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POZVÁNÍ
Zveme všechny obèany na zasedání
zastupitelstva Mìsta Vratimova, které se
koná 28.února 2005 od 15,00 hodin v
salonku Spoleèenského domu ve
Vratimovì.
I.Kièmer-místostarosta

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

JÍZDNÍ ØÁDY
Redakèní rada VN rozhodla, e jízdní øády
MHD Ostrava nebudou zveøejòovány v
našich novinách ( pro svou velkou
objemnost ).Obèané si je mohou pøevzít z
internetových stránek a ti, kteøí pøístup k
internetu nemají si je mohou zakoupit v
knihkupectví p.Vavreèkové ve vestibulu
kina Hvìzda ( linky 21, 22, 25, 41 a 48).

Oznámení

o sladìní územní pùsobnosti orgánù státu v
území se správními obvody s rozšíøenou
pùsobností a s územními obvody vyšších
územních samosprávných celkù
Dáváme na vìdomí obèanùm, e v prùbìhu
mìsíce února tohoto roku dojde k pøesunu
katastrálních území Horní Datynì a Vratimov z
obvodu územní pùsobnosti našeho
katastrálního pracovištì do obvodu
Katastrálního pracovištì Ostrava, a to v
termínu 10. a 11.února 2005. Informace o
termínech pøesunù jsou rovnì zveøejnìny na
i n t e r n e t o v ý c h s t r á n k á c h , n a a d re s e
www.cuzk.cz.
Ing.Z.Maršálková
øeditelka Katastrálního pracovištì FM
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ZDARMA

Úèast èlenù v jednotlivých komisích
RM a výborech ZM v období 1.- 12.2004
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N - nepøítomen, P - pøítomen, X - v tomto mìsíci zasedání komise nebo výboru neprobìhlo

Dnešní spoleènost bere slovo transfúze
zcela automaticky, podobnì jako léky èi
vitamíny.Jene...Musí být DÁRCE, který
poskytne nejcennìjší tekutinu.Krev nelze
získat jinak. Takovýmto nezištným dárcem
je pan Hynek KNYBEL z Horních Datyò.
Dne13.prosince mu byla pøedána z rukou

primátora mìsta Ostravy Zlatá plaketa
MUDr.J.Janského za 40 bezplatných
odbìrù krve. Panu KNYBLOVI patøí
upøímné podìkování za jeho hluboce
lidský postoj, kterým pøispìl k záchranì
zdraví, èasto i ivotù mnoha lidem.
L.Poledníková-øeditelka ÚOS ÈÈK
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Svozový kalendáø na 1.pololetí 2005
Vratimov - svozový den pátek
datum
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Pøípadné zmìny ve svozovém kalendáøi budou obèanùm po dohodì s Mìstským úøadem vèas oznámeny

Internet pro domácnosti - Vratimov.net
Nyní máte monost surfovat 24 hodin
dennì, 7 dní v týdnu, ji od 300 Kè bez
DPH / mìsíc. Mnoství pøenesených dat
není nijak omezeno. K této slubì není
nutné vlastnit pevnou linku. Vratimovský
servisní technik zajistí kvalitní, rychlý a
levný servis na Vašich poèítaèích. V pøípadì

poruchy na Vašem zaøízení a nutného
výjezdu našeho technika se do ceny opravy
nezapoèítávají cestovní náklady. Pro bliší
informace kontaktujte:

Stanislav Jedlièka, Vratimov,
tel.:596728305 , mobil: 775201516

I.pololetí je za námi ....
Školní rok s sebou pøináší nové áky, nové
školní akce, nové znalosti a vìdomosti a
samozøejmì nesmí chybìt další èíslo
školního èasopisu. U druhým rokem
vydáváme Školní zrcadlo, jeho cílem je
informovat rodièe, prarodièe, rodinné
pøíslušníky a další veøejnost o všech
aktivitách, èinnostech probíhajících na
pùdì školy a také zveøejnit pùlroèní práci
ákù.
Stìejním tématem tohoto školního roku se
stal projekt s názvem "A vyrostu, chci
být...". Kadý mìsíc je zamìøený na urèité
povolání, které se snaíme v jednotlivých
pøedmìtech objasnit, co vše obnáší,
mluvíme o jeho pøínose, celkové dùleitosti
v našem ivotì. Dìti v prùbìhu mìsíce také
plní zadaný úkol. Motivací celého projektu
je vyhodnocení jednotlivého povolání. áci
celé školy se vdy sejdou poslední den v
mìsíci a spoleènì se dozvìdí výsledky.
Nejlepší výtvory jsou odmìnìny.
Tímto èlánkem nechceme jen vzpomínat na

první pololetí, i kdy bylo obzvláš vydaøené
a obohacené pestrou škálou rùznorodých
èinností (sportovní soutìe, divadelní
pøedstavení, beseda v knihovnì, loutkové
divadlo, Caruso show, Mikulášská nadílka,
Vánoèní kometa,...). Pøedevším bychom
rády informovaly veøejnost o soutìi, kterou
jsme vyhlásily nejen pro áky naší školy, ale
zapojit bychom si pøály i ostatní
spoluobèany. "Soutìíme s panem
Popelou" ve sbìru papíru. Udìlejte èistku
na pùdì, ve sklepì i v kotelnì. Sbìr doneste
vdy øádnì svázaný (noviny zvláš a
barevné èasopisy také zvláš) a zváený.
Kontejner na papír bude pøistaven u školy
poslední týden v mìsíci dubnu! Závìrem
bych ráda popøála všem dìtem krásné jarní
prázdniny, plné radostných záitkù,
odpoèinku a relaxace. Doufám, e se
doèkáme i snìhových vloèek, které nás
letošní zimu míjely.
Mgr.L.Antonínová-uè.ZŠ H.Datynì

Ji druhým rokem se na Domì dìtí a mládee
scházejí nejmenší dìti z Vratimova a okolí ve
svém „Klubu maminek s dìtmi“. Od øíjna 2004
mají maminky pøedškolních dìtí další monost,
jak strávit dopoledne se svými ratolestmi. Ke
støedeèním a páteèním schùzkám pøibylo ještì
úterní dopoledne.
V útulné hernì se dìti potkávají se svými
vrstevníky a spoleènì pronikají do tajù práce s
pastelkami, lepidlem, nùkami, uèí se písnièky i
øíkadla. V klubovnì, která je plná zajímavých
hraèek je dost èasu i prostoru k tomu, aby dìti
mohly popustit uzdu své fantazii a øádnì se
vydovádìly. Mohou si hrát s plyšáky, autíèky
nebo skákacími míèi. Pokud by dìti mìly ještì i
pøesto dost nevybité energie, je zde k dispozici i
celá tìlocvièna.
Naše úterní schùzky jsou plné barevných
obrázkù, pohybových her a písnièek. Jedna
zvláštnost oproti jiným kroukùm tu ale je.
Písnièky, které si zpíváme jsou anglické.
Jistì, tøíleté a ètyøleté dìti ještì nemluví øádnì
èesky, proto ani neèekáme, e budou mluvit
anglicky. Malé dìti jsou však velmi vnímavé a
pamatují si vìci, kterých si dospìlí èasto ani
nevšimnou. Chceme proto malým holkám a
klukùm nenároènou formou pootevøít dveøe do
tajù jazyka, díky kterému se domluví ve vìtšinì
zemí svìta, porozumí mnoha písnièkám,
pochopí mnohé reklamní slogany a kdo ví, tøeba
se i jednou pustí do studia Shakespeara v
originále.Proto neváhejte a pøijïte se mezi nás
podívat.
Jana Honová -ved. krouku BABY ENGLISH
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Novoroèní Není ve Vratimovì kultura Popelkou ?
ètyølístek
Klubu èeských turistù
Horní Datynì
Turisté Klubu èeských turistù
Horní Datynì vstoupili
1. ledna 2005 do Nového roku první
organizovanou akcí na území Vratimova a
sdruení obcí "Slezská brána". Mìla název
"Novoroèní ètyølístek" a byla spojena se
sbírkou "Svìtluška" na pomoc zrakovì
postieným. V cíli, hospùdce U Šillerù, prošlo
témìø 200 úèastníkù, organizovaných turistù i
velmi vítaných pøíznivcù a sousedù. Byl èas
posedìt a zhodnotit starý turistický rok, záitky
a jednotlivé akce. Zimní tábory na Prašivé a
Slavíèi, cyklojízdu na Štramberk, stavìní májky
v obci, vodácké tábory, záitky ze zájezdu do
Norska, oslavy turistických jubileí na Èantoryji
a Ropièce, kladení základního kamene chaty na
Lysé hoøe, countrybálu a mnoha dalších.
Všechny jsme pozvali na zimní akce roku
2005.Zároveò probíhala sbírka na konto
Svìtluška, otevøená ji pøi countrybálu v
Kulturním domì v Horních Datyních. Odznak
za pøíspìvek byl velmi cenìn. Mnozí mìli dva,
zelený a modrý - loòský a letošní. Tradice je
zaloena a pomoci je tøeba. Zaznìla kytara a
další nástroje, samozøejmì zpìv. Takoví jsou
turisté i jejich sousedé. Hodné manelky
rozbalily cukroví a další delikatesy. Však bylo
po Vánocích. Novoroèní ètyølístek konèil.
Spokojeni jsme se vraceli domù. K severu záøila
tisíci svìtly Ostrava, k jihu jediné svìtélko na
vìi Lysé hory. Je to náš kraj. První turistická
akce roku 2005 byla úspìšná. Pokladna s
výtìkem sbírky byla docela tìká. Po
rozpeèetìní na Mìstském úøadì ve Vratimovì,
byl výsledek 4302 koruny èeské. Èástka byla
odeslána Nadaènímu fondu Èeského rozhlasu a
KÈT "Svìtluška". Úspìšnì jsme se zapojili do
akce, která probìhla na padesáti místech v
Èeské republice.
J.Sládek - KÈT

¡
Hned první den vyuèování v novém roce jsme
odeslali èástku 5 000 Kè na konto Èeského
výboru OSN UNICEF na pomoc dìtem
postieným zemìtøesením v Asii. Tato èástka
byla získána z prodeje výrobkù na vánoèním
jarmarku a z výtìku sbìrových akcí v
uplynulém roce. V souèasné dobì vrcholí
pøípravy na zápis ákù do 1.tøídy.
Blíící se pololetí a vysvìdèení je pro vìtšinu
ákù bohuel spíše okrajovou záleitostí. Více
se zajímají o prùbìh soutìe Zlatý Amos, do
které pøihlásili svou oblíbenou uèitelku
Mgr.Martinu Pelikánovou. Výsledky soutìe,
do které je pøihlášeno celkem 38 uèitelù z celé
republiky, z toho 5 ze severní Moravy, budou
známy a v bøeznu. Budeme své kolegyni a paní
uèitelce dret palce ! Její nominace je na místì,
protoe si obdiv ákù i kolegù pro své pracovní
nasazení právem zasluhuje.
Mgr.A.Èavojská-øed.školy

Kulturní støedisko má za sebou jeden z
mnoha rokù v jeho víc ne tøicetileté historii.
V prvním pracovním dnu ledna se sešli
zamìstnanci obou kulturních domù se
zástupci mìsta ke krátkému zhodnocení
uplynulé návštìvnické i pracovní sezony.
Vzpomnìli jsme na zamìstnance, se
kterými jsme se rozlouèili v prùbìhu roku,
pøedstavili celému kolektivu ty, kteøí
nastoupili novì a také podìkovali za práci
všem, kteøí se podíleli na velmi dobrých
výsledcích této organizace.
Trochu statistiky, která vám pøiblíí opravdu
úspìšný rok: dìtské poøady navštívilo pøes
2,5 tis. dìtí a bylo to o 350 dìtí více, ne v
pøedchozím roce. Dospìlákù pøišlo na
koncerty a zábavu témìø tisíc a opìt to bylo
o 280 víc, ne v r. 2003. Probìhly tøi výstavy
(velikonoce, filmové plakáty a historie
mìsta), které shlédlo 1,5 tis.
návštìvníkù,co bylo o rovných 900 více,
ne minulý rok. Niší vstupné v našem kinì
ocenilo celkem 3 270 divákù, co bylo o
185 více, ne v r. 2003 a podobný vývoj byl i
v poètu otevøených kurzù: v roce 2003
navštìvovalo 94 kurzistù celkem 7 kurzù, v
r. 2004 ji 141 kurzistù celkem 15 kurzù.
Tyto výsledky by nebyly tak prùkazné,
pokud bychom na druhé stranì nedokázali
dodret finanèní rozpoèet, stanovený
zøizovatelem - mìstem. Ale to se naštìstí

nestalo, ukazatele rozpoètu jsme rovnì
dodreli, náklady jsme nezvýšili a pøíjmy
odvedli o 150 tis. Kè vyšší, ne v
pøedchozím roce.
Vìøíme, e nám všem jde o stejnou vìc aby v kulturních domech nacházelo své
smysluplné vyití stále více našich dìtí,
mládee i dospìlých, a to i pøesto, e ne
všechna pøedstavení nebo kurzy jsou
v y p r o d á n y, è i l i z i s k o v é . V š e c h n y
zamìstnance velmi tyto výsledky tìší a mají
radost, e se jim v rostoucích poètech
návštìvníkù vrací vloená práce.
Skonèil jeden statistický a rozpoètový rok a
zaèíná další. Opìt budeme chtít pro kulturu
finanèní prostøedky, které by se dle názoru
jiných tøeba hodily na opravu chodníkù,
kanalizace nebo výstavbu bytù. Pouze
mìsto, které myslí na zdravý vývoj obce, má
osvícené zastupitelstvo, je si vìdomo, e
kulturní zázemí zhodnocuje podnikatelské i
obytné prostøedí, ví, e kolébkou mravù a
zdrojem vzdìlanosti je kultura, pouze
takové mìsto ve svém rozpoètu
nezapomíná na své kulturní støedisko. A
Vratimov takový zatím vdy byl, kultura se
tady v roli Popelky cítit nemusí. Vame si
svého mìsta i zastupitelù a pomáhejme jim
nejen svou úèastí a návštìvou na
programech ve svých kulturních domech.
H.Bömerová, KS Vratimov

¡
V úterý 22.února 2005 se uskuteèní od 8,00 do
15,30 zápis do mateøské školy ve Vratimovì v
nové budovì školy, ulice Na Vyhlídce 25,
vchod.è.3. Rodièe, vìøíme, e vyuijete tohoto
termínu k zápisu Vašich dìtí a vyplnìnou
pøihlášku ihned odevzdáte øeditelce školy.
Vezmìte si proto s sebou rodný list dítìte.
Rodièùm, kteøí nepøijdou k zápisu v daném
termínu, se mùe stát, e pro velký poèet ji

