezervace pouze 1 týden!
po  čt 7  17, pá 7  14 kancelář KS tel.. 595 700 750,1,2,3,4  email: ksvratimov@mybox.cz
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Program kina Hvězda Vratimov
Pokladna je otevřena hodinu před představením

LISTOPAD 2008

tel.: 595 700 756

www.ksvratimov.eu, http: //kina.365dni.cz

5. – 6.11. v 18,00 hod.
ČR / poetický / 65, / 80´/ nepřístupný do 12 let

FILMY
ZA ZVÝHODNĚNÉ
VSTUPNÉ

MÁJ

28.11. 9,00 hod.,
vstupné: 25, Kč

Filmový projekt s názvem „Máj“ režiséra a kameramana
F. A. Brabce je koncipován jako celovečerní hraný film pro
celou rodinu.

!

Akce pro manželské páry, které byly sezdány v měsíci
květnu :1 vstupenka pro jednoho z partneraů zdarma!!

!

7. – 8.11. v 18,00 hod.
USA / animované scifi / 70, / 98´/ nepřístupný do 12 let

STARS WARS: KLONOVÉ VÁLKY
Počítačově animovaný snímek ze světa Star Wars,
odehravající se za Klonových válek (mezi Epizodou II. a III.).
V příběhu se objeví všichni hlavní hrdinové z předešlých
filmů a pomalu se začnou objevovat další v připravovaném
seriálu, který bude navazovat na tento film.

12. – 13.11. v 18,00 hod.
USA / romantický muzikál / 65, / 108´/ přístupný

MAMMA MIA !
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá
matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA.

14. – 15.11. v 18,00 hod.
VB,USA / pohádka / 59, / 103´/ přístupný, český dabing

PENELOPE
Penelope je kouzelná moderní pohádka o lásce
a sebepoznání.

ČTYŘLÍSTEK POHÁDEK
Pro naše nejmenší a jejich rodiče jsme připravili hodinové pásmo pohádek.

28.11.2008 v 16,00 hod.
ČR,SR / komedie / 90´/ 40, Kč

SLUNEČNÍ STÁT
Příběh o čtyřech kamarádech, kteří ze dne na den ztratí
práci a rozhodnou se založit si vlastní firmu. Režie: Martin Šulík
Hrají: Oldřich Navrátil, Ivan Martinka, Ľuboš Kostelný,
Igor Bareš,Anna Cónová, Petra Špalková, Anna Šišková....

ˇ

19. – 20.11. v 18,00 hod.
český dabing
Fr., N, Lucembursko / animovaný / 70, / 79´/ přístupný,

LOVCI DRAKŮ
Ztracení poutníci a novopečení cestovatelé, vítejte na palubě!

21. – 22.11. v 18,00 hod.
SR / černá komedie / 65, / 100´/ nepřístupný do 15 let

POLOČAS ROZPADU
Tragikomedie ze současné Bratislavy o rozpadu vztahů
a hodnot, o mizení elementární slušnosti z našeho života.

26. – 27.11. v 18,00 hod.
USA / dobrodružný, fantasy / 65, / 95´/ nepříst. do 12 let

CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
Film je natočen na motivy knihy Julesa Verna  Cesta
do středu Země.
český dabing
28. – 29.11. v 18,00 hod.
Německo / anim.komedie / 65, / 85´ / nepříst. do 12 let

SISSI A YETTI
Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném světě.
28.11. 2008 v 09,00 hod.,vstupné: 25, Kč

ČTYŘLÍSTEK POHÁDEK
hodinové pásmo pohádek pro nejmenší
28.11.2008 v 16,00 hod.
ČR,SR / komedie / 90´/ 40, Kč

SLUNEČNÍ STÁT
Příběh o čtyřech kamarádech, kteří ze dne na den ztratí
práci a rozhodnou se založit si vlastní firmu.
Režie: Martin Šulík
Hrají: Oldřich Navrátil, Ivan Martinka, Ľuboš Kostelný,
Igor Bareš, Anna Cónová, Petra Špalková, Anna Šišková,
Lucie Žáčková, Martin Juza, Csongor Kassai, Kostas
Zerdolaglu, Alice Nellis, Norbert Lichý,
Alena Sasínová  Polarczyk

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.

MAMMA MIA !

12. – 13.11. v 18,00 hod.
Mladičká Sophie (Amanda Seyfried) žije s mírně šílenou matkou
Donnou (Meryl Streep) na řeckém ostrůvku Kalokairi, kde vedou
lehce uvadající rodinný hotýlek. Ani s jednou není k vydržení,
protože se Sophie bude záhy vdávat. Zatímco Donna si v téhle
souvislosti dělá ryze praktické starosti, Sophie řeší jediný problém –
kdo ji odvede k oltáři. Nalezený matčin deník totiž odhalil, že se
Donna v době kriticky blízké Sophiinu početí spustila hned se třemi
chlapci. Podnikavá dívka, která zdědila matčinu excentričnost,
nelení a všechny tři na svatbu pozve. A oni přijedou. A protože
Donna neměla o příjezdu tří připomínek hříchů mládí ani ponětí,
bude na Kalokairi veselo i bez svatby. Děj posouvají dopředu
písničky od ABBA, neodolatelně nazpívané hvězdami filmu. Když
Donna popisuje svou špatnou finanční situaci, zazní Money, Money,
Money, ve chvíli, kdy narazí na bývalé milence, spustí Mamma Mia!,
a tak je to od začátku do konce, žádný hit z produkce ABBA
nezůstane ležet ladem. Režie: Phyllida LloydHrají: Meryl Streep,
Colin Firth, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Julie Walters, Stellan
Skarsgard, Christine Baranski, Dominic Cooper

Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.č. 595 700 754, www.ksvratimov.eu
Předseda redakční rady : Ivo Kičmer, zodpovědný redaktor VN Mgr.Pavel Pastor. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ďurišová.
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ČR E 12367
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ZM na svém zasedání 10.11.2008
projednávalo:
Rozbory hospodaření za 1. 9. měsíc
roku 2008
Vyhodnocení letní sezóny na
koupališti
Plán práce ZM na I. pol. roku 2009
Zabezpečení údržby místních
komunikací v zimním období
Rozpočtové opatření č. V/2008
Návrh na odpis nedobytných
pohledávek
Změna užití výtěžku VHP za rok 2007
Jmenování členů školských rad pro
období 20092011
Vyhlášení záměru prodeje objektu
občanské vybavenosti č. p. 201, ulice
Buničitá a pozemků p. č. 71, 72 a 73
v k. ú. Vratimov
Prodej pozemků ulice Datyňská, k. ú.
Vratimov
Prodej hasičského automobilu LIAZ
Přijetí dotace a schválení smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady
RM na své schůzi 14.11.2008
projednávala:
Přidělení obecního bytu v Domě
s pečovatelskou službou
Návrh na změny jízdního řádu
v autobusové dopravě
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene
Dohoda o ukončení pronájmu
nebytových prostor
Úhrada za likvidaci komunálního
odpadu na rok 2009
Převod majetku pro jednotku SDH

Ivo Kičmer, místostarosta

ZDARMA

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Vánoční motiv z tvorby žáků ZUŠ Vratimov

dostává se Vám do rukou poslední číslo našich novin v letošním roce.
Je to v období, kdy dochází k hodnocení uplynulého roku, ale hlavně se
blíží Vánoce a Nový rok. Je to čas, kdy po tom všem shonu se konečně
zastavíme, začneme si více uvědomovat a vážit rodinného zázemí,
svých nejbližších a známých. Největší radost mají děti, které se již
nemohou dočkat dárků pod rozzářeným vánočním stromkem.
Po těchto nejkrásnějších svátcích očekáváme příchod nového roku,
s přáním, aby byl alespoň takový, jako ten uplynulý.
Dovolte, abychom Vám všem popřáli klidné prožití vánočních svátků,
zdraví, pohodu v rodinném kruhu, spokojenost a úspěchy v práci
v roce 2009.
Mgr. Iveta Zechová, starostka
Ivo Kičmer, místostarosta
Představitelé města spolu s občany
si připomněli výročí vzniku republiky

Regi onál ní poli t ika Evropské uni e,
nazývaná též politika hospodářské a
s o c i ál n í s o u d r žn o s t i , j e o d r azem
principu solidarity uvnitř Evropské unie,
kdy bohatší státy přispívají na rozvoj
chudších států a regionů, aby se zvýšila
kvalita života obyvatel celé Evropské
unie. Na období 20072013 vyčlenila EU
částku přibližně 8 686,8 mld. Kč. Z této
částky se podařilo ukrojit deset milionů
korun
pro Dům dětí a mládeže ve
Vr at i m o v ě n a p r o j ek t „ CENTRUM
MEDIÁLNÍ VÝCHOVY  rozšíření zázemí

zájmového vzdělávání“ .
Nyní alespoň pár vět o tom, co to vlastně
fondy EU jsou a jak fungují. Do fondů EU
přicházejí prostředky od členských zemí
unie a následně plynou zpět, ale již ne
státům, ale konkrétním subjektům, které
splní podmínky pro jejich získání. Dotace
jsou zaměřeny zejména na regionální
rozvoj. Uskutečňují se v rámci tzv.
operačních program ů na úrovni
j ednotlivých států a j ednotných
programových dokumentů, které jsou jejich
obdobou.
pokračování na str.2

Významné výročí 90 let od vzniku
Československa, si představitelé města
spolu s dalšími občany připomněli 24. října
položením kytic k pomníku T. G. Masaryka.
Pietní akt proběhl také u památníků obětem
První světové války u Sokolovny a v
Horních Datyních. (pa)
V tomto školním roce vzniklo při ZUŠ
Vratimov další hudební těleso  Cimbálová
muzika, která je z velké části tvořena členy
Smyčcového souboru a která už po
několika týdnech zkoušek a secvičování
může nabídnout velmi kvalitní vystoupení.
J.A.

2

dokončení ze str.1
Tyto dokumenty obsahují mimo jiné tzv.
dotační tituly  tj. důvody, které umožňují
čerpání dotací. Je nutné zdůraznit, že
dotace mají účelovou podobu, to znamená,
že jejich čerpání je podmíněno tím, že
budou použity na konkrétní účely.
Každý projekt, na který je v Česku žádána
dotace z fondů Evropské unie, je unikát.
Příprava úspěšného projektu v žádném
případě není záležitostí několika dnů nebo
týdnů. Už jen samotné vyhledávání a třídění
nezbytných informací může zabrat několik
dnů. S přípravou projektu je nutné započít
ještě před vyhlášením výzvy a po jejím
vyhlášení pouze upravovat podklady podle
aktuálně vyhlášených podmínek. Žádost
může podávat každý subjekt samostatně,
nebo si může najmout na zpracování
žádosti o dotaci zkušeného, odpovědného
a solidního poradce či konzultanta, tak jak
to učinilo Město Vratimov.
Jak se ukázalo, byl to krok správným
směrem, neboť dne 13. 10. 2008 jsme

obdrželi oznámení o výběru projektu k
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z
rozp očt u R egi onál ní rady re gio nu
soudržnosti Moravskoslezsko. Díky této
jedinečné šanci, kterou nám vstup do
Evropské unie nabízí, bude v příštím roce
realizován celý projekt „CENTRUM
MEDIÁLNÍ VÝCHOVY  rozšíření zázemí
zájmového vzdělávání“, jehož cílem je
z at ra kt i vně ní pod m í nek ži vo t a ve
Vratimově, rozšíření nabídky v oblasti
zájmového vzdělávání a dovybavení
organizace. Pomocí projektu bude
dosaženo rozšíření prostorů pro provoz
Domu dětí a mládeže, rozšíření možností
pro vzdělávání, nabídka služeb pro
celoživotní vzdělávání, výuka mediální
výchovy a v neposlední řadě také úprava
pozemku DDM pro venkovní zájmovou
výuku.
Nezbývá nám, než poděkovat všem, kteří
se na projektu podíleli a podílejí nadále.