´

¡

zapsaných dìtí nebude volné místo.
Upozoròujeme, e tento zápis platí pro celý
školní rok 2005-2006 a umístìní dítìte v
prùbìhu školního roku bude jen zcela
vyjímeèné.
Mateøská škola v Horních Datyních má zápis ve
ètvrtek 24.února 2005. Podmínky a poadavky
shodné s MŠ Vratimov.
L.Siváková.øed.MŠ

Senioøi dìkují
V prosinci uspoøádal Klub dùchodcù ve
Vratimovì v rámci svého plánu èinností
Mikulášskou zábavu.Pro tuto pøíleitost
zajistila starostka Mgr.I Zechová spolu s
místostarostou I.Kièmerem vystoupení
souboru seniorek Havíøovské
babky.Program vzbudil velice pøíznivý ohlas
a byl také ocenìn vøelým potleskem.
Jménem výboru i všech pøítomných seniorù

našeho mìsta dìkuji za zabezpeèení
tohoto hodnotného vystoupení.Podìkování
patøí i L.Kaloèové, která se rovnì aktivnì
podílela na pøípravì pìkného odpoledne.
Souèasnì pøeji paní starostce i panu
starostovi, stejnì jako všem zastupitelùm a
pracovníkùm MìÚ hodnì zdraví, osobních i
pracovních úspìchù v roce 2005.
E.Pøívarová -pøedsedkynì KD Vratimov

??JAKÝ BYL COUNTRY BÁL?
Tradièní vánoèní country bál pod názvem
"Zlatá horeèka", konaný 18.12. v KD v
H.Datyních, je kadoroènì vyvrcholením
èinnosti KÈT v H.Datyních. Návštìvníky
této akce byli pøevánì úèastníci zimního
táboøení Klondyke, ( 10.- 12.prosince
2004), ale i pøíznivci ánru z jihu Moravy a
P r a h y. K t a n c i h r á l a m í s t n í
sk.Argument.Taneèní vstupy pøipravil
soubor country tancù p.Semnlevové.Tøi

vstupy patøily westernovým ukázkám práce
s lasem, revolvery a noi.Tento strhující
program sk.Black&Brown (mistr republiky v
tìchto tricích) byl pro úèastníky velkým
záitkem . Závìr programu patøil a po
pùlnoci tombole.
Na pøíští bál, kdy bude ji 20 let této tradice,
chystají poøadatelé další zajímavé
pøekvapení.
Vl.Kuchaø-H.Datynì 232
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KULTURNÍ STØEDISKO VRATIMOV
zveme Vás na prodejní výstavu obrazù

krajina - zátiší

14.2. - 14.3.2005
Novým obèánkem Vratimova se stala malá sleèna. Jmenuje se
Adélka Jedlièková a narodila se v Ostravské porodnici 11.listopadu
2004. Snímek pro naše noviny poøídil sám pyšný tatínek.

pondìlí - pátek 9 - 16 hod.

¡
4.2. pololetní prázdniny BOWLING
-jen pro pøihlášené
poøádá: DDM Vratimov
5.2. Karneval pro nejmenší ( pro dìti do 7 let )
-sál DDM
poøádá: DDM Vratimov
7.2. - 10.2. Prázdniny na horách
-jen pro pøihlášené
poøádá: DDM Vratimov
11.2. Valentýnská diskotéka
-sál DDM od 16,00 hod.
poøádá: DDM Vratimov
18.2. Dìtský karneval ZŠ na Datyòské ul.
-od 15,00 kavárna Spol.domu
poøádá ZŠ Vratimov na Datyòské ul.
18.2. ŠIBØINKY 2005 - 8.roèník - maškarní
-od 20,00 hod. sokolovna
téma: "A je to aneb ten dìlá to a ten zas tohle"
poøádá TJ Sokol Vratimov
19.2. Minišibøinky 2005 - maškarní ples pro dìti
- od 16,00 hod. sokolovna
poøádá: TJ Sokol Vratimov
19.2. Spoleèenský ples ZŠ na Datyòské ul.
-od 19,00 hod. kavárna Spol.domu, hraje country sk.Argument,
poøádá: ZŠ Vratimov, Datyòská ul.
22.2. kurz - 3D - decoupage- ubrousková technika
- ZŠ na Masarykovì nám. od 14,00 do 18,00 hod.
poøádá: ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.
26.2. I.Muzikantský bál
- od 19,00 hod. Dùm zahrádkáøù ve Vratimovì
poøádá : ZUŠ Vratimov a obèanské sdruení POSPOLU
hrají uèitelé áci a hosté ZUŠ
5.3. Spoleèenský veèírek - POCHOVÁNÍ BASY
- od 19,00 hod., kavárna Spoleèenského domu ve Vratimovì
hraje sk.I.Stavinohy - vstupné 60 Kè
poøádá: Svaz tìlesnì postiených ve Vratimovì
10.3. Valná hromada TJ Sokol Vratimov
- v 18,00 hod. - bufet sokolovny
poøádá TJ Sokol Vratimov.

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí.
I kdy u nejsi mezi námi, v srdci iješ s námi.
Dne 8.února 2005 vzpomínáme 1.výroèí úmrtí
našeho milovaného manela, tatínka a dìdeèka

Vzpomínají manelka a dìti s rodinami.
Kdo jste ho znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi.

Kdo v srdci ije, je stále s námi.
Dne 23.února 2005 vzpomeneme
nedoitých 40. narozenin naší milované dcery

Zuzany POLÁÈKOVÉ
Dne 10.èervna 2005 uplyne 12 let od její tragické smrti
Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi. Rodièe

Mateøská škola Ostrava-Kunèice 426/28 na ul.Frýdecké,
Vás srdeènì zve k zápisu na šk.rok 2005/06
Zápis probìhne ve dnech 2. a 3.bøezna 2005. Jsme jednotøídní
škola rodinného typu, s výchovnì vzdìlávacím programem:
VŠESTRANNÝ ROZVOJ. MŠ se nachází na trase autobusové
linky è.21, 50m od zastávky Kunèice škola. V MŠ probíhá
odborná logopedická péèe a vzdìlávací, èi kulturní akce
dle zájmu rodièù a dìtí. Školné je 100 Kè mìsíènì.
Provoz od 6,30 do 16,30 hod.
Bc.M.Lipová, tel.596 237 927

PODÌKOVÁNÍ

Maoretková a taneèní skupina ZIK-ZAK Vratimov dìkuje Janì
Koušníkové z Vratimova za velký sponzorský dar.
Dìvèatùm byly tìsnì pøed vánoci ušity nádherné bílé kozaèky, ze
kterých mají ohromnou radost.
za skupina ZIK-ZAK H.Mindeková
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

3.února v 8,30 a 10,00 Maxipes Fík -populární postavièky
z animovaného veèerníèku v podání hercù
Divadla Špílberg z Brna
9.února v 10,00 - Petr Pan - film pro prázdninový týden
Nejslavnìjší pohádka všech dob.
13.února v 15,00 - Dìtský karneval - Z pohádky do pohádky
soutìní rej masek, pohádkové soutìe,
tancování, zpívání s Jaromírem Riedlem
15.února v 19,30 - Tóny pod oponou - druhý ze série
koncertù váné hudby ( klavír a zpìv )
27.února v 10,00 - O kouzelné rybí kostièce - divadelní
pohádka pro dìti od 6 let v podání hercù
Divadelní spoleènosti Jitøenka

Vstupenky v pøedprodeji !

15.únor v 19,30 hod

Druhý ze série koncertù váné hudby na jevišti
kina Hvìzda ve Vratimovì. V podání umìlcù
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì.
Vstupné 40 Kè.
Od ledna do prosince (s výjimkou prázdninových
mìsícù) je pøipraveno 10 koncertù.
Za 9 pravidelných návštìv budete odmìnìni
veèeøí pro dva. V polovinì roku vylosujeme
3 pravidelné úèastníky koncertù, kteøí obdrí
vstupenky pro dvì osoby do Divadla Petra Bezruèe
v Ostravì.

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

Divadlo Špílberg z Brna
v kinì Hvìzda ve Vratimovì

3.února v 8,30 a v 10,00 hod.

Populární postavièky z animovaného
veèerníèku oívají na jevišti.

vstupné 35 Kè

Maoretky
Pøípravná skupina maoretkového oddílu KROKODÝL OSTRAVA
Dìvèata mohou být zaøazena do vystoupení této skupiny, která
se v loòském roce stala mistrem ÈR v maoretkovém sportu.
Tréninky : støeda od 14 do 16 hod. v sále Spoleèenského domu
ve Vratimovì. Pro dívky od 7 do 15 let.

NOVÉ CENY
INZERCE !
Pro pravidelné inzerenty našich novin
jsme pøipravili zajímavé slevy !
Týkají se
inzerátù o velikosti celé stránky, 1/2 a
1/4 stránky. Platí to v pøípadì, e máte
zájem inzerovat alespoò 6 mìsícù v roce
a èástku uhradíte v hotovosti nebo
na fakturu nejpozdìji pøi zveøejnìní
prvního inzerátu.

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

- pondìlí
- pondìlí
- úterý
- støeda

17,00
15,30
17,00
14,00

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

- úterý

nìmèina 2.roè.
jóga
aerobic - dìti
aerobic - dívky
nebojte
se poèítaèe I.
nebojte
se poèítaèe II.

- støeda
- støeda
- ètvrtek
- ètvrtek
- støeda

17,00
18,00
17,00
17,00
17,00
18,00
14,30

salonek I.skupina
salonek II.skupina
klubovna è.11
salonek
kavárna
kavárna
uèebna ZŠ
na nám.TGM
uèebna ZŠ
na nám.TGM

16,00

15.bøezna v 18, 00 Láska, sex a árlivost
Divadelní spoleènost HÁTA
hrají: M.Boèanová, M.Zounar, I.Andrlová,
Z.Mahdal a další
10.dubna v 19,00 Screamers - praská travesti skupina
27.kvìten v 18,00 Kuèerovci - legenda latinskoamerické
muziky
Na dìti opìt èekají nedìlní dopoledne s divadelní pohádkou

!

7.2. v 16,00 zkouška dech orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
12.2. - ples Hasièi Vratimov - kavárna
14.2. v 16,00 zkouška dech orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
16.2. - v 18,00 - TÌŠÍNSKÉ DIVADLO-Skøivánek
POZOR - mimoøádnì ve støedu
18.2. - karneval ZŠ na Datyòské ul.- kavárna
19.2. - ples ZŠ na Datyòské ul.
21.1. v 16,00 zkouška dech orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
26.2. - ples FC - Biocel
28.2. v 16,00 zkouška dech orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
prodeje : vestibul
7., 9., 11., 16., 21. února
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin.
Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.
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¡

Kulturní støedisko Vratimov, tel.596 732 102

¡

´
kavárna Spoleèenského domu ve Vratimovì

13.února od 15 hodin
soutìní rej masek, pohádkové soutìe,
tancování, zpívání
s moderátorem Jaromírem Riedlem

vstupné 40 Kè
Pøedprodej v KS zahájen

¡

název kurzu nebo krouku

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

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

e
t
ï
j

vstupné 200 Kè

din
o
i
ø ,00 h da
p
ì v 18 Hvìz
t
i
è
Zajistìte
ur.3.2005osálu
si vstupenky
15 o kin
d

vèas !

Pøi hostování tohoto divadla ve Vratimovì v loòském roce
bylo vyprodáno a mnoho z Vás zklamáno, e se na nì nedostalo.

Pøedprodej vstupenek v kanceláøi Kulturního støediska
po - èt 7 - 17 hod., pá 7 - 14,00, vstupné 200,- Kè

uvádí v nedìli 27.února v 10,00 hodin
v kinosále Hvìzda ve Vratimovì pohádku

¡
Poetický pøíbìh Charlese Dickense z chudého království, kdy princezna Alenka
s kouzelnou kostièkou a dobrou vílou pomáhají celému království. Pohádka
je urèena dìtem od 6 let.

Pøedprodej zahájen v Kulturním støedisku.

vstu

30
pné

Kè
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Program kina Hvìzda Vratimov
únor 2005

Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

Veèerní pøedstavení hrajeme opìt v 18,00 hod. !

tel.: 596 732 102, spojení z centra Ostravy autobusem è.21

2.- 5.2. v 18,00 hod.
USA 123´

pøístupný
vstupné 60 ,-Kè

17. - 19.2. v 18,00
USA 110´

nepøístupný
vstupné 55 ,-Kè

TERMINÁL

ZRÙDA

Steven Spilberg uzavøel Toma Hankse v letištním
terminálu bez pasu, pùvodu - i budoucnosti ?

Nemusíte ji litovat, mùete ji chápat : Charlize Theronová
v pøíbìhu jednoho obludného lidského pádu.

5. - 6.2. v 16,00 hod.
USA 107´

pøístupný
vstupné 55 ,-Kè

SVÌT ZÍTØKA

pøístupný
vstupné 40 ,-Kè

PETR PAN

pøístupný
vstupné 60 ,-Kè

MILENCI A VRAZI
Vradí, protoe milují. Milují, e by vradili. Èeské
filmové hvìzdy v románu V.Párala.

12. - 13.2. v 16,00
USA 115´

Nastupte a vydejte se s námi na severní pól. Výpravná
podívaná pro celou rodinu. Èeské znìní.

23. - 26.2. v 18,00
USA 120´

nevhodný do 12 let
vstupné 60 ,-Kè

BRIDGET JONESOVÁ 2

Nejslavnìjší pohádka všech dob Vám zpøíjemní
jarní prázdniny. Èeské znìní.

9.- 12.2. v 18,00 hod.
ÈR 108´

pøístupný
vstupné 55,-Kè

POLÁRNÍ EXPRES

Ulicemi Manhattanu pochodují obøí létající roboti. Kdo je
øídí? Kdo ohrouje svìt ?

9.2. v 10,00 hod.
USA 117´

19. - 20.2. v 16,00
USA 100´

pøístupný
vstupné 60 ,-Kè

JÁ, ROBOT
Will Smith nemá roboty rád a moná brzy zjistí, e
k tomu má dobrý dùvod. Sci-fi velkofilm podle pøíbìhù
Isaaca Asimova.

Dokonalý pøítel. Dokonalý ivot. Co by se mohlo
podìlat???!!!

26. - 27.2. v 16,00
USA 115´

pøístupný
vstupné 63 ,-Kè

DENÍK PRINCEZNY 2
Nìkdo potøebuje k nalezení pravé lásky celý ivot, ona
má na to jen 30 dní !