Erika Herzová, sekretariát MěÚ

Zástupci města obcí sdružených v
Regionu Slezská brána se 30. října sešli
na slavnostní konferenci v Šenově,
zorganizované u příležitosti desátého
výročí povýšení Šenova na město. Při
této příležitosti se hovořilo i o devítileté
činnost i Regionu Sl ezská brána a
plánech do budoucnosti.
O historii a současnosti svazku, ve kterém
jsou Kaňovice, Paskov, Řepiště, Sedliště,
Šenov, Václavovice, Vratimov a Žabeň,
hovořil starosta Paskova Petr Pauk, úkoly

vyplývající ze strategického plánu rozvoje
Regionu Slezská brána na léta 2007 až
2015 pak
rozebral starosta Řepišť
Rostislav Kožušník. Mezi nejbližší úkoly
zařadil ustavení funkce projektového
manažera, vytvoření webové stránky
regionu, příprava projektů na úsporu
energie, výstavba cyklotras a chodníků,
rozvoj zařízení sociálních služeb pro
seniory, systém likvidace zelených odpadů,
dobudování cyklostezky Ostrava  Beskydy
a údržba historických památek.
(pa)

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

Upozorňujeme, že 22. prosinec bude
posledním dnem letošního roku, kdy bude
pokladna otevřena pro občany. Své platby
proto nenechávejte na poslední chvíli.
Pokladna pak bude otevřena až 5. ledna
2009, z technických důvodů od 9 hodin.
Budou se vybírat poplatky za svoz
komunálního odpadu a za pejsky na rok
2009. Proto bude pokladna otevřena od
5.1. do 23.1.2009 denně a to :
pondělí a středa 8.0011.30 12.3016.30
úterý a čtvrtek
8.0011.30 12.3014.30
pátek
8.00 11.30
Ve středu 21.1.2009, budou pracovnice
MěÚ Vratimov vybírat poplatky za svoz
komunálního odpadu a za pejsky na rok
2009 v Horních Datyních v malém sále
Kulturního domu a to v době od 8.00 do
11.30 a od 12.30 do16.30 hodin.
Zita Valešová, finanční odbor

Havárie
 plynu  SMP Ostrava
 vody  poruchová
služba SmVaK
 elektrorozv.  ČEZ
 horkov. a rozv. tepla
dispečink
Havárie
v byt. domech města
Vratimova  fa Navrátil
(elektro, voda, plyn, topení)

Havárie v byt. domech
RPG Byty Ostrava

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

606 384 069
723 089 881
840 113 344

Oblastní spolek Českého červeného kříže
Ostrava zaslal v minulých dnech dopis na
Městský úřad Vratimov, ve kterém informuje, že
dalším vyznamenaným zlatou medaili prof.
MU D r. J . J a n s ké h o za č t yř i c e t
bezpříspěvkových odběrů krve je pan René
Špaček zVratimova. Blahopřejeme!
(pa)
Na 18. prosince se v Základní škole Datyňská
chystá Den otevřených dveří spojený s
vystoupeními žáků, prezentací tříd a dalšími
aktivitami. Program tříd nižšího stupně začíná v
15.30 hod, vyššího stupně od 16.00 hod. Přijďte
strávit odpoledne se svými dětmi, zvolnit v
př edvá nočním shonu a na sá t svá teční
atmosféru. Srdečně zvou žáci se svými učiteli.
ZŠDatyňská, Vratimov
Děti docházející do Základní školy v Horních
Datyních připravily vystoupení pro své rodiče.
Akce se koná ve čtvrtek 11. prosince a začíná v 1.
třídě v 15.00 hod, ve 2. třídě v 15.30 a ve 4. třídě
v16.00 hod.
Děti se moc těší a všechny srdečně zvou.
Mgr. M. Závadová

Městská knihovna VRATIMOV informuje
čtenáře o půjčovní době o vánočních svátcích a
v závěru roku. Zavřeno bude od pondělí 22. 12.
2008 do čtvrtku 1. 1. 2009. Otevřeno bude od
pátku 2. 1. 2009.
Rovněž všechny místní knihovny  v Řepištích,
P a skově, Hor ních Da tyních, Ža bni a
Oprechticích budou mít vdobě od 22. 12. do 1. 1.
2009 zavřeno.
Marika Zajíčková
Sbor pr o obča nské zá ležitosti města
zorganizoval v listopadu setkání občanů
sta r ších sedmdesáti let s př edsta viteli
Vratimova. Akcí 5. a 12. listopadu se zúčastnilo
okolo tři sta padesáti seniorů. Přítomní se
zájmem vyslechli starostku Vratimova Mgr.
Ivetu Zechovou, kter á je sezná mila se
současným děním a rozvojovými záměry,
potěšili se vystoupením žáků vratimovské
Základní umělecké školy a zavzpomínali na léta
prožitá v našem městě. Nakonec dostali malé
dárky.
Obdobnou akci zorganizoval i sbor pro
občanské záležitosti Horních Datyň. Mezi
seniory se dostavil místostarosta Vratimova Ivo
Kičmer, o zábavu se postaraly Havířovské
babky.
(pa)

Doporučujeme všem našim stálým pacientům a
klientům, abysi ve vlastním zájmu a co nejdříve
ověřili u svých zdravotních pojišťoven platnost
svých původních registrací, zejména stran
příslušnosti k požadovanému praktickému
léka ř i. Důvodem jsou některé zá sa dní
nesrovnalosti v systému přenosu informací do
zdravotních pojišťoven, které se v posledních
měsících, a ne naší vinou, opakovaně vyskytly, a
mohly by pro pacienty s chybně navedenými
údaji, znamenat i dočasné přerušení či ukončení
léčebné a preventivní péče, kterou jim až dosud
poskytujeme v našem zdravotnickémzařízení.
V případě nejasností kontaktuje sestru nebo
lékaře.
MUDr. R. Hranický, prakt. lékaře pro dospělé
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V sobotu 1. listopadu 2008 proběhla akce
„ Skorohokejový turnaj“ na hřišti u DDM
Vratimov. Jedná se o sportovní akci pro kluky a
děvčata od 3. do 8.třídy základní školy. Aprotože
to byl „ skoro“ hokejový turnaj, hráli jsme v
teniskách, s hokejkou a tenisovým míčkem. V
nižší kategorii zvítězilo družstvo s názvem
„ Tygři“ ze základní školy na Masarykově
náměstí. Ve vyšší kategorii byl velký boj o první
místo, ale nakonec se podařilo družstvu s
názvem „ MGO Bubaci“ získat zlaté medaile
8.ročníku Skorohokejového turnaje 2008.
Nejlepším hráčem Skorohokejového turnaje se
stal Tomáš Tříska z kategorie starších ze
základní školy na Datyňské ulici. Získal
hokejový dres reprezentantů HC Vítkovice Steel
s originálními podpisy hráčů.
M. Grácová, vychovatelka DDM

Součástí tradičního běžeckého závodu "Zlatý
podzim", který se konal v říjnu, je i závod dětí.
Zúčastnili se ho i někteří žáci naší školy. Museli
uběhnout trať dlouhou 1250 m. Za bojovnost a
reprezentaci naší školy pochválit zaslouží tito
žáci: Martin Zsigrai a Markéta Lidáková z 5.A,
Radim Kopec, Patrik Thomas a Saša Jeřábková
ze 6.A, Andrea Matušková ze 7.A a Marek
Stacho z8.B.
A že máme na naší škole výborné běžce jsme
dokázali i v dalších závodech. V pátek 10.10.
jsme se zúčastnili okresního kola v přespolním
běhu. Bylo to poprvé, kdy jsme byli na těchto
závodech v okrese Ostrava. My jsme se ale
neztratili! V kategorii mladších žákyň se
družstvo ve složení A. Matušková, L. Šklářová,
A. Jeřábková, N. Bartková umístilo na 3. místě z
9 škol, kdy před námi byly jen školy se
sportovním zaměřením  ZŠ Dvorského a ZŠ
Porubská. Celkem běželo 47 běžkyň a Andrea
Matušková doběhla na skvělém 3. místě a Saša
Jeřábková na 9. místě.
Mladších žá ků běželo celkem 63 z 11
ostravských škol. Družstvo chlapců z naší školy
se umístilo na pěkném 4. místě. Mezi jednotlivci
byl Tomáš Tříska na 12. místě, Aleš Tříska na 14.
místě. Družstvo ještě tvořili M. Madusiok, R.
Kopec, J. Lajčok, P. Thomas.
Mgr.Jana Biolková, ZŠ Datyňská

Nejznámější z naších akcí je již řadu let zimní
táboření KLONDYKE. Letos se koná od 12. do
14. prosince v Beskydech na vrcholu Kalužný.
Odvážní mohou přespat ve svém stanu, ostatní
zveme jen na návštěvu.
Další víkend  20. prosince připravujeme pro ty
účastníky, kteří přežijí zimní táboření, ale i další
přátele Vánoční country bál "Zlatá horečka".
Začíná v 19 hodin v Kulturním domě v Horních
Datyních. Na tomto westernovém dovádění
bude hrát skupina Argument a další program
obohatí ukázkyorientálních tanců.
Také do Nového roku 2009 chceme vstoupit
společně. Tímto Vás zveme na nenáročnou
procházku do restaurace Bowling v Rakovci na
"Novoroční čtyřlístek". Akce se koná 1.1.od 15
hodin. Jako obvykle nebudou chybět hudební
nástroje a dobrá nálada.Více informací na tel.
776 126 091. Zvou členové KČTHorní Datyně.
Vladimír Kuchař

Společné vystoupení Čechomoru a Smyčcového souboru při ZUŠ patří k zážitkům, na které se nezapomíná
Foto Tomáš Polach

Vedoucí Smyčcového souboru při ZUŠ
p.uč.Kamila Bodnárová se snaží, aby se
dětští hudebníci mohli prezentovat před
nejširší veřejnosti. Díky její iniciativě si
Smyčcový soubor zahrál se známou a
populární skupinou ČECHOMOR, která
měla vystoupení ve Václavovicích
(fotografie z akce najdete na
www.zusvratimov.cz a www.tompol.cz).

V současné době jedná o spoluúčinkování
Smyčcového souboru se světoznámým
umělcem a
houslistou Václavem
Hudečkem a věří, že se podaří najít
sponzory, aby mohla v roce 2009 navázat
na velmi úspěšný 1. Festival nejmenších
houslistů, který se konal v Paskově, a
zorganizovat 2. ročník tohoto festivalu.

V závěru uplynulého školního roku se šest žáků
osmého ročníku naší školy zapojilo do dějepisné
soutěže pod lákavým názvem Šumná Ostrava.
Vyhlašovatelem soutěže bylo Wichterlovo
gymnázium v Ostravě  Porubě. Soutěž byla
určena žákům základních škol a gymnázií.
Otázky se týkaly novodobé, ale i nejstarší
historie našeho krajského města. Některé otázky
byly zajímavé a překvapivé i pro nás vyučující.
Víte například, že kontroverzní podnikatel
Oskar Schindler, zachránce více než tisícovky
Židů, kterého proslavil film Stevena Spielberga
Schindlerův seznam, bydlel za války v Sadové
ulici č. 25 v Ostravě? Toto a zjištění mnoha
jiných zajímavých informací nás zaměstnávalo
po několik týdnů. Velkým pomocníkem nám byl
internet, ale také kolegyně Mgr. Jana
Kudláčková, znalkyně literatury a historie
Ostravska.
Soutěže se zúčastnilo celkem 87 žáků a studentů
ostravských a mimoostravských škol. Žáků

základních škol bylo 66, studentů gymnázií
pouze 21. Žáci naší školy si vedli v soutěži velmi
dobře, protože se umístili téměř všichni v první
polovině výsledkové listiny. Posuďte sami 
Alena Knyblová 16. místo, Sandra Velčovská
20. místo, Simona Badová 22. místo, Václav
Šelong 28. místo, Jana Poláková 32. místo,
Tereza Gajdová 33. místo. Všichni jmenovaní se
zasloužili o úspěšnou reprezentaci naší školy.
Soutěž nás natolik zaujala, že jsme se rozhodli v
podobném duchu připravit soutěž o historii a
současnosti města Vratimova pod názvem
Šumný Vratimov. Dovolíme si použít název ze
známého dokumentárního televizního pořadu, a
to z těch důvodů, že v žádném případě nebude
použita ke komerčním účelům. Poslouží jako
motivační prvek pro řešitele soutěže u
příležitosti 100. výročí založení naší školy.

Začátek školního roku byl ve školní družině
ZŠ Masarykovo nám. ve znamení velkých
změn. Přes prázdniny zde proběhla
kompletní rekonstrukce vybavení. O tom,
že se povedla, svědčily obdivem rozzářené
oči všech přítomných. Hlavně děti se
nemohly dočkat, až si v nových prostorách
budou moci hrát. Nábytek zhotovený na
míru vytváří příjemnou atmosféru a zákoutí
pro hry a nejrůznější činnosti dětí  např.
kuchyňský koutek, kadeřnictví, obchod,
knihovnička, pracovní pultový stoleček.
D ět m i n ej o bl í b en ěj š í j e vyv ýš en ý
odpočinkový balkónek. Děvčata si tam ráda
čtou a povídají tajnosti, chlapci dávají

přednost konstruktivním činnostem. Herna
je také vybavena audiovizuální technikou 
dataprojektorem s velkým promítacím
plátnem, DVD přehrávačem a počítačem,
proto se někdy mění na filmový klub.
Družina je využita i v dopoledních hodinách
k projekci výukových programů pro žáky
první až čtvrté třídy.
Líbí se nám tady prostě všem! Velké
poděkování patří ředitelství školy za
schválené finance, vychovatelkám za
nápady a truhlářství KAŇA za trpělivost a
zručné ruce.