V bøeznu uvidíte :

SNOWBORÏÁCI,
ALEXANDER VELIKÝ
ÚASÒÁKOVI

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

http: //kina.365dni.cz
Vydává MìÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní støedisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.è. 59 6732 102
Pøedseda redakèní rady :Mgr.Iveta Zechová, redaktor VN Ing.Marcela Smuová. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ïurišová.
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ÈR E 12367
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA VRATIMOVA
Rada mìsta Vratimova na svých
zasedáních ve dnech 18.1. a 15.2.2005
projednávala:

18.1.2005

! výsledky finanèních kontrol za
II.pololetí r.2004
! plán finanèních kontrol na I.pololetí
r.2005
! plán èinnosti komisí na I.pololetí r.2005
! celomìstské akce v r.2005
! koncepce Kulturního støediska na
r.2005
! prodlouení nájemních smluv
! pronájmy pozemkù
! naøízení a smìrnice mìsta
! rozpoètové opatøení è.V/2004
! výhled investièních akcí na r.2005 a
r. 2006 ve školských zaøízeních

15.2.2005

! rozbor hospodaøení mìsta Vratimova
a PO za r.2004
! návrh rozpoètu na r.2005
! pøidìlení nebytových prostor
! hospodaøení v lese Dùlòák
! prodlouení nájemních smluv
! darovací smlouvy
! vyhlášení zámìru pronajmout
nebytové prostory
I.Kièmer-místostarosta

Nièivé
zemìtøesení v Asii
Na konci mìsíce prosince byla veøejnost
mediálními prostøedky informována o
nièivé pøírodní katastrofì v jiní Asii.
Znièená pøíroda, lidská obydlí a rekreaèní
zaøízení, to vše se dá èasem napravit a
obnovit, lidské ivoty se vrátit nedají. Ztráty
na ivotech dosáhly statisícù a nemají
v novodobé historii srovnání.
Celý svìt se ihned zapojil do pomoci k
odstranìní následkù tohoto nièivého
zemìtøesení. Pomoc materiální, technická,
zdravotních a vyprošovacích týmù
pøicházela a pøichází do tìchto oblastí
neustále.
Rada mìsta Vratimova se touto situací
zabývala na svém zasedání dne 18.1.2005.
Rozhodla pøispìt tìmto postieným
oblastem finanèní èástkou 10 000 Kè, která
byla poukázána na Èeský výbor pro dìtský
fond OSN-UNICEF.
I.Kièmer-místostarosta

ZDARMA

Obèanské prùkazy a cest.pasy......str.2
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Mìsto Vratimov se pøipravilo na pokraèování
plynofikace v dalších èástech mìsta podél ulice
Frýdecké a v lokalitì Na Zadkách.
Pøedpokládané náklady na tuto akci budou èinit
cca 32mil.Kè. Zastupitelstvo mìsta rozhodlo
o pokraèování plynofikace jen za pøedpokladu
získání státní dotace, která bývá 50% z
celkových nákladù a za pøedpokladu
dostateèného zájmu obèanù o odbìr plynu.
Vzhledem k vývoji cen za plyn, zájem obèanù o
vytápìní plynem klesá a poslední informace ze
SFP ÈR je, e byly pozastaveny dotace na

celoplošnou plynofikaci obcí.
Vedení mìsta Vratimova se dodnes potýká s
problémy kolem dotace na plynofikaci
v Horních Datyních, která byla získána
v minulých letech, kdy nìkteøí obèané se nestali
odbìrateli plynu (pøestoe jim byl plyn pøiveden
k nemovitostem na jejich ádost).
Zastupitelstvo mìsta Vratimova vyèkává na
vývoj státní politiky v problematice dotací na
plynofikaci a pokud budou podmínky pøíznivé,
bude se moci realizovat další plynofikace mìsta.
Mgr.I.Zechová-starostka

V nedávné dobì byla autobusová linka è.21
ukonèena na zastávce "Hotel Palace". Tím došlo
k posunu znaèníku zastávky a cestující tak
postávají v dešti a vìtru bez pøístøešku a "dostat
se" do centra Ostravy je nepohodlné a zejména
pro starší obèany problematické. Proto jsme o
této situaci jednali se zástupci Magistrátu
Ostrava. Námitky proti tomuto stavu byly
vzneseny i na jednáních spoleènosti
Koordinátor ODIS, s.r.o..

Koncem mìsíce ledna jsme obdreli informaci,
e ještì pøed letošními letními prázdninami by
mìla být zprovoznìna dvì nová obratištì
autobusù na Námìstí Republiky a mìla by
nahradit bývalý ÚAN. Na jednom z nich pak
bude ukonèena linka è.21, tzn., e dojde k
obnovení mnohem lepších pøestupních
moností na tramvaje do všech smìrù.
Doufám, e tento zámìr bude realizován.
Mgr.I.Zechová-starostka

PODÌKOVÁNÍ
PODÌKOVÁNÍ
Poèátkem ledna vyšli do ulic koledníci, aby
pøinesli lidem radost a koledovali pro ty
nejpotøebnìjší. Na realizaci akce Tøíkrálové
sbírky 2005 se podíleli naši obèané. Ve
Vratimovì bylo koledníky vybráno 44 574,50
Kè. Výtìek sbírky v ostravském regionu ve výši
1 298 855,50 Kè bude pouit pro sociální
aktivity Charity Ostrava a Charity sv.Alexandra
(výstavba hospice v ostravském regionu, rozvoj
chránìných dílen pro handicapované lidi,
rozvoj denního centra pro seniory, rozvoj
peèovatelské sluby apod.).
V souvislosti se ivelní pohromou, která vznikla
26.prosince 2004 v krajinách Asie rozhodla se
Charita Ostrava poskytnout 50% z obnosu

pøidìleného Charitì Ostrava z Tøíkrálové sbírky
2005 na odstranìní škod v Indonesii a Srí Lance.
Výsledek Tøíkrálové sbírky 2005 je projevem
lidskosti a zájmu o pomoc tìm, kteøí to nejvíce
potøebují, je projevem humanitárnosti a
spolucítìní s tìmi, kteøí se ocitnou v nelehké
situaci. Na úspìšném výsledku letošní sbírky
mají zásluhu všichni, kteøí se na jejím dùstojném
prùbìhu podíleli.
Všem dárcùm a koledníkùm Tøíkrálové sbírky
2005 dìkují zástupci Charity Ostrava,
jmenovitì Martin Praák a Ing.Pavel Folta.
K podìkování se pøipojuje i starostka mìsta
Vratimova.
Mgr.I.Zechová-starostka

ODPADY A JEJICH MÍSTO V LIDSKÉM IVOTÌ
Odbor výstavby a ivotního prostøedí informuje,
e pracovníci Vysoké školy báòské TU Ostrava,
katedry energetiky ve spolupráci s odborníky z
praxe zpracovali a vydali publikaci s názvem
„Odpady a jejich místo v lidském ivotì“.
Kníeèka je urèena široké veøejnosti. Obsahuje
pøehled o tom, jaké odpady jsou dnes vytváøeny,
jak s nimi zacházíme, jakým zpùsobem se

UPOZORNÌNÍ

vyrovnáváme s dìdictvím z minulosti, jaký je
úkol do budoucnosti a hlavnì spoustu cenných a
praktických rad ohlednì legislativy, èistièek
odpadních vod pro vìtší celky i rodinné domky,
likvidace autovrakù, separace odpadu apod.
Publikace je všem zájemcùm k dispozici k
nahlédnutí na odboru VaP, 2.patro, è. dveøí 8a.
RNDr. I. Hranická-odbor VaP

Mìú oznamuje obèanùm pobírajícím sociální dávky,
e dne 16.bøezna 2005 (ve støedu) nebudou pøítomny
na MìÚ sociální pracovnice z dùvodu povinného školení
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Ochrana døevin je stanovena Zákonem o
ochranì pøírody a krajiny è. 114/1992 Sb. Podle
§ 7 tohoto zákona jsou døeviny chránìny pøed
poškozováním a nièením a podle § 8 tohoto
zákona je k jejich kácení nezbytné povolení
orgánu ochrany pøírody, není-li dále stanoveno
jinak. V roce 2004 na základì ádostí o povolení
kácení døevin na nelesní pùdì vydal odbor
Výstavby a ivotního prostøedí jako pøíslušný
orgán ochrany pøírody a krajiny 34 rozhodnutí
o povolení kácení. V rámci tìchto rozhodnutí
bylo kácení 29 døevin zamítnuto a 113
povoleno. Z toho 71 døevin bylo povoleno
skácet z dùvodu rekonstrukce vodovodu a
kanalizace a výstavby høištì. Za vykácené
døeviny byla naøízena adekvátní náhradní
výsadba ke kompenzaci ekologické ztráty.
Ostatní døeviny bylo povoleno skácet ze
zdravotních a bezpeènostních dùvodù. Jednalo
se o stromy pøestárlé, poškozené, špatnì se
vyvíjející nebo ohroující pádem okolí.
Vzhledem k tomu, e døeviny je mono kácet jen
v dobì od 1.øíjna do 31.bøezna, tj. v období
vegetaèního klidu, a to za chvíli konèí,
pøipomeòme si náleitosti a podmínky dané
zákonem, které se na kácení døevin na nelesní
pùdì vztahují:
Povolení lze vydat jen ze závaných dùvodù po
vyhodnocení funkèního a estetického
významu døevin.
Osoby právnické a osoby fyzické podnikající
(tzn. ivnostníci) vlastnící pozemky, na nich
døevina roste, musí ádat o povolení ke kácení
vdy.
Osoby fyzické vlastnící pozemky, na nich
døevina roste, musí ádat o povolení ke kácení,
je-li obvod kmene stromu vìtší ne 80 cm ve
výšce 1,3 m nad zemí.
Povolení není tøeba:
1/ ke kácení døevin z dùvodù pìstebních a
zdravotních. Kácení z tìchto dùvodù musí být
oznámeno písemnì nejménì 15 dnù pøedem
orgánu ochrany pøírody, který je mùe
pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud
odporuje poadavkùm na ochranu døevin.
2/ ke kácení døevin, je-li jejich stavem zøejmì a
bezprostøednì ohroen ivot nebo hrozí-li škoda
znaèného rozsahu. V tomto pøípadì, ten kdo
provede kácení za tìchto podmínek, je povinen
toto oznámit do 15 dnù orgánu ochrany
pøírody.ádost o povolení kácení døevin na
nelesní pùdì mùe podat pouze vlastník
pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka.
Je-li vlastníkù více, musí se k ádosti vyjádøit
všichni vlastníci. Souèástí ádosti musí být
doklad o vlastnickém èi nájemném vztahu
navrhovatele k pozemkùm a døevinám na nich
rostoucích a situaèní nákres.
Orgán ochrany pøírody mùe ve svém
rozhodnutí o povolení kácení uloit adateli
pøimìøenou náhradní výsadbu ke kompenzaci
ekologické újmy vzniklé pokácením døevin a
souèasnì i následnou péèi o døeviny po
nezbytnì nutnou dobu.
RNDr. I. Hranická-odbor VaP

Obèanské prùkazy a cestovní doklady
Dne 1.ledna 2005 nabyl úèinnosti zákon
è. 559/2004, kterým se zákon è. 328/1999 Sb.,
o obèanských prùkazech a zákon è. 329/1999
Sb., o cestovních dokladech mìní.

Obèanské prùkazy
Povinnosti obèanù vyplývající ze zákona
1. Neprodlenì nahlásit ztrátu, odcizení
obèanského prùkazu na kterémkoliv obecním
úøadì obce s rozšíøenou pùsobností nebo obce
povìøené vedením matrik, v pøípadì odcizení
obèanského prùkazu je mono ohlásit tuto
skuteènost také Policii ÈR.
2.Poádat o vydání nového obèanského prùkazu
do 15 pracovních dnù:
! po uplynutí platnosti obèanského prùkazu
! ohlášení ztráty, odcizení(pøi ztrátì a
odcizení zaplatí obèan správní poplatek ve
výši 100 Kè a po nedodrení lhùty podání
ádosti mu mùe být udìlena bloková
pokuta)
! rozhodne-li obecní úøad obce s rozšíøenou
pùsobností, v jeho území má obèan trvalý
pobyt o jeho skonèení / z dùvodu porušení
celistvosti, zmìny podoby, obèanský prùkaz je
poškozen - údaje se staly neèitelnými/
! uzavøení sòatku / po obdrení oddacího listu/
! po nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o rozvodu manelství
! po dni, kdy nahlásil zmìnu místa trvalého
pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí
o zrušení místa trvalého pobytu
! po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým
bylo zmìnìno jméno, pøíjmení nebo bylo
pøidìleno nové rodné èíslo
! úmrtí manela - manelky / po obdrení
úmrtního listu/
! po nabytí právní moci rozhodnutí soudu,
kterým byla obèanovi omezena zpùsobilost
k právním úkonùm
! po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl
obèanovi uloen trest zákazu pobytu
Pokud obèan ve lhùtì do 15 dnù nepoádá
o vydání nového obèanského prùkazu
z dùvodu uvedených v bodì 2, dopustí se
pøestupku a lze mu uloit pokutu do 10.000,Kè.

Skonèení platnosti obèanských prùkazù
vydaných:

- do 31.12.1994
nutno provést výmìnu do 30.11.2005 (typ kníka
èervená, hnìdá)
- do 31.12.1996
nutno provést výmìnu do 30.11.2006
- do 31.12.1998
nutno provést výmìnu do 30.11.2007
- do 31.12.2003
nutno provést výmìnu do 30.11.2008
( pouze rùová kartièka, ne zelená )
Vydání prvního obèanského prùkazu.
ádost o první obèanský prùkaz lze podat
nejdøíve 60 dnù pøed dovršením 15 - ti let,
nejpozdìji však v den dovršení 15 - ti let, ádost
podává zákonný zástupce.
K ádosti je nutno doloit:

rodný list dítìte,1 fotku, osvìdèení o státním
obèanství ÈR nebo platný cestovní pas.
Osvìdèení o státním obèanství ÈR podává
zákonný zástupce dítìte na Krajském úøadì
v Ostravì nebo prostøednictvím Mìstského
úøadu ve Vratimovì -matrika, I.patro, dv.è.1
u p. Kaloèové Lenky. ( Doloit : rodný list dítìte,
oddací list rodièù vydaný do 30.6.2001, popø.
rodné listy rodièù, obèan. prùkaz) - zdarma ve
lhùtì do 30 dnù.
Vydání obèanského prùkazu po platnosti:
rodný list, pùvodní obèanský prùkaz,
1 fotku
Nepovinné doklady: doklad o nabytí titulu
/ diplom/ , pokud není v pùvodním OP, rodný list
manela-manelky/ Øepištì - oddací list/, rodné
listy dìtí
ádost o vydání nového obèanského prùkazu
mùe obèan osobnì pøedloit
u kteréhokoliv obecního úøadu obce s rozšíøenou
pùsobností
nebo obce povìøené vedením
matrik. Obèanský prùkaz si musí obèan pøevzít
osobnì u kteréhokoliv obecního úøadu obce
s rozšíøenou pùsobností nebo obce povìøené
vedením matrik, který si uvedl v ádosti, jinak je
povinen obèanský prùkaz pøevzít u pøíslušného
obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností dle
místa trvalého pobytu, tj. Ostrava.

Cestovní doklady
Obèanovi mladšímu 15 let:
rodný list , osvìdèení o státním obèanství ÈR se
pøikládá k vydání 1. pasu, pokud dítì ji mìlo
ces.pas, pøiloí rodiè k ádosti oddací list
vydaný do 30.6.2001, popø.rodné listy rodièù,
1 fotku, obèanský prùkaz zákonného zástupce,
pùvodní ces.pas.
Osvìdèení o státním obèanství ÈR podává
zákonný zástupce dítìte na Krajském úøadì
v Ostravì nebo prostøednictvím Mìstského
úøadu ve Vratimovì -matrika, I.patro, dv.è.1
u p. Kaloèové Lenky. / Doloit : rodný list dítìte,
oddací list rodièù vydaný do 30.6.2001, popø.
rodné listy rodièù, obèanský prùkaz / - správní
poplatek 100,- ve lhùtì do 30 dnù
Obèanovi 15 -18 let:
rodný list , obèanský prùkaz adatele o CD,
obèanský prùkaz jednoho z rodièù, 1 fotku,
pùvodní ces.pas
Obèanovi staršího 18 let:
rodný list, obèanský prùkaz, 1 fotku, doklad o
nabytí titulu / diplom/, pokud poaduje zápis do
ces.pasu a není v obè.prùkaze, pùvodní ces.pas
Zápis dítìte do ces.pasu:
rodný list dítìte, oddací list vydaný do
30.06.2001, popø.rodné listy rodièù
Správní poplatky:
Za vydání nového cestovního dokladu ve lhùtì
do 30 dnù od pøevzetí pøíslušného úøadu,
tj. Ostrava :
obèanu do 15 let 50,- Kè na 5 let
obèanu nad 15 let 200,- Kè na 10 let
Dopsání dítìte a titulu do cestovního dokladu
50,- Kè
Jitka Langrová-odbor sekretariát,

Støedisko tísòové péèe Dorkas pøi Slezské diakonii
Projekt Tísòové péèe Dorkas finanènì
podporovaný z programu Phare, Magistrátu
mìsta Ostravy a Karviné, a Moravskoslezského
kraje, poskytuje
nepøetritou a odbornou
pomoc. Tísòová péèe Dorkas napomáhá
uivatelùm (seniorùm, obèanùm se zdravotním
postiením) setrvat co nejdéle v navyklém
domácím prostøedí, zbavuje je obavy z

osamìlosti a nemonosti dovolat se pomoci v
krizové situaci a umoòuje jim ít sobìstaènì a
dùstojnì, i kdy v dùsledku nemoci, vysokého
vìku nebo zdravotních obtíí jsou pøechodnì
nebo trvale znevýhodnìni.Tísòová péèe je
vybavena dispeèerským pultem, který obsluhují
zdravotní sestry støídající se v nepøetritém
provozu. Domácnost uivatele je vybavena

technickým zaøízením umoòujícím v
okamiku ohroení stiskem tlaèítka pøivolat
pomoc. Naše nepøetritá sluba pomáhá nejen v
krizových situacích, poskytujeme odborné i
obecné poradenství, informujeme a pomáháme
rodinám, které peèují o tìce nemocné seniory.
Informace: tel.è. 596 613 513 s nepøetritým
provozem.
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Mìstská

knihovna
V R AT I M O V

Ze statistických výkazù:
V roce 2004 si 637 registrovaných ètenáøù
vypùjèilo celkem 37 691 knih a èasopisù.
Celkový poèet návštìvníkù knihovny
dosáhl poètu 8 725. Ètenáøùm jsme zajistili
290 knih z jiných knihoven prostøednictvím
meziknihovní výpùjèní sluby.
Pro áky jsme pøipravili 75 besed a
knihovnických lekcí. Bylo nakoupeno 530
nových knih a knihovní fond má 23 987
knihovních jednotek.
Co je nového??
ZDARMA mùete do ledna roku 2008
vyuívat v knihovnì Internet.
Pøipojení získala knihovna v rámci projektu
„Internetizace knihoven“, který byl zahájen
na základì dohody mezi Ministerstvem
informatiky ÈR , Ministerstvem kultury ÈR a
spoleènosti ÈESKÝ TELECOM,a.s..
Pøednost mají registrovaní ètenáøi
knihovny.
Mgr.H.Pšèolková-øeditelka Mì-knihovny

O krouku
mladý
chovatel
Krouek Mladý chovatel letos slaví
5 . v ý r o è í s v é h o v z n i k u . Ta k é
zaznamenáváme historicky nejvyšší poèet
èlenù- stále se hlásí noví zájemci. Z tohoto
dùvodu byl krouek rozdìlen na dvì
skupiny, na mladší a starší áky. 1. skupina
je urèena spíše tìm zaèínajícím a trvá od
14,30 do 15,30. Druhá skupina pro
pokroèilejší, výuka je od 15,30 do 17,00,
tak jako loni kadý ètvrtek. V prvním pololetí
se dìti seznámily se vznikem ivota a
vesmíru vùbec, s tøídìním ivoèichù do
systému, podrobnìji pak se svìtem vody a
vodními ivoèichy, chovem ryb akvaristikou v našich podmínkách. Ale
krouek Mladý chovatel není jen o výuce,
spoleènì podnikáme øadu akcí, poznání je
spojeno se zábavou. Navštívili jsme
výstavu exotických koèek, výstavu broukù,
uspoøádali jsme drakiádu, sportovní
odpoledne, chodíme na výlety i na zábavné
filmy do kina. Stále probíhá celoroèní
soutì o nejlepšího chovatele.
V druhém pololetí se zamìøíme na elvy a
chov plazù obecnì, bude se poznávat
ekologie a biosystémy. I poèet klubových
zvíøátek se díky péèi mladých chovatelù
zvyšuje, osmákù pøibylo 7 a køeèíkù 6.
Pøehled všech pøipravovaných akcí je
mimo monosti tohoto èlánku. Krouek
Mladý chovatel je urèen dìtem, které mají
rádi pøírodu a zvíøata. Zveme rodièe i dìti k
návštìvì.
K. Kubíková -ved. krouku

10 LET

spoleènosti TEPLO VRATIMOV
Dne 8.února 2005 oslavila spoleènost TEPLO
Vratimov, spol. s r.o. 10 let od svého zaloení.
Pøipomeòme si nìkolik významných událostí z
historie vzniku spoleènosti TEPLO Vratimov:
Emisemi znaènì zamoøené mìsto Vratimov
zahájilo zaèátkem roku 1995 realizaci
ekologicky významného projektu
"Centralizované zásobování teplem mìsta
Vratimov odpadním teplem ze Støedojemné
válcovny ISPAT NOVÁ HU, a.s.". Hlavním
cílem této akce bylo nahradit 13 zastaralých
domovních kotelen na pevná paliva ve mìstì
a jednu vìtší prùmyslovou kotelnu v areálu
bývalých Vratimovských papíren ekologickým
vytápìním odpadním teplem s moderní regulací
pøedávacích stanic tepla.Pro monost realizace
této akce pøijalo mìsto Vratimov, po dohodì s
tehdejším vedením Nové huti, a.s., úvìr ve výši
80 mil.Kè. Šlo o finanènì mimoøádnì nároènou
akci a zastupitelé mìsta se k tomuto kroku
odhodlali a poté, kdy byla mìstu Vratimov
pøislíbena státní dotace ze Státního fondu
ivotního prostøedí ÈR.
Vzhledem k tomu, e zamìstnanci Mìstského
úøadu ve Vratimovì nemohli tak technologicky
nároènou akci vlastními silami zajišovat,
dohodlo se vedení mìsta a NH, a.s. na tom, e za
úèelem výstavby a následného provozování
centralizovaného zásobování teplem bude
zøízena spoleènost s ruèením omezeným
"TEPLO Vratimov" s 50% úèastí mìsta
Vratimova a 50% úèastí NH, a.s..
V srpnu 1995 probìhlo výbìrové øízení na
generálního dodavatele stavby, jim se staly IPS
Praha, odštìpný závod 07 Tøinec. Výstavba
zapoèala v záøí 1995 a ji koncem záøí 1996 byla
zahájena dodávka tepla z novì vybudovaných
výmìníkových stanic.
K neèekaným komplikacím ale došlo pøed
podpisem smlouvy o dotaci se Státním fondem
ivotního prostøedí. Úøedníci Státního fondu P
nejprve trvali na podmínce, e pøíjemce dotace
musí být majitelem pøedmìtného díla (hmotný
majetek vlastní spoleènost TEPLO Vratimov) a
pozdìji, e mìsto Vratimov musí být jako
pøíjemce dotace alespoò majoritním vlastníkem
spoleènosti TEPLO Vratimov, s.r.o..
V zájmu naplnìní tìchto poadavkù ze Státního
fondu P absolvovalo vedení mìsta i
spoleènosti TEPLO Vratimov tøíletou anabázi,
bìhem ní došlo k pøeúvìrování zbývající
èástky mnohamilionového úvìru (62 mil.Kè) z
mìsta Vratimov na spoleènost TEPLO
Vratimov, a dále pak po dohodì s vedením NH,
a.s. k èasovì omezenému pøevodu obchodního
podílu v pomìru 51%:49% mezi mìsto
Vratimov a NH, a.s., aby mìsto Vratimov mìlo
ve spoleènosti TEPLO Vratimov, s.r.o. majoritní
podíl.
Tøíleté úsilí bylo korunováno teprve v prùbìhu
roku 2000, kdy se dne 9.8.2000 podaøilo
spoleènosti TEPLO Vratimov,s.r.o. podepsat se
Státním fondem P ÈR Smlouvu o dotaci, která
spoleènosti garantuje po dobu 5 let (do
3.ètvrtletí 2005) formou 7% úhrady úrokù
z úvìru finanèní prostøedky v celkové výši cca
15 mil.Kè.
Spoleènost TEPLO Vratimov v souèasnosti

vytápí ve Vratimovì 640 bytù, obì ZŠ, obì
budovy MŠ, budovu MìÚ, Dùm slueb,
Spoleèenský dùm a nìkteré objekty v areálu
Hutních staveb Ostrava. Pomìr mezi spotøebou
tepla pro byty a nebytové prostory se pohybuje
cca 72% : 28%.
Roèní prodej tepla se ustálil na mnoství okolo
40 tis.GJ v závislosti na povìtrnostních
podmínkách daného roku:
rok 1997- 55 511 GJ, rok 1998-50 101 GJ,
rok1999 - 44 122 GJ, rok 2000 - 37 854 GJ, rok
2001 - 43 327 GJ, rok 2002 - 42 576 GJ, rok 2003
- 43 599 GJ, 2004 - 39 985 GJ.
Pøeváná vìtšina prodaného tepla (mezi 7580%) je získávána jako odpadní teplo
z výmìníkù umístìných v komínì Støedojemné
válcovny na ISPAT NH, a.s.. Zbývající mnoství
tepla
potøebné pro vytápìní objektù ve
Vratimovì je nakupováno z energetiky ISPAT
NH, a.s.. Toto primární teplo je nakupováno v
dobì extrémních mrazù a v dobì odstávek nebo
omezeného provozu Støedojemné válcovny.
Cena prodávaného tepla ze spoleènosti TEPLO
Vratimov pro byty ve Vratimovì se nemìnila
od r.1996 a do r.2003 a èinila 320 Kè/GJ bez
DPH. Na základì rozhodnutí Energetického
regulaèního úøadu ÈR bylo nutné srovnat cenu
tepla pro byty i nebytové prostory k 1.lednu
2005 na stejnou výši, a proto pro roky 2004 a
2005 došlo k nárùstu ceny tepla pro byty vdy o
5 Kè/roènì, na koneènou cenu 330 Kè/GJ. Na
tuto cenu klesly bìhem uvedených dvou let i
ceny tepla ze spoleènosti TEPLO Vratimov pro
nebytové subjekty, postupnì z ceny 355 Kè/GJ v
roce 2003 na cenu 330 Kè/GJ v r.2005. Pro
nejbliší léta další zvýšení ceny tepla
nepøedpokládáme.
Od r.2000 splácí spoleènost TEPLO Vratimov
úvìr získaný od Volksbanky CZ,a.s. ve výši 62
mil.Kè. Tento úvìr je úroèen mezi 5,25%-8,5%
(ve vazbì na debetní úrokovou sazbu bìného
roku), a bude splácen po dobu 10 let, tj. do
r.2010. Úvìr umonil zaplatit zbývající jistiny
obìma pøedchozím bankám, vèetnì èásteèného
zaplacení dluných èástek mìstu Vratimov, za
jim zaplacené dluné jistiny z let 1998, 1999 a
2000. Z tohoto úvìru je ji k dnešnímu dni
splaceno 27 900 000 Kè.
V dùsledku úspor na provozních nákladech ve
spoleènosti TEPLO Vratimov v letech 2003 a
2004 a sníení roèních úrokù od Volksbanky CZ
se ji po dva roky obešla spoleènost TEPLO
Vratimov bez dotací z rozpoètu mìsta
Vratimova.Naopak v tìchto dvou letech zaèala
postupnì splácet dluhy obìma svým
zøizovatelùm.
Ji po 10 let povaují obèané mìsta Vratimova
za samozøejmé, e ve vzduchu chybí 473 tun
roènì prachu, kyslièníku siøièitého, oxidu
dusíku a ostatních škodlivin, které produkovaly
staré domovní kotelny, a které se výstavbou
TEPLA Vratimov odstranily.
Do dalších 10 let je tøeba popøát spoleènosti
TEPLO Vratimov, aby dodávky všem
odbìratelùm tepla ve Vratimovì byly
zajišovány bez poruch a za co nejniší náklady.
Ing.J.Vašíèek-jednatel
spoleènosti Teplo Vratimov
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Výbor ZO ÈZS ve Vratimovì svolal všechny své
èleny 15.ledna t.r. na Výroèní èlenskou schùzi,
na které byla hodnocena èinnost zahrádkáøù v
minulém roce.
Naše zájmová organizace má celkem 150 èlenù,
z toho je polovina èleny ètyø zahrádkových osad:
Èekanka, Mír, Radost a Šárka. Èinnost
zahrádkáøù byla zamìøena na oblast
organizaèní, odbornou i spoleèenskou. Výbor
ZO se scházel pravidelnì kadé poslední úterý v
mìsíci, èlenské schùze se konaly vdy první
úterý v mìsíci (kromì prázdnin). Na èlenských
schùzích byla vdy zajištìna odborná
zahrádkáøská pøednáška. I v loòském roce jsme
poøádali kulturnì-spoleèenské akce, které byly
urèeny nejen pro naše èleny, ale i pro ostatní
obèany našeho mìsta i jeho okolí. Vloni jsme
uskuteènili: Zahrádkáøský ples ve Spol.domì,
pøátelské posezení se smaením vajeèiny v
Domì zahrádkáøù, letní výstavu kvìtin ve
vestibulu kina Hvìzda ( v rámci oslav 730 let zal.
mìsta Vratimova), podzimní výstavu ovoce,
kvìtin a zeleniny v DZ a koncem m.r. to bylo v
poøadí u 5.Vinobraní v našem DZ.
Zorganizovali jsme také jeden autobusový
zájezd na podzimní výstavu Hortikomplex v
Olomouci, kde
vystavovali své ovoce i
vratimovští zahrádkáøi. Pøi této pøíleitosti jsme
si prohlédli i nádherné arboretum Horizont v
Bystrovanech u Olomouce. Všechny tyto
spoleèenské akce se všem návštìvníkùm velmi
líbily a proto budeme podobné akce organizovat
i letos.
V loòském roce jsme moštovali jablka a
vykupovali padané ovoce. Zmoštováno bylo 8,5 t