Jana Adámková, OS POSPOLU

Mgr. A. Čavojská, ředitelka
ZŠMasarykovo nám. a vyučující dějepisu

Miroslava Snopková, vychovatelka, ZŠ
Masarykovo nám
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Již dvakrát jsme na stránkách Vratimovských
novin uvedli informace o připravovaných
změnách v dopravě ve Vratimově a Horních
Datyních v rámci posílení bezpečnosti silničního
provozu. První takovou úpravou bude od
počátku roku 2009 změna přednosti jízdy na
ulici K Hájence. Vzhledem k tomu, že se na této
komunikaci zvýšil počet projíždějících vozidel,
je snahou města Vratimova na této komunikaci
zajistit větší bezpečnost silničního provozu
omezením rychlosti, a to tak, že zde bude
odstraněno současné svislé dopravní značení a
zavedeno obecné pra vidlo neznačených
křižovatek (tj. dání přednosti v jízdě vozidlům
přijíždějícím zprava). Současně bude také
posunuto dopravní značení označující obec tak,
že uvedená lokalita již bude z dopravního
hlediska zahrnuta v obci. Tím bude v dané
lokalitě rychlost omezena na 50 km/hod.
J. Machotka,
odb. investic a údržby obec. majetku

O podzimních prázdninách ve dnech 27.
29. října 2008 se ve Vratimově uskutečnilo
krajské setkání dětských zastupitelstev a
parlamentů. Cílem setkání bylo, aby se
jejich členové mezi sebou lépe poznali a
vyměnili si vzájemně své zkušenosti. Na
čtyřicet mladých jednalo o lidských a
dětských právech, romské problematice a o
možnostech financování prostřednictvím
grantů.V pondělí po příjezdu našich přátel z
Kopřivnice, Krnova, Nového Jičína, Orlové
a Ostravy, proběhy jednotlivé prezentace
zastupitelstev a parlamentů. Při této
příležitosti nás navštívila paní Mgr. Iveta
Zechová, starostka města Vratimova.
Koordinátorka dětského parlamentu z
Ostravy paní Eva Bělohlavá si pro nás
připravila formou her informace o dětských
a lidských právech. Večerním programem
bylo nacvičení divadelní scénky na motiv K.
J. Erbena a jeho díla Zlatý kolovrat.

Zima se blíží, ale za bílými vánocemi asi budeme muset do hor

Ve svých scénkách účinkující projevili
vzájemnou spolupráci a tvořivost. Druhý
den krajského setkání byl zaměřen na
dovednost sehnat potřebné finance, které
parlamenty pro uspořádání různých akcí
potřebují. Všichni jsme si vyslechli
přednášku koordinátora města Kopřivnice,
pana Davida Monsporta, která obsahovala
mnoho důležitých informací k úspěšnému
vyplnění žádosti o grant. V menších
skupinkách jsme si prakticky vyzkoušeli
takovou žádost o grant vyplnit. Po obědě
následovala prohlídka města formou hry
nazvané „Poznej město Vratimov“, kde
jsme si trochu „užili“ nám věnované
pozornosti ze strany policie Vratimov. V
podvečer nás koordinátoři seznámili s
chybami, kterých jsme se při vyplnění
žádosti dopustili. Následně jsme si
spol ečně s koordiná tory prakti cky
vyzkoušeli, jak vypadá návštěva u

Foto Dalibor Záruba

potencionálního sponzora spojená se
žádostí o příspěvek. Večer nechyběl ani
zábavný program k rozveselení zastupitelů,
kdy jsme si vyzkoušeli zpěv „karaoke“ do
mikrofonu. Středečním vyvrcholením
našeho setkání byl workshop Amnesty
International, kde jsme se mimo jiné dotkli
romské problematiky. Na konci zasedání
mladí zastupitelé z jednotlivých měst
sepsali své tiskové zprávy, zhodnotili
zasedání a od ředitelky DDM Vratimov a
zároveň koordinátorky paní Hany Nevrlé
obdrželi certifikáty potvrzující jejich účast.
Všichni účastníci si jistě odvezli spoustu
nových zkušeností a nápadů nejen z již
uvedených témat.
Koordinátoři zastupitelstev a parlamentů k
závěru rozhodli, že další krajské setkání se
bude konat na jaře 2009 v Krnově.

Hana Knyblová,
členka Dětského zastupitelstva města
Vratimova

POLICIE ČR
Dne 3. srpna 2008, chvíli po půlnoci, projížděl
po ulici Datyňské poblíž restaurace Koliba
neosvětlený motocykl s řidičem i spolujezdcem
bez ochranných přileb. Motocykl neunikl
pozornosti vratimovských policistů. Na jejich
výzvu k zastavení řidič nereagoval a ujížděl
směrem k ul. Vratimovské. Jízda motocyklu
skončila v lese Ryninka v katastru obce
Václavovice, kde řidič nezvládl řízení a na
rozmočeném hliněném podloží i s motorkou a
spolujezdcem upadl na zem. Posádka vyvázla
bez zranění a měla tolik síly, že policistům
začala z místa havárie utíkat. Řidiči se podařilo

v lese zmizet. Zadržený spolujezdec ovšem
jakoby ztratil paměť. Nepamatoval si, kdo je
majitelem motocyklu ani kdo ho řídil. Při
provedené orientační dechové zkoušce bylo u
sedmnáctiletého mladíka z Řepišť naměřeno
téměř půl promile alkoholu. Mladík byl ještě v
noci předán rodičům a k podání vysvětlení se
dostavil ažpo vystřízlivění.
Noční honička tentokrát skončila bez zranění.
Následky nerozvážné jízdy bez ochranných
prostředků mohly být ovšem daleko vážnější.
Zarážející je ovšem fakt, že lehce havarovaná
motorka nikomu neschází a stále zůstává na
odstavném parkovišti.
Žádáme Vás proto o pomoc při pátrání po
majiteli motocyklu HONDA CBR 600 F v
černostříbrném provedení s oranžově natřenými
disky kol a maskou předních světel. Motocykl je
vdobrém stavu a je schopný provozu.
Informace přijme kterýkoli policista obvodního
oddělení ve Vratimově, popřípadě volejte na tel.
číslo 596 732 189 nebo na služební mobilní
telefon č. 604 127 288, na který můžete zaslat i
zprávu sms.