jablek , co je 5 000 l chutného moštu. Do výkupu
padaného ovoce dovezli pìstitelé z Vratimova a
okolí pøes 40 t jablek.
Protoe se výbor ZO usnesl, e Zahrádkáøský
ples budeme poøádat v r.2005 v DZ, bylo nutno
velký sál renovovat. Byl proveden generální
úklid v celém DZ, vymalováno, dokoupeny
idle,koberec a koutek s obèerstvením vybaven
novým nábytkem. Zdarma bylo odpracováno
650 hodin. Letos práce dokonèíme (obklady stìn
na WC, výmìna vod.instalace, venku poloíme
beton.dladice vìnované Vratimovskými
slubami).
Na závìr VÈS byl pøijat plán práce na r.2005 a
usnesení, kteréto dokumenty jsou závazné pro
všechny èleny naší ZO.
Zahrádkáøský ples byl letos 29.ledna v DZ.
Úvodem zahráli áci ZUŠ Vratimov. K tanci i
poslechu hrála výborná sk.DIGI pod vedením
Mgr.I.Stavinohy.Bylo zajištìno chutné
obèerstvení i zábava ( soutìe, draba,
tombola).Do tomboly pøispìli:Drogerie
K a š p á re k , N á b y t e k S t y l - P a s d i o ro v á ,
Papírnictví Rokus, Vratimovské slubyp.Vavreèka, Klenoty-Válková, Restaurace
Nimrod-Gelnar, Stánek-Kantor, StánekGolíková, Galanterie-Bawadekijovi, ProdejnaTran Van Cu, Prodejna Oceán, PotravinyKubíèek, Pálenice Øepištì-Mojíšek, ProdejnaLe Van Duyen, Autoskla-Èuba a Fa MirelIng.Rafaj.
Výbor ZO S ve Vratimovì dìkuje všem, kdo do
tomboly pøispìli a všem èlenùm, kteøí pomohli se
zajišováním plesu.
M.Oana-jednatelZO ÈZS

EPIZODA TÉMÌØ
NESOUVISEJÍCÍ
Nepodstatné malièkosti, ale zajímavosti
z vratimovské historie staré 120 let, jsem si
povšiml pøi proèítání historie vzniku vratimovské
c e l u l ó z k y. N e l z e n e n a r a z i t n a j m é n a
vratimovských obèanù, majitelù pozemkù
a nemovitostí (Válek, Krupa, Slívovi, starosta
Kaloè, mlynáø Kubita aj.). Na druhé stranì jistì i
významných osobností -prùmyslníkù,
podnikatelù, advokátù. Ze spletence jmen,
souvislostí a problémù mi zaèalo vyènívat jméno
advokáta Dr.Carl Richtera. Byl zøejmì pravou
rukou podnìcovatelù výstavby celulózky, pozdìji
majitelù, kteøí jsou reprezentováni jménem
vídeòského podnikatele Vincence von Millera zu
Aichholz.Dr.Carl Richter byl soudcem
v Opavì, pozdìji zastával podnikatelské zájmy
Rothschildù, Wilczkù a Gutmannù v Ostravì. Byl
konec 19.století. Ostravsko se bouølivì vyvíjelo
v tìební a prùmyslovou oblast, rozvinula se
zejména eleznièní doprava. (Tra z Ostravy do
Frýdku - 1871, ale zastávka ve Vratimovì a
1884 - 5 v souvislosti s výstavbou celulózky).
Vratimovská celulózka byla vystavìna
v této industrializaèní vlnì. Pøipomeòme alespoò
léta zaèátkù celulózky - 1882 a 1884.
Potøebovala suroviny. Ze základních zejména
vodu, døevo, uhlí. Dosadíme-li za tyto suroviny
lokality, vychází: øeka Ostravice, Beskydy a
Ostrava, místa která musel C.Richter dùvìrnì
poznat. Poznával je a poznal! Urèitì i oblíbil.
Pøi studiu jiných materiálù jsem na toto jméno
znovu narazil ! V souvislosti s úsvitem turistiky v
Beskydech. Kraj se zalidòoval ( i Vratimov) , k
místním obèanùm se stahovali za prací odborníci
i pracovníci z okolí a ze vzdálených krajù. A
b
l
í
z
k
é
( z Vratimova viditelné ), atraktivní, zatím málo

poznané hory, volaly a lákaly.
Poznávání Beskyd se stalo zpoèátku zájmem
støedních, spíše vyšších vrstev. Inenýrù,
profesorù, právníkù, podnikatelù... A Carl Richter
mìl pøedstih. Poznal je pøi obhlídkách divoké
Ostravice a zdrojù døeva pro celulózku v celých
Beskydech - od Starých Hamer a Ostravice po
Zadní hory, a po tehdy uherskou hranici. Po
neúspìšných pokusech se nadšenci zejména z
Ostravy, Vítkovic, Tìšína, Frýdku, Bielsko-Biale
dohodli a ustavili 2.2.1893 ve frýdecké støelnici
turistický spolek. Jeho prvním pøedsedou byl
právì vzpomínaný Dr.C.Richter. Spolek nesl
název Beskidenverein. Sdruoval èleny zejména
nìmecké národnosti, byl podporován
nìmeckými podnikateli a zejména Tìšínskou
komorou, která byla zøízena boèní vìtví
Habsburského rodu. Jména Albrecht, Fridrich
(Bedøich-markýz Gero), Isabela, byla oslavena i
pojmenováním turistických chat v tìšínských
Beskydech.(Lysá hora, Javorový, Èantoryje).
Zaèal se odvíjet národnostní zápas
o Beskydy. Soupeøem byly èeské turistické
spolky reprezentované zejména Pohorskou
jednotou Radhoš, ale i nepomìrnì ménì
známou Pobeskydskou jednotou slezskou na
Frýdecku a posléze nejsilnìjším - Klubem
èeských turistù, doplnìné o turistické aktivity
tìlovýchovných a jiných spolkù. Pøesto si
myslím, e pøes povyšování nìmectví, lze
vzpomenout Dr.C.Richtera, který ve Vratimovì
pùsobil a byl iniciátorem a prvním pøedsedou
turistického spolku - nìmeckého v Beskydech.
...nastávalo "krásné 20.století", jak zpívá Jarek
Nohavica. " Ještì, e èlovìk neví, co ho èeká ..."
Jan Sládek-pøedseda
KLUBU ÈESKÝCH TURISTÙ

NEJŠASTNÌJŠÍ
ÈLOVÌK
JE SBÌRATEL
Kadý èlovìk se u setkal se známkou.
Nìkdo na poštì a nìkdo ve svých
klukovských letech pod lavicí ve škole. Byli
to velbloudi z afrických kolonií, letadla, auta
a mnoho jiných námìtù, které jsme si
vymìòovali za královny a jiné.
Zkusme oprášit své klukovské záliby
a vrame se o x rokù zpìt.
Mohli bychom si popovídat, popøípadì zaèít
znovu tuto zálibu..Tuto monost nabízím na
informativním setkání ve støedu 9.bøezna
v 17 hodin v restauraci Koliba.
Informace 608 635 175.

3.3. Vítání jara
- v 16,00, kavárna Spoleèenského domu
poøádá KD Vratimov
5.3. country bál pro dìti
- v 16,00 , sál DDM, hraje Argument,
dobrovolné vstupné
poøádá DDM Vratimov
5.3. veèírek - posezení pro dospìlé
pracovníky a pøátele DDM
- od 20,00, sál DDM
poøádá DDM
5.3. Spoleèenský veèírek - POCHOVÁNÍ
BASY
- od 19,00 hod., kavárna Spoleèenského
domu
ve Vratimovì hraje sk.I.Stavinohy vstupné 60 Kè
poøádá: Svaz tìlesnì postiených ve
Vratimovì
8.3.-30.4.Velikonoèní výstava
Martina Válková - sušené dekorace
knihovna Øepištì
út: 10-12, 13-17; pá: 9-12 , 13-15,30
poøádá: Mì - knihovna Vratimov
10.3. Valná hromada TJ Sokol Vratimov
- v 18,00 hod. - bufet sokolovny
poøádá TJ Sokol Vratimov
20.3. "Harry Potter" - Tajemná komnata
- soutì pro dìti
- v 15,00, sál DDM, startovné 10 Kè,
kostýmy èarodìjù odmìnìny
poøádá DDM Vratimov
24.3. a 25.3. Prázdninový kolotoè velikonoèní prázdniny
pouze pro pøihlášené (bazén, bowling),
60 Kè (èlen ZÚ),
70 Kè ostatní
poøádá DDM Vratimov
25.3. Vrškománie - 2.kolo - pro všechny
sbìraèe vrškù od PET lahví.Váení,
vyhodnocování, doprovodný
program:skládání obrázkù
- v 16,00 , sál DDM
poøádá DDM Vratimov
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Dny ubíhají jeden za druhým a ne se
vzpamatujeme, bude tady opìt jaro a postupnì
zaène rtu teplomìru stoupat nahoru. V
souvislosti s tím èastìji a èastìji vymìníme
horký èaj, který nás dokázal rozmrazit v
ledových zasnìených dnech, za osvìující
minerálku. Není tøeba zdùrazòovat, e v
souèasné dobì ji vìtšina minerálních vod i
dalších nápojù je plnìna do polyetylenových
lahví. Je to výhodné pro výrobce i pro nás
spotøebitele, jsou lehèí, lépe se s nimi
manipuluje. A také zatíení ekosystému je niší,
nebo jsou recyklovatelné. K odkládání
prázdných PET lahví a dalších výrobkù z plastu
jsou urèeny separaèní nádoby luté barvy. To
všichni víme. Málokdo si ale uvìdomuje, e

nejvíce se prodávají, a tím pádem i likvidují
sláhve o objemu 1,5 litru, které jsou dosti velké,
a proto je nutno pøed vyhozením povolit uzávìr a
láhev sešlápnout. Slogan, který se jednu dobu
o b j e v o v a l n a k o n t e j n e re c h n a p l a s t
„Sešlápnutého víc vejde“, je toti samozøejmì
pravdivý. Úkon to není nároèný, zvládne jej i
malé dítì a efekt je obrovský. Zabráníme tím
zbyteènému pøeplòování separaèních nádob a
nepøíjemnému pøekvapení, e pøi snaze o
vhození láhve do kontejneru tento je ji plný.
Svoz komunálního odpadu zajišuje pro naše
mìsto spoleènost A.S.A. Øídí se svozovým
kalendáøem, ale v pøípadì potøeby její vozidla
vyjedou do terénu i mimo tento kalendáø.
Limitující je ale rozpoèet mìsta, o jeho

Vratimov-Ostrava Hotel Palace
PO - PÁ
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Ostrava-Hotel Palace - Vratimov
PO - PÁ

SO + NE
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26 56
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36
11 56
36
16 52
26 52
26 52
30 52H

B - pøípoj l.è.25 (Vratimov nám.)
H - jede pøes zast."Holvekova" a "Dùl Alexandr"
N - Vratimov nám....-nízkopodlanbí vùz
* jede jen v nedìli (nízkopodlaní vùz)

chválení rozhoduje zastupitelstvo mìsta. Ve
Vratimovì máme 16 stanoviš na separovaný
odpad, v Horních Datyních 4 stanovištì. Odbor
VaP není schopen dennì obcházet všechna
stanovištì a kontrolovat stav kontejnerù.
Souèasná èetnost svozù se zdá být dostaèující,
pøesto se však nìkdy stane, e kontejner je
pøeplnìn. Apelujeme proto na obèany, aby
sešlapovali plastové láhve a pomohli tak tímto
drobným úkonem udrovat upravený a èistý
vzhled našeho mìsta. V pøípadì zjištìní
pøeplnìného kontejneru je mono zavolat na
odbor VaP tel. 565705956 nebo pøímo na
A.S.U. tel. 596733524. Pracovníci zajistí
náhradní svoz.
RNDr.I.Hranická-odbor VaP
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¡
v sobotu 19.bøezna
od 8,00 do 12,00 hod.
ve vestibulu kina Hvìzda
ve Vratimovì

velikonoèní dekorace
peèivo
dárkové pøedmìty

A - Vratimov nám.
C - Øepištì U Køíe, pøípoj l.è.25 (Vratimov nám.)
D - jede pøes zast."Dùl Alexandr a "Holvekova
E - spoj jede ze smyèky
J - výdušná jáma
R -Øepištì U Køíe

práce vyšívaèek KD
ve Vratimovì mùete
obdivovat ve vestibulu kavárny
Spol.domu ve Vratimovì

¡
Píšu to v Reflexu stále znovu. Celý rok jsem fotografoval
nemocné AIDS v ukrajinské Odìse a vidìl katastrofální
podmínky, v nich tito lidé ijí i umírají. Vidìl jsem, e nemají
k dispozici základní léky, které by jim prodlouily ivot
o mnoho let nebo alespoò dovolily dùstojnì zemøít. Pøitom v Odìse pøekraèuje rozšíøení AIDS
hranice skuteèné epidemie - HIV pozitivních je zde 100 tis. lidí. To nemá v Evropì obdoby.
Jan Šibík

¡
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KULTURNÍ STØEDISKO

od opo
p
n
ny

22.bøezen

ou

Tó

ve Vratimovì

v 19,30 hod

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

Divadélko kouzel " Veselý Jirka"
triky, kouzla, kouzelnické písnièky,
dìti jsou pomocníky, v závìru si spoleènì
vyèarují ivé králíèky Boba a Bobka

kavárna Spoleèenského domu
vstupné 30 Kè
ve Vratimovì

¡
kvalifikaèní soutì
sóloformací maoretek a cheerleaderek

¡

vstupné 30 Kè

9,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Baton, pom-pom (solo, duo, trio, mini)

kinosál Hvìzda
ve Vratimovì
praská travesti sk. poprvé
ve Vratimovì. Nenechte
né
si ujít jedineènou
vstup è
pøíleitost podívat se,
e i z mue
180 K
se dá udìlat krásná ena.

10.4. v 19 hod.
Pøedprodej vstupenek v KS zahájen

3.bøezna v 12,15 - Beseda s Radkem Johnem ( pro školy)
7.bøezna v 10,00 - Dìtský karneval ( pro školy)
s Jaromírem Riedlem
15.bøezna v 18,00 - Láska, sex a árlivost - francouzská

komedie
Divadelní spoleènost HÁTA
hrají: M.Boèanová, M.Zounar, Z.Mahdal
I.Andrlová a další

19.bøezna v 17,00 - Josefská zábava a sk.DOMINO
20.bøezna v 10,00 - Pohádkové èarování
Divadélko kouzel "Veselý Jirka"
- triky, kouzla, písnièky

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

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

- pondìlí
- pondìlí
- úterý
- støeda

17,00
15,30
17,00
14,00

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

- úterý

nìmèina 2.roè.
jóga
aerobic - dìti
aerobic - dívky
nebojte
se poèítaèe I.
nebojte
se poèítaèe II.

- støeda
- støeda
- ètvrtek
- ètvrtek
- støeda

17,00
18,00
17,00
17,00
17,00
18,00
14,30

salonek I.skupina
salonek II.skupina
klubovna è.11
salonek
kavárna
kavárna
uèebna ZŠ
na nám.TGM
uèebna ZŠ
na nám.TGM

16,00

10.dubna v 19,00 Screamers - praská travesti skupina
poprvé ve Vratimovì.Nenechte si ujít jedineènou pøíleitost
podívat se, e i z mue se dá udìlat krásná ena.
Pøijïte se pobavit !
27.kvìten v 18,00 Kuèerovci - legenda latinskoamerické
muziky

Vratimov

1.3. - v 18,00 Tìšínské divadlo - Sicilská komedie,kinosál
7.3. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
7.3. - v 16,00 KD Vratimov - kavárna
7.3. - v 16,00 MO KSÈM - klubovna è.20
12.3.- v 13,00 karneval MŠ Vratimov - kavárna
14.3. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
16.3. - 19.3. 9 - 17 hod. Výstava výšivek- KD Vratimov
22.3. - v 15,30 MO KSÈM - klubovna è.20
24.3. - v 16,00 KD Biocel

Horní Datynì

5.3. - ples HC Vratimov
13.3. - Valná hromada TJ HD (MS)
19.3. - Josefská zábava
27.3. - Velikonoèní zábava
prodeje : vestibul
21. 22., 23. bøezna
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin.
Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.
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Program kina Hvìzda Vratimov
Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

¡

bøezen 2005
tel.: 596 732 102, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem è.21
2.- 5.3. v 18,00 hod.
USA 114´

nevhodný do 12 let
vstupné 65 ,-Kè

OKRSEK 49

Ze ivota amerických hasièù aneb jak se
dnes ije poárníkùm v Baltimore.
Hrají: J.Phoenix, J.Travolta
5. - 6.3. v 16,00 hod.
USA 87´

pøístupný
vstupné 60 ,-Kè

PØÍBÌH RALOKA
Pozor, pøiplouvá raloèí mafie! Podaøí
se malému rybímu podvodníkovi uniknout
z jejich nabroušených èelistí?(èeský dabing)
9.- 12.3. v 18,00 hod.
USA 170´

do 12 let nevhodný
vstupné 65 ,-Kè

ALEXANDER VELIKÝ

e n
jït00 hodai
i
ø
p 8, zd

itì v 1 vì
urè.3.2005osálu H
15 o kin
d

¡

¡

12. - 13.3. v 16,00
USA 113´

pøístupný
vstupné 60 ,-Kè

JAK ZTRATIT KLUKA V 10 DNECH
Romantická komedie s Kate Hudson
a Matthew Mc Conaugheym s návodem,
jak zaruèenì otrávit svého partnera.

¡

¡

Hrdina historického velkofilmu Olivera Stonea
vìøil, e nemoné neexistuje, a také to skoro
dokázal! Hrají: C. Farrell, A. Jolie, Val Kilmer.

¡

v podání známých praských hercù:
M.Boèanová,V.Beneš, M.Zounar, Z.Mahdal, I.Andrlová a další
Pøi hostování tohoto divadla ve Vratimovì v loòském roce
bylo vyprodáno a mnoho z Vás zklamáno, e se na nì nedostalo.

Zajistìte si vstupenky vèas !
Pøedprodej vstupenek v kanceláøi Kulturního støediska
po - èt 7 - 17 hod., pá 7 - 14,00, vstupné 200,- Kè

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

kavárna
Spoleèenského domu

16.- 19.3. v 18,00 hod.
USA 125´

do 12 let nevhodný
vstupné 55 ,-Kè

DANNYHO PARÁCI 2
Starého psa novým kouskùm nenauèíš
aneb George Clooney a spol. znovu v akci!
19. - 20.3. v 16,00
USA 90´

pøístupný
vstupné 60,-Kè

CESTA KOLEM SVÌTA ZA 80 DNÍ
Bájeèná dobrodruství, veselé pøíhody a
neuvìøitelné nebezpeèní podle J. Verna. Film
pro celou rodinu s èeským dabingem.
23. - 25.3. v 18,00
USA 106´

pøístupný
vstupné 65 ,-Kè

LOVCI POKLADÙ

Aby rozluštil kód, musel porušit všechna
pravidla. Hrají: N.Cage, D.Kruger a J.Voight.
27.3. v 16,00
USA 115´

pøístupný
vstupné 61 ,-Kè

ÚASÒÁKOVI
Do veèeøe musejí zachránit svìt…Rodinná
animovaná komedie s èeským dabingem.

zábava

30.3. - 2.4. v 16,00
ÈR 95´

pøístupný
vstupné 63 ,-Kè

SNOWBORÏÁCI

náte

skupinu z

Pøedprodej vstupenek zahájen v KS Vratimov

ìÚ
z plesu M
vstupné 50,- Kè

Vyrazili na hory s vizí zástupu krasavic,
oslnìných jejich výkony na snowboardu.
Realita je v teenagerovské komedii trochu jiná.
Hrají: Vojta Kotek, Jiøí Mádl, Jiøí Langmajer.

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

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

Rozpoèet Mìsta Vratimova na rok 2004 je
strategickým dokumentem rozpoètové politiky
mìsta.
Rozpoèet zdrojù a výdajù èiní 97 401 200,- Kè.
Tento rozpoèet je oproti roku 2004 niší o
4 630 000,- Kè. Navrhované zdroje jsou tvoøeny
celkovými pøíjmy v objemu 73 123 200,- Kè a
financování ve výši 24 278 000,- Kè.
Nejvýznamnìjší polokou v pøíjmech jsou
daòové pøíjmy s podílem 60,70% na celkových
pøíjmech mìsta.
Z celkového objemu výdajù letos tvoøí 84,90%
výdaje bìné a 15,10% výdaje kapitálové.
Kapitálové výdaje jsou dány rozdílem mezi
celkovými zdroji a bìnými výdaji a budou
smìøovat pøedevším na úsek dopravy, školství a
kultury.
Struktura pøíjmù v tis. Kè
v%
Daòové pøíjmy
44 414,60,70
Nedaòové pøíjmy
15 922,80
21,80
Kapitálové pøíjmy
15,0
Dotace
12 771,40
17,50
Pøíjmy celkem
73 123,20
daòové pøíjmy 60,7%

dotace 17,5%

nedaòové pøíjmy 21,8%

v tom:
místní komunikace a chodníky
3 470,pøíspìvky na dopravní obslunost
2 041,kanalizace
601,Skupina 3 - sluby pro obyvatelstvo
47 048,60
v tom :
školství
9 201,kultura
10 443,70
tìlovýchova sport
6 515,40
rozvoj bydlení
a bytové hospodáøství
8 794,10
komunální sluby
a územní rozvoj
9 209,40
ochrana ivotního prostøedí
2 885,Skupina 4 - sociální vìci a politika
zamìstnanosti
10 532,40
v tom: dávky sociální péèe / kryto ze státního
rozpoètu /
9 994,peèovatelská sluba,
domovy dùchodcù
538,40
Skupina 5 - bezpeènost státu a právní
ochrana
1 201,v tom :
civilní ochrana
19,poární ochrana
1 182,Skupina 6 - všeobecná veøejná správa
a sluby
31 3498,30
v tom :
èinnost místní správy
17 619,10
výdaje z finanèních operací
7 008,80
rezerva
6 721,40
Celkem
96 243,30
sk.6 - 32,6%

sk.2 - 6,4%

sk.3 - 48,9%

Financování
v tom:
finanèní prostøedky min.let 24 278,splátky úvìru
- 1 157,90
Zdroje celkem
23 120,10
Struktura výdajù
Bìné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem

v tis. Kè
81 678,30
14 565,96 243,30

v%
84,90
15,10

kapitálové výdaje 15,1%

bìné výdaje 84,9%
Struktura výdajù dle jednotlivých skupin
v tis. Kè
Skupina 2 - prùmyslová a ostatní odvìtví
hospodáøství
6 112,-

Poskytování dávek soc.péèe ......str.2
80.výroèí zaloení SDH H.Datynì..str.2
Inzertní pøíloha...............................str.5
Program kina Hvìzda....................str.12

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA VRATIMOVA
Z a s t u p i t e l s t v o m ì s t a Vr a t i m o v a
zasedalo dne 28.února 2005 a
projednávalo :
! rozpoètové opatøení è.V./2004
! rozbory hospodaøení mìsta Vratimova
a PO za rok 2004
! zpráva o hospodaøení v lese Dùlòák
! návrh rozpoètu mìsta Vratimova na
rok 2005
! informace o provedených finanèních
kontrolách
! plán finanèních kontrol na I.pololetí
roku 2005
! stav pronajatého majetku, nebytové
prostory
! opravy bytového fondu
! zámìry zmìn územního plánu mìsta
Vratimova
! zámìr prodeje pozemkù
! schválení OZV
Rada Mìsta Vratimova zasedala dne
22.bøezna 2005 a projednávala:
! stav pohledávek k 31.12.2004
! hospodaøení spoleènosti Vratimovské
sluby, s.r.o.
! hospodaøení spoleènosti Teplo
Vratimov, s.r.o.
! ádosti o prodlouení nájemních smluv
! schválení zámìrù pronájmu pozemkù
Zveme všechny obèany na zasedání
Zastupitelstva mìsta Vratimova, které se
koná 2.kvìtna 2005 od 15,00 hodin.
I.Kièmer-místostarosta

Oznámení o zmìnì

sk.5 - 1,2%

sk.4 - 10,9%

Výdaje rozpoètu mìsta v pøepoètu na jednoho
obyvatele se ve srovnání s loòským rokem
sníily o 822,- Kè na èástku 14 861,- Kè.
Zùstatek nesplaceného úvìru pøedstavuje
k 1.lednu 2005 èástku 8 684 204,- Kè,co je
1 325,- Kè na jednoho našeho obèana.
K 31.12.2004 v našem mìstì ilo 6 554
obyvatel. Poèet obyvatel ovlivòuje napøíklad
dotace ze státního rozpoètu na výkon státní
správy.
Jsme pøesvìdèeni o tom, e rozpoèet pro rok
2005 splní nároky kladené na zajištìní
bezproblémového chodu mìsta, a to ve všech
oblastech veøejného ivota.

Od 14.února 2005 ji nemohou obèané
Vratimova a obce Horní Datynì vyøizovat
své záleitosti jak byli doposud zvyklí, na
Katastrálním úøadu pro Moravskoslezský
kraj, na katastrálním pracovišti ve FrýdkuMístku, ale v Ostravì. Katastrální
pracovištì v Ostravì je na ulici Vítkovické
è. 2 a nachází se poblí bývalého
ústøedního autobusového nádraí. Úøední
dny pro veøejnost se nezmìnily a jsou:
pondìlí a støeda od 8.00 do 17.00 hodin.
Telefon 596618658, FAX 596618657, Email kp.ostrava@cuzk.cz. Pøípadné další
informace jsou na internetové adrese
www.cuzk.cz.
P.Kubalová-odbor VN
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Zpráva o poskytování dávek sociální péèe obèanùm mìsta za rok 2004
Na úseku pøenesené pùsobnosti, tzn. ze
státních prostøedkù jsou MìÚ Vratimov
vypláceny tyto sociální dávky:
! rodinám s nezaopatøenými dìtmi
! nezamìstnaným obèanùm
! obèanùm peèujícím o osobu blízkou
! starým obèanùm
! obèanùm uívajícím ortopedické a jiné
kompenzaèní pomùcky
! osamìlým obèanùm starším 70 let na
provoz telefonní úèastnické stanice
! nevidomým obèanùm na krmivo pro
vodícího psa
! postieným obèanùm pøíspìvek na
individuální dopravu
Rodiny s dìtmi: V roce 2004 bylo zaevidováno
27 nových sociálnì potøebných rodin.
K 31. 12. 2004 bylo v evidenci celkem 63
sociálnì potøebných rodin s dìtmi. Tìmto
rodinám bylo vyplaceno 3 406 455 Kè. Z toho
3 256 123 Kè èinily opakované sociální dávky a
150 332 Kè jednorázové penìité pøíspìvky.
Opakující se penìitý
Nezamìstnaní:
pøíspìvek pro jednotlivce podmínìný sociální
potøebností byl poskytnut 394 obèanùm ve výši
5 642 477 Kè a 17 obèanùm byl poskytnut
jednorázový penìitý pøíspìvek v celkové výši
36.000 Kè.
Pøíspìvek pøi péèi o blízkou osobu: V roce

2004 byl opakovaný pøíspìvek pøi péèi o osobu
blízkou poskytnut 27 osobám. Vyplaceno bylo
938 877 Kè, z toho 423 077 Kè pro
nezaopatøené tìce zdravotnì postiené dìti
vyadující mimoøádnou péèi.
Staøí obèané: V roce 2004 byl opakovaný
pøíspìvek poskytnut pouze 5 obèanùm. Celková
roèní èástka èinila 54 240 Kè. Jednorázový
penìitý pøíspìvek podmínìný sociální potøebností byl vyplacen tøem obèanùm v celkové výši
5 000 Kè.
Pøíspìvek na zvýšené ivotní náklady spojené
s pouíváním ortopedických pomùcek a jiné
pøíspìvky podmínìné zdravotním stavem :
Pøíspìvek související s pouíváním sloitých
ortopedických a jiných kompenzaèních
pomùcek byl v roce 2004 poskytnut 179
obèanùm, z toho 3 dìtem. Celkem bylo
vyplaceno 378 tis. Kè. Jeden obèan obdrel
pøíspìvek na zakoupení dálnièní známky ve výši
800 Kè.
Pøíspìvky na provoz telefonní úèastnické
stanice: Tento pøíspìvek obdrelo v loòském
roce 96 obèanù. Celková výše nákladù na dávky
èinila 175 tis. Kè.
Pøíspìvek úplnì nebo prakticky nevidomým
obèanùm na krmivo pro vodícího psa:
O pøíspìvek si poádal a tento obdrel jeden
obèan. Na dávce bylo v roce 2004 vyplaceno

8.000 Kè.
Pøíspìvek na individuální dopravu: V roce
2004 byl poskytnut 1 obèanovi a to ve výši
6 000 Kè.
Celkové roèní èerpání finanèních prostøedkù
za rok 2004 bylo ve výši 10,637.049,D.Klimková, D.Veèeøová-soc. pracovnice

Spolky a zájmové organizace
hodnotily svou èinnost

Zaèátek kadého roku je typický nejen tím, e si
lidé dávají pøedsevzetí, ale i tím, e ten uplynulý
rok je podroben hodnocení. Spoleènì se
starostkou mìsta jsme se zúèastnili hodnotících
schùzí spolkù a zájmových organizací ve
Vratimovì a H.Datyních. Zúèastnili jsme se
tìch, na které jsme obdreli pozvání (Klub
dùchodcù, Svaz tìlesnì postiených, SDH
Vratimov, ÈZS H.Datynì, vèelaø H.Datynì, TJ
H.Datynì). Z dùvodu èasového zaneprázdnìní
jsme se nezúèastnili jednání ÈZS Vratimov.
Všechny tyto hodnotící schùze byly velmi dobøe
pøipraveny a z pøednesených zpráv jsme se
dozvìdìli o bohaté èinnosti ve všech spolcích
a zájmových organizacích.
pokraèování na 3.str.