pátrá, radí, informuje
Pozor na krádeže z novostaveb
Stavební boom se nevyhnul ani Vratimovu a jeho
blízkému okolí. Policisté prověřují několik
případů krádeží věcí z rozestavěných rodinných
domů. Bohužel v těchto případech scházejí
svědci, kteří by policistům pomohli vytipovat
pachatele. Také do novostavby v Šenově na ul. K
Hájence ve dnech od 24. do 27. října tohoto roku
zavítali nezvaní hosté a odnesli věci za téměř
100 000 Kč. Z domu odcizili elektromotor
garážových vrat zn. PromMatic P FSM s
výrobním číslem 23002, kondenzační plynový
kotel Buderus Logamax Plus GBI 5224 výrobní
číslo 774 69 000930071500369, centrální
vysavač Husky typ PT 3611 ENAvýrobního čísla
060792859 a další stavební materiál. Pokud se
najde někdo, kdo by mohl přispět k objasnění
tohoto trestného činu, rádi přijmeme jakoukoli
informaci. Popřípadě víteli o někom, kdo
uvedené věci nabízel k prodeji, zavolejte na
uvedená telefonní čísla OOP ČRVratimov.
prap. Mgr. O.Bogdanová,
preventista OOP ČRVratimov
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Říjen byl opět měsícem podzimního sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Co
všechno dneska lidé vyhazují?
„ Lidé vyhazují prakticky vše nepotřebné.
Zbavují se často i funkčních věcí, které už jsou
ta kzva ně nemoder ní. P řekva pivě se ve
velkoobjemovém odpa du objevují ta ké
pneumatiky, přestože mají občané možnost tento
odpad přenechat vpneuservisech.“
Můžete ve stručnosti občany poučit, jak by měli
odpady třídit, aby se pak lépe likvidovaly? Jak s
nimi dále pracujete?
„ Důležité je striktní třídění, to je dodržování
ukládání odpadů do příslušných nádob, které
jsou pro různé druhy odpadů určeny. Konkrétně
se jedná o komunální nádoby a separační
kontejnery. V případě plastů se nám jako
problematická jeví čistota plastů, a to nikoli z
hlediska technologie jejich zpracování, ale z
hlediska hygienického, protože pla sty
procházejí ruční třídicí linkou. Po vytřídění je
posíláme ke koncovýmzákazníkům.
S papírem je nakládáno obdobně jako s plasty.
Nejprve je zpracován na třídící lince a poté
odchází k recyklaci. Sklo od nás odvážíme přímo
do skláren.“
Roste objem odpa dů (i komu n á ln ích )
vyprodukovaných občany Vratimova?
„ Objem komuná lních, nebezpečných i

Z důvodu navýšení ceny za uložení
komunálního a ostatního odpadu na
skládkách dochází ke zvýšení cen za
odvoz odpadu neboť skládkovné
představuje cca 40% za prováděnou
službu likvidace.

Svoz 1x za 4 týdny
zelená
Svoz 1x za 2 týdny
modrá
Svoz 1x týdně zima,
1x za 2 týdny léto
žlutá
Svoz 1x týdně
červená
Svoz zimní období
(3 měsíce)
červená ustřižený roh
Pokud je svoz hrazen půlročně, známka je
přeškrtnuta, po zaplacení svozu na druhé
pololetí obdrží poplatník novou
nepřeškrtnutou známku.
Občané, kteří žijí osamoceně a používají k
topení ekologická paliva, mohou místo
popelnice využívat igelitové pytle.
Občané, kteří mají popelnice nebo
kontejner vzdálený víc jak 100 m mají slevu
z ceny.

Ing. Renáta Pavlovská,
vedoucí odboru VaŽP

stavebních odpadů neustále roste. Potěšitelnou
skutečností je, že s přibývající hustotou
separačních nádob na druhotné suroviny roste
také objem odevzdaných druhotných surovin.
Tento trend příznivě ovlivňuje rozpočet města,
neboť do něho od společnosti EKOCOM plyne
stále více finančních prostředků.“
J ak chcete dále zlepšovat práci s odpady ve
městě, zejména přispět k lepšímu třídění a
většímu vyu žití odpadu jako dru h otn é
suroviny?
„ V letošním roce byla s úspěchem rozšířena
služba sběr u p la stů pomocí pytlů v
domácnostech. Další důležitou událostí se v
roce 2007 stalo zprovoznění moderní třídící
linky na úpravu využitelných odpadů. Na třídící
lince jsou zpracovávány odpady papíru a plastů.
V příštím roce počítáme s rozšířením její
kapacity.“
Chystáte na příští rok nějaké novinky ve
službách?
„ V souvislosti s novelou zákona o odpadech se
př edpoklá dá za vedení sběr u biologicky
rozložitelného odpadu. Rádi bychom ve
spolupráci s městským úřadem uspořádali
anketu, zda o tuto službu bude zájem. Pokud se
obyvatelé vysloví pro, budeme dále zjišťovat,
jakým způsobem jsou ochotni odpad sbírat
(kontejnery, pytle aj.).
(pa)

Společnost A.S.A. v letošním roce vyhlásila
už osmý ročník soutěže pro děti základních,
speciálních a mateřských škol Soutěžíme s
panem Popelou . Smyslem soutěže je vést
děti k většímu zájmu o ekologii
prostřednictvím sběru papíru.
Zatímco prvního ročníku se soutěže
zúčastnilo okolo deseti tisíc žáků pražských
a brněnských škol, do sedmého ročníku se
zapojilo už 82 839 žáků ze 465 škol z celé
republiky. Mezi nimi jsou samozřejmě i
školy z Vratimova a Horních Datyň. I když
se neumístily „na špici“, jejich účast je
chvályhodná. Přispěly k nasbírání 2 907 tun
papíru.
8. ročník soutěže už sice začal 1. 9. 2008,
ale ještě není pozdě. Do uzávěrky soutěže
15. 6. 2009 se dá ještě nasbírat papíru…
Více na
www.asacz.cz,

nebo na tel. č. 602 216 754.
(pa)

Typ odpadové nádoby
Igelitové pytle
Svoz 12x ročně
Popelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny
Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
Svoz 1x týdně
Svoz zimní období (3 měsíce)
Kontejnery 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x týdně
Svoz 2x týdně

Pohled první  pejskaře.
Je pěkný sobotní den, jako stvořený pro
vycházku se psem. A kam vyrazíme? No přece k
řece. Je tam cyklistická stezka, jako stvořená pro
vycházky, břehy Ostravice se pravidelně sekají,
vbufetu se občerstvíme…
Pohled druhý  člověka, který každý den chodí
touto stezkou domů.
Je pěkný sobotní večer, lehce zamyšleně se
vracím domů. Lehké sklouznutí mě však

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

rychle probudí. Sakra, zase jsem si nevšiml
hromádky, kterou po svém miláčkovi neuklidil
nějaký pejskař. Pokračuji kolem dalších tří
hromádek, kterým se úspěšně vyhnu. Projdu
kolem světla, které mi dosud stezku osvětlovalo
a modlím se, abych v čím dál větší tmě nešlápl
tam, kde bych mohl být opět poznamenán. Na
poslední chvíli se vyhnu hromádce, která byla
poněkud většího rozsahu. Jak záhy zjistím, jel
stezkou také někdo na koni. Určitě se krásně
projel. Nám ostatním však připravil méně
romantický zážitek.
Nemám rád bezohledné pejskaře a bezohledné
koňáky.
Radomír Adamus
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve
Vratimově má za sebou velmi náročné
období. Od začátku roku do 6. 11. 2008
jednotka provedla celkem 132 zásahů.
Vzhledem k územní působnosti jednotky se
jednalo jak o zásahy na území našeho
města, tak o zásahy mimo naše město.
Stejně jako v ostatních obdobích převažují
technické zásahy. Zde se jedná zejména o
likvidaci bodavého hmyzu, zpřístupnění
uzavřených prostor, čerpání vody a likvidaci
padlých a polámaných stromů v souvislosti
se silnými dešti a větry.
V uplynulém období naše jednotka také
zasahovala u některých velkých zásahů,
které mají naši občané v povědomí i z médií.
Zde se jedná například o požár skladu
nebezpečného odpadu firmy A.S.A. ve
Vratimově, dále pak požár stohu slámy v
Řepištích. Mezi velké zásahy, na kterých se
jednotka také podílela a svým rozsahem
patří k největším zásahům svého druhu
vůbec, patří železniční nehoda vlaku
EuroCity ve Studénce, kde bohužel došlo i k
lidským obětem. Zde naše jednotka
spolupracovala jednak na vlastním zásahu
a dále pak na dopravě členů
posttraumatického intervenčního týmu na
místo nehody. Tento tým je součástí
Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje a zajišťuje akutní
p s yc h o l o g i c k o u p o m o c o b ě t e m a
příbuzným obětí v případech takovýchto
neštěstí. Za svou činnost při tomto zásahu
jednotka obdržela děkovný dopis od
předsedy představenstva a generálního
ředitele podniku České dráhy a.s. Ing. Petra
Žaludy.
Dalším významným zásahem byla pátrací
akce po zmizelém chlapci v Oticích na
Opavsku. I zde se bohužel ukázalo, že
snaha záchranářů byla marná a chlapec byl
později nalezen utopený v řece Moravici.
Jednotka se na tomto zásahu podílela
dopravou psycholožky HZS MSK na místo
zásahu.
Ovšem zdaleka nejvýznamnější událostí v
práci naši jednotky bylo převzetí nového
zásahového automobilu na podvozku
Renault Midlum 280.14 off road 4x4.
Vozidlo zakoupilo Město Vratimov s
využitím účelové státní dotace. Jednotka
automobil převzala do užívání 22. 8. 2008.
Prvním zásahem provedeným s tímto
vozidlem byl i výše zmiňovaný požár stohu
slámy v Řepištích. Nové vozidlo s cisternou
na vodu o objemu 3000 l a s nádrží na
pěnidlo o objemu 300 l umožňuje všechny
typy zásahů a je vybaveno také elektrickým
navijákem o tažné síle 3500 kg a
osvětlovací m stožárem s výkonem
světlometů 2000 W a dálkovým ovládáním.
Na 27. září bylo plánováno oficiální
slavnostní předání tohoto vozidla za účasti
představitelů města, sousedních sborů a
zástupců dodavatele. Jak již mnozí víte,
musel být tento pro nás velmi významný a
slavnostní okamžik odložen. 20. září kolem
poledne, při návratu vozidla z kondiční jízdy
zpět do hasičské zbrojnice, jsme s tímto
vozidle byli účastníky dopravní nehody.
Vozidlo se při jízdě po hlavní silnici (ul.
Datyňská) střetlo s osobním vozidlem
vyjíždějícím z vedlejší silnice

(ul. U Stadionu), které našemu vozu nedalo
přednost v jízdě. Výsledkem dopravní
nehody bylo 5 zraněných hasičů a zraněný
řidič osobního vozidla. Hasičské vozidlo po
střetu s osobním vozem sjelo mimo
komunikaci na prostranství před základní
školu, kde narazilo do stromu. Osobní
vozidlo bylo vlivem nárazu odmrštěno do

Vratimovští hasiči při zásahu u požáru slámy v Řepištích

autobusové zastávky. Spolu s naši
cisternou se kondiční jízdy účastnilo i druhé
zásahové vozidlo TA Avia, jehož posádka
byla svědkem celé nehody. Osádka vozidla
Avia neprodleně zajistila havarovaný
osobní automobil a poskytla nezbytnou
pomoc zraněnému řidiči. V hasičském
vozidle došlo vlivem nehody k zaklínění
řidiče vozidla ve zdeformované kabině.
Osádka havarované cisterny, i přes zranění
jednotlivých členů, okamžitě po nehodě
začala vyprošťovat vlastního zaklíněného
řidiče. Zraněný řidič osobního vozu byl
následovně přepraven vrtulníkem letecké
záchranné služby do fakultní nemocnice v
Ostravě  Porubě.