80.výroèí zaloení SDH Hor.Datynì
Sbor dobrovolných hasièù v H.Datyni oslaví
letos 80.výr. zaloení. Dovolte mi, abych vás v
tomto èlánku krátce seznámila s historií našeho
sboru a také s naší prací. Oheò mìl v celém
prùbìhu dìjin pro èlovìka a jeho hospodáøský a
spoleèenský ivot
nesmírný význam.
Poskytoval mu teplo, dával monost pøetváøet
materiály a vyrábìt stále nové produkty.
Nebezpeèí ohnì se projevilo v tom okamiku,
kdy nad ním èlovìk ztratil nadvládu. Ve starých
kronikách nacházíme zprávy
o velkých
poárech, které znièily mnohdy i celé vesnice.
A proto lidé pøišli s myšlenkou zakládat
dobrovolné hasièské spolky. S návrhem
monosti zaloit hasièský sbor v H.Datyni pøišel
obèan Ant.Špetík spolu s Josefem Tomisem.
Dne 15.prosince 1925, kdy se sešlo 14 obèanù,
došlo k realizaci této myšlenky. Dne 26.dubna
1925 byla svolána veøejná schùze obèanù, kdy
se 26 obèanù pøihlásilo za èleny hasièského
sboru. Nemìli to však tak snadné jako my
v dnešní dobì. V zaèátcích mìli jen dvì hasící
soupravy, tzv.Berlovky. V r.1926 byla
vybudována hasièská zbrojnice z místní stodoly
na místì, kde stojí zbrojnice i nyní. Zde také
umístili novou ruèní hasièskou støíkaèku. Ta
byla v r.1929 vymìnìna za motorovou. V
r.1944 se náš hasièský sbor rozhodl zakoupit
starší auto zn.Mercedes, a svépomocí z nìj
vybudovat hasièské auto k dopravì støíkaèky a
hasièského drustva. Toto auto bylo
vybudováno ze sbírky obèanù a slouilo a do
r.1958. V tomto roce nám byla pøidìlena Tatra
805 se vším pøíslušenstvím. Na další vylepšení
techniky jsme museli poèkat a do r.1983, kdy
jsme získali pøívìs a zánovní èerpadlo PPS 12.
V r.1985 byla zakoupena autocisterna CAS 25.
Tato slouí dodnes. V této dobì došlo také
k opravì hasièské zbrojnice ( výmìna vrat,
pøestavba šaten a umývárny, zajištìno vytápìní

zbrojnice). V r.1989 doslouila Tatra 805 a byla
zakoupena Avia 30, která byla pøestavìna na
hasièské vozidlo. V r.2001 byla provedena
oprava a nástøik Avie. V roce 1999 došlo
k opláštìní a nátìru poární vìe hasièské
zbrojnice, v roce 2003 k plynofikaci, novému
nátìru fasády a výjezdových vrat, dokonèení
rekonstrukce a vybavení klubovny novým
nábytkem. Byl zakoupen poèítaè a video.
Nemohu také nezmínit povodnì v r.1997, kdy
hasièi èerpali vodu z mnoha sklepù v celkové
délce 60 motohodin. Zásahová jednotka tehdy
obdrela od starosty Okresního sdruení medaili
za mimoøádné úsilí. Pro zvýšení akceschopnosti
zásahové jednotky jsou pravidelnì
organizovány praktické výcviky spojené
s pøípravou na rùzné pohárové soutìe
v poárním útoku, kterých absolvujeme 3-5 do
roka. Kvùli akceschopnosti byla naše jednotka
vybavena i dýchací technikou a zásahovými
obleky s pøilbami a obuví. V r.2001 se nám také
po dlouhé dobì podaøilo obnovit kolektiv
mladých hasièù, který zaèal velmi úspìšnì
a aktivnì pracovat. V souèasné dobì má 21
èlenù. Samotnou kapitolou naší èinnosti, a to
velmi úspìšnou, je naše oblast kulturnìsportovní. Ji tradiènì organizujeme v lednu
hasièský ples a od r.1997 také pochováváme
basu. Tyto akce jsou hlavním finanèním zdrojem
naší organizace. Mnoho akcí také organizujeme
pro naše èleny a jejich rodinné pøíslušníky a pro
nejvìtší pøíznivce. Napø. smaení vajeèiny
(poèet spotøebovaných vajec se stále zvyšuje rok
od roku -loni 294), pobyty na chatì Morávce,
soutì generací, vánoèní veèírek a jiné akce.
Mezi ty vìtší akce patøí tøídenní zájezd na
podzim, turnaj v minikopané, návštìvy krytého
bazénu, které poøádáme spolu s TJ HD. Pro dìti
jsou to ji tradièní akce Den Zemì pro áky ZŠ
a MŠ v dubnu a novì i Den dìtí. V rámci

spolupráce mládee ve Slezském okrsku
poøádáme Turnaj ve støelbì a Mikulášskou
nadílku. Všechny tyto akce byly vdy dùslednì
pøipravovány našimi aktivními èleny, kterých
naštìstí neubývá. Všem, kteøí se na této práci ve
sboru podíleli a podílejí patøí upøímné
podìkování a uznání jejich pøíkladné a obìtavé
práce ve prospìch našeho sboru.Patøí se také
podìkovat všem, kteøí naši práci podporují a to
pøedevším MìÚ ve Vratimovì, všem sborùm
tøetího okrsku, TJ H.Datynì. Je obtíné
vyjmenovat mnoho sponzorù, kteøí nás od
r.1990 podporují. Abychom se mohli takto
ohlédnout za historií našeho sboru, nelze
opomenout práci našeho kronikáøe Miroslava
Slívy a jeho manelky Jarmily, kteøí dùslednì
vedou historickou dokumentaci našeho sboru.
Jsou to 2 kroniky, 10 knih zápisù a 23
fotokronik. Také peèují o mnoho vzácných
dokumentù a pøedmìtù, kteøé patøí k 80.leté
historii našeho sboru a hasièstva vùbec. Nìkteré
z tìchto dokumentù byly dokonce zkopírovány
a pouity v hasièském muzeu v O.-Pøívoze. Jsou
tam také zapùjèeny i dvì ji zmiòované ruèní
støíkaèky Berlovky. Vìøíme, e jak se úspìšnì
rozvíjela naše èinnost v tìchto osmdesáti letech,
e i ta pøíští léta budou úspìšná, a e vše, co
budeme dìlat, bude ke spokojenosti nás èlenù
sboru dobrovolných hasièù a našich
spoluobèanù.
A jak tedy oslavíme tìch našich 80 let? Dne
23.dubna 2005 se uskuteèní slavnostní schùze v
sále kulturního domu v H.Datyni. Dne
14.kvìtna 2005 se na høišti TJ HD uskuteèní
tradièní okrsková soutì o pohár sv.Floriána.
Dne 28.kvìtna 2005 se v prostorách kolem
hasièárny uskuteèní Den dìtí, který mìl loni
velký úspìch. Na všechny tyto akce vás srdeènì
zvou datyòští hasièi.
Mgr.L.Svobodová-SDH H.Datynì
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VÈELAØI
schùzovali

Dne 20.2.2005 probìhla v malém sále KD
Horní Datynì výroèní schùze Èeského
svazu vèelaøù. Ve výroèní zprávì zdùraznil
pøedseda ZO nenahraditelnou úlohu pøi
opylování zemìdìlských plodin, nebo
výnosy medu èiní pouze 10% z celkové
uitkovosti vèel a pøipomenul ústøední heslo
posledního sjezdu vèelaøù "med mùeme
dovézt, opylování však nikoliv". Závìr
minulého roku probìhl ve znamení
150.výroèí organizovaného vèelaøství na
Moravì a ve Slezsku. Rovnì v letošním
roce dojde k nìkolika významným
událostem. Pøedevším to bude VIII. sjezd
ÈSV, který zhodnotí uplynulých 5 let
a vytýèí hlavní cíle èeského vèelaøství na
další období po vstupu ÈR do EU. Základní
organizace vèelaøù Vratimov a H.Datynì
oslaví v letošním roce významné jubileum75.výroèí zaloení vèelaøského spolku, pøi
jeho zaloení stáli nadšení vèelaøi, pøátelé
Josef Borovec z Vratimova, Dominik
Maceèek a Josef Kovala z Kunèic a Albert
Mojíšek-uèitel z Rakovce, který se stal
i prvním pøedsedou spolku. U pøíleitosti
tohoto výroèí uspoøádá základní
organizace vèelaøù na podzim slavnostní
schùzi. Na výroèní schùzi si mohli úèastníci
rovnì prohlédnout fotoalbum a kroniku
a blíe se seznámit s historií vèelaøení
v obci od poèátku spolku a po jeho
souèasnost. Základní organizace sdruuje
28 èlenù, kteøí obhospodaøují 256 vèelstev.
Je potìšitelné, e za loòský rok stoupl poèet
vèelstev o 28. I kdy se jedná o malou
organizaci, vykázala za minulý rok
úspìšnou èinnost. Její èlenové se zúèastnili
nìkolika zájezdù s vèelaøskou tématikou,
zajistili pøednášku pro zvýšení odborné
zpùsobilosti svých èlenù. Dále navštìvovali
jubilanty a nemocné èleny, zorganizovali
smaení vajeèiny spojené s besedou
o novinkách a pro zkvalitnìní vèelstev
uspoøádali kurz chovu vèelích matek
a mnohé další akce. Pøedseda organizace
podìkoval za podporu ze strany MìÚ ve
Vratimovì, bez které by spolek jen velmi
tìce zajišoval svou èinnost a vyslovil
pøesvìdèení, e i v letošním roce bude
ádost o pøíspìvek na èinnost kladnì
vyøízena. Pøínosem a povzbuzením do
další èinnosti byla i osobní úèast starostky
Mgr. Zechové a místostarosty I.Kièmera na
této schùzi, kdy ve svém vystoupení staèili
i odpovídat na velmi konkrétní dotazy
a pøipomínky pøítomných. Po zhodnocení
èinnosti za uplynulý rok byli pøítomni
seznámeni s návrhem programu na r.2005,
následnì probìhly volby výboru a revizní
komise na další pìtileté období a delegátù
na okresní konferenci ve Fr.-Místku.
Pøedsedou byl zvolen ing.R.Grohmann,
jednatelem ing.Z.Tobola a pokladníkem
ing.P.Pastròák. Po skonèení oficiální èásti
výroèní schùze probìhla odborná
pøednáška uèitele vèelaøství, pøítele Karla
Lupy ze Šenova, doprovázena èetnými
dotazy a bohatou diskusí.
Ing.R.Grohmann-ZO ÈSV

Rozpoèet mìsta Vratimova

Zastupitelstvo mìsta Vratimova schválilo na
svém 20. zasedání Rozpoèet mìsta Vratimova
na rok 2005. O struktuøe rozpoètu v èíslech
a diagramech vás informuje na stránkách
Vratimovských novin vedoucí finanèního
odboru paní Valasová. Chci se zmínit
o nìkterých rozpoètových organizacích,
o kterých se domnívám, e by vás mohly
zajímat. Rozpoèet roku 2005 je niší oproti roku
2004 o 4 630 000,- Kè, co je z dùvodu zmìny
v rozpoètování finanèních prostøedkù urèených
na mzdy pro uèitele . Tyto prostøedky byly
v loòském roce úètovány
pøes mìstský
rozpoèet, letos tomu tak není. V letošním roce se
budou realizovat mimo jiné investièní akce,
které budou rozhodnì pøínosem pro naše
obèany. Podaøilo se zajistit dotace ze státního
rozpoètu zatím ve výši cca 17 mil. Kè. Toto
èíslo není ještì koneèné. Díky tomuto se budou
moci realizovat finanènì nároèné akce, jako je
napøíklad „Rekonstrukce školní kuchynì“
a „Rekonstrukce Kulturního domu ve
Vratimovì“. Koncem mìsíce dubna bude
zprovoznìn výtah v budovì MìÚ, na který se
podaøilo získat úèelovou dotaci rovnì ze
státního rozpoètu. Byl tak splnìn slib zdravotnì
postieným obèanùm i obèanùm starší generace.
Pro zájmová sdruení a spolky na území mìsta
Vratimova je vyèlenìna v rozpoètu celková
èástka ve výši 664 000,- Kè. Zastupitelstvo
mìsta Vratimova se vzdalo nároku ze zákona
vyplývajícího
na navýšení odmìn pro
jednotlivé zastupitele a o tuto èástku navýšili

rozpoèet právì pro zájmová sdruení,
tìlovýchovu a sport. Bude novì vybudováno
sociální zaøízení na našem mìstském koupališti.
Dále bude opraveno høištì u DDM ve
Vratimovì, které bude pøístupné dìtem
a mládei. Nezapomnìli jsme ani na høištì
v Horních Datyních, s jeho realizací se poèítá na
jaøe. V rozpoètu se uvauje i o opravách cest
v Horních Datyních poté, co budou vyøešeny
majetkové vztahy místních komunikací
v pasportu tak, aby byly definitivnì v majetku
mìsta. Všechny cesty v Horních Datyních
nebudou ale vyøešeny v prùbìhu jednoho roku,
a to z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù.
V letošním roce se poèítá s objemem finanèních
prostøedkù pro tyto úèely ve výši cca 1 200 000,Kè.V tomto roce budeme pokraèovat
v opravách nìkterých chodníkù ve mìstì, bude
se jednat i o pøípravách projektové dokumentace
na realizaci kanalizace ve Vratimovì a Horních
Datyních s tím, e reálný zaèátek postupné
realizace tohoto zámìru vypadá z dnešního
pohledu na léta 2007- 2008. Toto jsou základní
informace o vìtších zámìrech souèasného
vedení mìsta a zastupitelstva v tomto roce.
V prùbìhu roku budeme ještì usilovat o získání
dalších dotaèních titulù, na nìkteré zámìry,
které ještì máme a pokud se nám podaøí zajistit
další finance, budeme vás prùbìnì informovat
ve vratimovských novinách. Vìøíme, e se dobré
vìci podaøí.
Vaše starostka Mgr.I.Zechová