Zraněného řidiče hasičského vozidla
odvezlo vozidlo záchranné služby k
ošetření do nemocnice a posléze byli v
nemocnici ošetřeni i další členové posádky
naši havarované cisterny. Na místo se,
kromě záchranné služby, dostavily další
hasičské jednotky a to jak profesionální
jednotky HZS MSK z ostravských stanic
Hrabůvka a Zábřeh, tak jednotka SDH z
Radvanic. Na místě nechyběla ani Policie
ČR a téměř ihned po nehodě se na místo
dostavila také starostka města Mgr. Iveta
Zechová. Výsledkem nehody je tedy
celkem 6 zraněných osob, z toho u čtyř si
zranění vyžádala i pracovní neschopnost a
dále poškozená hasičská cisterna a osobní
vozidlo a škody na autobusové zastávce a
městské zeleni.
Ač nejsme viníky dopravní nehody, vzniklá
situace nás velice mrzí a to zejména
vzhledem k tomu, že při nehodě došlo ke
zranění osob. V tomto směru je zcela
lhostejné, zda šlo o zraněné hasiče, nebo
řidiče osobního vozidla. Tato situace je jak
pro zraněné, tak pro jejich okolí vždy velmi
nepříjemná. Zároveň bychom na tomto
místě chtěli velmi poděkovat všem, kteří se
podíleli na řešení této nehody. A to jak přímo
na místě samém, tak v následujících dnech.
Chceme vyzdvihnout zejména velmi lidský
přístup k vzniklé situaci ze strany starostky
města Mgr. Ivety Zechové.
Před námi je nyní další řešení této
záležitosti. Čeká nás zajištění opravy
vozidla v servise a jeho opětovné uvedení
do provozu. Doufáme, že nová technika,
kterou zakoupilo město již brzy bude sloužit
občanům.

Ing. Dalibor Vlček, velitel jednotky
.

Občanské sdružení sociálních a finančních poraden spolu s Krajskou radou
Svazu důchodců České republiky informuje o činnosti finančních poraden v
Ostravě a FrýdkuMístku.
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně
slabší rodiny a rodiny s dětmi
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných
pojištoven :
! na pojištění domácnosti
! na pojištění nemovitosti
! na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
! na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce
informace o slevách :
! na elektrickou energii u vybraného dodavatele
! na dodávku plynu u vybraného dodavatele
! na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
! na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky
! na pojištění domácnosti a nemovitosti
! na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů

nabízíme pomoc a

Informace a pomoc poskytnou:
Rada Seniorů ČR,Českobratrská 18 Ostrava, každý čtvrtek od 9.00 do 12.00hod.
Svaz důchodců Poruba, čtvrtek od 9.00 do 12.00h.
Svaz důchodců Frýdek  Místek , každý čtvrtek od 14.00 do 16.00h
Informace na tel.518 321 861  pondělí, středa 9.0012.00hod.,
mobil 724 094 175, 605 464 400
email: financniporadna.MorSL@seznam.cz
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Ta bolest v srdci bolí a nikdy se nezahojí.

Dne 27.listopadu uplynuly 3 roky od úmrtí
našeho manžela, tatínka, bratra a švagra

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou

manželka Ludmila, dcera Martina a syn Michal

9.12. v 18,00 hod.  VÁNOČNÍ GOSPELY 
ZUZANA STIRSKÁ

 kinosál Hvězda, vstupné 220, Kč
11.12. v 18,00 hod.  LADIES PARTY  dámská jízda

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí.
I když už nejsi mezi námi, v srdci žiješ stále s námi.

Dne 9.prosince 2008 vzpomínáme 5.výročí
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

s pánským striptýzem se skupinou The Rocky Team.
Skvělé pití, skvělá zábava, navrch trochu erotiky
 kavárna Spol.domu, vstupné 170, Kč
12.12. v 9,00 hod.  VÁNOČNÍ TRHY
 prostory Spol.domu
14.12. v 10,00 hod.  O ZATOULANÉ VLOČCE

nedělní pohádka pro děti
 kinosál Hvězda, vstupné 50, Kč

nabízíme :
Dne 23.prosince uplyne 15 let, co nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan

Prosím vzpomeňte s námi.

Manželka a děti

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

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

4.12.  16,00 hod.  MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA  kavárna
Spol.domu Vratimov

 pořádá Klub důchodců Vratimov
6.12. od 9,00 hod.  TURNAJ V ODBÍJENÉ  pro amatérská mix
družstva, V.Brus
 pořádá TJ Sokol Vratimov
7.12.  16,00 hod. ČERTIKIÁDA  cvičení na nářadí s
Mikulášem
 pořádá TJ Sokol Vratimov

Kulturní středisko Vratimov zve všechny
do prostor Společenského domu ve Vratimově.

od 9 do 17 hodin
na

Čeká na vás široký sortiment zboží :
KOŽENÁ GALANTERIE  peněženky, kabelky, klíčenky
TEXTIL  metráž, povlečení, ručníky, polštářky,košile,
dětské zboží, teplé ponožky,čepice, kožešinové papuče
DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
OBUV, HRAČKY, JMELÍ, SVÍCNY

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

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

15,30
15,30
17,00
17,00
18,00
18,00
19,00
16,45
18,00
18,00
19,15
18,00

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

10.12. v 18,00  schůze výboru KSČM
12.12. v 15,00  ZIKZAK Vratimov, akce občanského sdružení
20.12. v 19,00  Country bál  TJ Horní Datyně

1., 8. ,15.12.  v 15,00  autoškola  klubovna č.17
1., 8., 15.12.  v 16,00  zkouška ZUŠ  kinosál
2.12.  předváděcí akce v 10,00  salonek Spol.domu
4.12. v 16,00  Klub důchodců Vratimov  kavárna Spol.domu
6.12. v 15,00  DDM  Mikulášská nadílka  kavárna Spol.domu
16.12. v 18,00  Vánoční koncert ZUŠ  kinosál Hvězda
prodeje v bývalé restauraci Spol.domu : 2., 3., 5., 22.12.
Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme.
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KUPÓN
po předložení vybarveného obrázku
kinosál Hvězda ve Vratimově

SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč

V podání herců Divadla Oblázek

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

Předprodej v KS

po  čt 7  17, pá 7  14

zábavný program

předprodej
v kanceláři KS
Vratimov
po  čt 7  17, pá 7  14

Vstupné 170, Kč
Dámská jízda se skupinou The Rocky Team. Skvělé pití, skvělá zábava , navrch trochu erotiky