Spolky a zájmové organizace
hodnotily svou èinnost
pokraèování ze str.2

Výroèní schùze Svazu tìlesnì postiených byla
doplnìna pøednáškou MUDr.Veèerka a jednání
vèelaøù v H.Datyních pøednáškou uèitele
vèelaøství p.Karla Lupy ze Šenova. Samozøejmì
i my jsme odpovídali na spoustu dotazù.
Informovali jsme pøítomné o zámìrech v rozvoji
našeho mìsta v letošním a následujícím roce.
Spoleènì s paní starostkou jsme rádi, e èinnost

spolkù a zájmových organizací v našem mìstì je
velmi bohatá a dále se rozvíjí. Podìkování patøí
zvláš tìm spolkùm a zájmovýcm organizacím,
které vlastní majetek a peèlivì o nìj peèují.
I v letošním roce je v rozpoètu mìsta schválena
finanèní èástka ve výši 664 000 Kè na podporu
zájmových èinností v našem mìstì.
I.Kièmer-místostarosta

V Ostravì - Kunèicích na ul.Frýdecké vedle
restaurace Sokolovna funguje ji po mnoho
let oddíl juda pøi TJ Baník Ostrava.
V souèasné dobì oddíl proívá úspìšné
období, ve kterém se vrací na špièku
èeského judistického dìní.
V minulém roce jsme dosáhli nìkolika
významných úspìchù, mezi nì patøí
mnoho úspìchù jednotlivcù, kteøí se
zaslouili o umístìní na osmém místì
v ebøíèku úspìšnosti klubù, který kadý
rok vydává Èeský svaz juda. Zde jsme si
polepšili z pøedloòského 19.místa a stali se
tak nejúspìšnìjším judistickým oddílem
v kraji. Dále pak postup drustva muù do
nejvyšší extraligové soutìe, vítìzství
drustva dorostu v krajském pøeboru
a postup do kvalifikace do dorostenecké
ligy drustev. Na tyto úspìchy se nám
podaøilo úspìšnì navázat i v letošním roce,
kdy dorostenecké drustvo úspìšnì prošlo
kvalifikací a probojovalo se tak do
dorostenecké ligy 2005. Tyto úspìchy jsou
výsledkem širokého a kvalitního kádru
trenérù, jím v souèasné dobì oddíl
disponuje. A právì v souèasné dobì tvoøí

oddíl nové drustvo pøípravky. Pøihlásit se
mohou dìti od 7 let do 18 let vdy v dobì
tréninkù v úterý nebo ètvrtek od 16,00 do
17,30 hodin v tìlocviènì oddílu vedle
restaurace Sokolovna, Frýdecká 434,
Ostrava-Kunèice. Informace naleznete také
n a s t r á n k á c h o d d í l u
www.mujweb.cz/sport/judo.ostrava nebo
získáte na tel. 776 587 711.
M.Pavlica-místopøedseda oddílu
(placená inzerce)

Duel Jaroše Jakuba z Baníku Ostrava
v souboji s Wasserbauerem ITKJ Brno
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Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí.
I kdy u nejsi mezi námi, v srdci iješ s námi.
Dne 28.dubna 2005 vzpomínáme 2.výroèí úmrtí
manelky, maminky, babièky a sestry

Anny ŠKUTOVÉ

Vzpomínají manel, dìti s rodinami a sestry s rodinami
Kdo jste ji mìli rádi, vzpomeòte s námi.

Tìko tomu, kdo odchází, smutno je tìm, kdo zùstanou
Dne 18.dubna 2005 vzpomínáme 1.výroèí úmrtí
našeho milovaného dìdeèka

¡
Vzpomínají vnouèata s rodinami.
Kdo jste ho znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi

19.duben v 19,30 hod
Další ze série koncertù váné hudby na jevišti
kina Hvìzda ve Vratimovì. V podání umìlcù
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì.
Vstupné 40 Kè.
Koncerty doplòuje poutavý výklad Doc.PhDr.Ivana Mìrky
Nenechte si ujít nový pohled na skladatele a uvedená díla

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí.
I kdy u nejsi mezi námi, v srdci iješ s námi.
Dne 24.dubna 2005 vzpomínáme 1.výroèí úmrtí
a 5.kvìtna 2005 nedoitých 80.narozenin
našeho milovaného manela, tatínka a dìdeèka

S láskou a úctou vzpomíná manelka a dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.

uvádí v nedìli 24.dubna v 10,00 hodin
v kinosále Hvìzda ve Vratimovì pohádku

¡
Poetický pøíbìh Charlese Dickense z chudého království, kdy princezna Alenka
s kouzelnou kostièkou a dobrou vílou pomáhají celému království.

Pøedprodej zahájen v Kulturním støedisku.
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KULTURNÍ STØEDISKO VRATIMOV
zveme Vás na prodejní výstavu obrazù

OBRAZY
4.4. - 30.4.2005
pondìlí - pátek 9 - 16 hod.

2.4. APRÍLOVÝ DEN
-hry, soutìe pro nejmenší na sále DDM od 16 hod.
poøádá: DDM Vratimov
12.4. BESEDA S CYKLOCESTOVATELEM
Bc.Martinem Stillerem v 17 hod.
Alpský extrém - na kolech s brašnami do 3050 m!
poøádá : Mìstská knihovna Vratimov
16.4. PÁLÍ VÁM TO
-vìdomostní soutì pro dìti od 15 hod. na sále DDM
poøádá: DDM Vratimov
20.4. KOLA A KOLEÈKA
-soutì pro dìti do 7 let - sokolovna Vratimov, trojkolky, kolobìky,
odráedla i kola s sebou - od 16 hod.
za špatného poèasí - v tìlocviènì
poøádá : TJ Sokol Vratimov
23.- 24.4. VÍKENDOVÉ BLÁZNÌNÍ
-pro mláde od 14 do 18 let na DDM
poøádá: DDM Vratimov
do 29.4. DEKORACE ZE SUŠENÝCH KVÌTIN
- výstava Martiny Válkové v Místní knihovnì Øepištì
úterý 10-12 h. 13-17 h., pátek 9-12 h. 13-15,30 h.
poøádá: Mìstská knihovna Vratimov
30.4. POHÁDKOVÝ LES
-soutìe pro dìti s rodièi v Dùlòáku,
závìr odpoledne - opékání párkù , od 15 hod.
poøádá: DDM Vratimov
30.4. STAVÌNÍ MÁJE
-amatérský volejbalový turnaj, prezence 8,30 hod., min.6 hráèùpodmínkou 2 hrající eny v týmu, max. 1 registrovaný hráè,
sokolovna Vratimov (M.Markovská-602 724 228)
poøádá: TJ Sokol Vratimov
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°
aerobic-dìti / ètvrtek 17,00 hod./ od 14.4.-16.6.
/ 10lekcí / 300.-Kè
aerobic-dívky / ètvrtek 18,00 hod./ od 14.4.-16.6.
/ 10lekcí / 300.-Kè
maoretky / støeda 14,00 hod./ od 30.3.-22.6.
/ 13 lekcí/ 300.-Kè
kalanetika (posilování, problémové partie)
støeda 18,00 hod./ od 23.3-22.6./ 400.-Kè
jóga/ støeda 17,00 hod./ od 23.3.-25.5./ 350.-Kè

7.dubna v 10,00 O králících z klobouku - Divadlo Genus Brno
kinosál
10.dubna v 19,00 Screamers - praská travesti skupina
poprvé ve Vratimovì.Nenechte si ujít
jedineènou pøíleitost podívat se,
e i z mue se dá udìlat krásná ena.
Pøijïte se pobavit !
24.dubna v 10,00 - O kouzelné rybí kostièce - divadelní
pohádka pro dìti v podání hercù
Divadelní spoleènosti Jitøenka

Vstupenky v pøedprodeji !

poèítaèové krouky I., II., III.-program Word

/ støeda/ od 6.4.-8.6./ 350.-Kè

breake dance+elektro boogie/ 10 lekcí/ 400.-Kè
víkendový rychlokurz angliètiny

sobota èi nedìle /10 lekcí á 3 h./ 9.4.-11.6./1.500.-Kè

¡
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místo: Hotel Èertùv hrádek-Staré Hamry
30
do
výuka: 42 lekcí (6 vyuè.hodin dennì)

cena: 4.500.-Kè vèetnì ubyt., plné penze, dopravy, lektora
1.skupina-zaèáteèníci, 2.skupina-konverzace pro pokroèilé
podmínkou je min. 20 úèastníkù v kurzu

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

angliètina 1.roè.
2.roè.
3.roè.
maoretky
cvièení
s velkými míèi
nìmèina 2.roè.
jóga
kalanetika
aerobic - dìti
aerobic - dívky
nebojte
se poèítaèe I.
nebojte
se poèítaèe II.

úterý v 18,00 hodin

salonek Spoleèenského domu ve Vratimovì
úèast novì pøíchozích nutno oznámit pøedem
telefonicky na è.596 732 102
Cvièení na velkých míèích napomáhá pøedcházet vadnému
drení tìla a bolestem v zádech, rozvíjí rovnováné
a koordinaèní schopnosti, posiluje a protahuje
svalstvo, pøispívá k celkovému psychickému uvolnìní.

17,00
15,30
17,00
14,00

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

- úterý
støeda
- støeda
- støeda
- ètvrtek
- ètvrtek
- støeda

18,00
17,00
17,00
18,00
17,00
18,00
14,30

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

16,00

3.kvìtna v 18,00 Don Quijote de la ancha
Divadlo Klauniky Brno
27.kvìten v 18,00 Kuèerovci - legenda latinskoamerické
muziky

Vratimov

s Mgr.Zuzanou ONDRUCHOVOU

- pondìlí
- pondìlí
- úterý
- støeda

4.4. - v 16,00
5.4. - v 15,30
6.4. - v 13,00
11.4. - v 16,00
18.4. - v 16,00
19.4. - v 15,30
25.4. - v 16,00
26.4. - v 18,00

zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
MO KSÈM - klubovna è.20
pøedvádìcí akce - salonek
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
MO KSÈM - klubovna è.17
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
Tìšínské divadlo - kinosál

Horní Datynì
16.4. - diskotéka
23.4. - výroèní slavnost SDH H.Datynì
prodeje : vestibul
4.,6.,8.,11.,18.,19.,20.,22. dubna
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin.
Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

Program kina Hvìzda Vratimov
Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

duben 2005

zahajujeme pravidelné diskotéky
pro mláde do 15 let

tel.: 596 732 102, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem è.21
2.- 3.4. v 16.00 hod.
USA 120´

pøístupný
vstupné 45.-Kè

Spiderman 2

Hrdinou proti své vùli-Spiderman je opìt tady.
Film v èeském znìní.
6.- 9.4. v 18.00 hod.
USA 98´

nevhodný do 12 let
60.-Kè

Kdy se setmí
Pierce Brosnan, Salma Hayek a Woody Harrelson
v tropické komedii o tom, jak zlodìjùm chutná dùchod.
9.-10.4. v 16.00 hod.
USA 91´

pøístupný
55,- Kè

Shrek 2

Shrek, princezna Fiona a Oslík ve víru nových
dobrodruství, za doprovodu legraèních
pohádkových bytostí. Film v èeském znìní.
13.-16.4. v 18.00 hod.
ÈR 101´

v prostorách kavárny Spoleèenského domu

hudbu zajišuje DJ Petr Štverka
(známý DJ z Benátek a klubù na Stodolní)

vstupné: 30 Kè
Prùkaz zdravotní pojišovny s sebou ( pro ovìøení vìku )

do 12 let nevhodný
70.-Kè

Kameòák 3

Vedle obvyklých Novákovic lonicových trablù filmu
Z.Trošky kralují typicky èeské okruhy-Fotbal a Romové.
16.-17.4. v 16.00 hod.
USA 114´

pøístupný
60.-Kè

Blade: Trinity

Wesley Snipes dotøetice jako comicsový upír.
20.-23.4. v 18.00 hod.
USA 170´

Letec

nepøístupný
60.-Kè

Leonardo di Caprio a Martin Scorsese vyprávìjí
skuteèný pøíbìh mue, který miloval odváné filmy,
krásné eny, rychlá letadla a papírové kapesníky.

10.4. v 19 hod.

23.-24.4. v 16.00 hod.
Francie 103´

kinosál Hvìzda
ve Vratimovì

Asterix a Obelix: Mise Kleopatra
Známe comicsové postavièky se vypravili
do Alexandrie, kde pomáhají Kleopatøe vyhrát
sázku na d Caesarem.
27.-30.4. v 18.00 hod.
USA 104´

praská travesti sk. poprvé
ve Vratimovì. Nenechte
si ujít jedineènou
pøíleitost podívat se,
e i z mue
se dá udìlat krásná ena.

né
vstup è
180 K

Pøedprodej vstupenek v KS zahájen
po - èt 7 - 17, pá 7 - 14
tel. 596 732 102

pøístupný
55,- Kè

Na dotek

nepøístupný
63.-Kè

J.Law, J.Roberts, C.Owen, N.Portman-sólo pro
herecký kvartet v krutì amorální milostné høe
bez pravidel.
30.4.-1.5. v 16.00 hod.
USA 130´

pøístupný
45.-Kè

Piráti z Karibiku
Pod pirátskou vlajkou vzhùru za dobrodrustvím
a tajemstvím Èerné perly!

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

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

v tomto èísle najdete
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
MÌSTA VRATIMOVA
Rada mìsta Vratimova zasedala dne
19.4.2005 a projednávala:
! závìreèný úèet mìsta Vratimova za rok
2004
! uití výtìku z provozování VHP za rok
2004
! schválení cen vstupného na koupališti
a pøíprava koupalištì na sezónu roku 2005
! stav rozpracování investièních akcí na rok
2005
! vyhodnocení zimní údrby komunikací,
plán oprav komunikací
! ádosti o pronájem
! smlouvy o nájmu
! smlouvy o dílo
! návrh dotací zájmovým spolkùm
a organizacím na rok 2005
I.Kièmer-místostarosta

Zimní údrba místních komunikací
Stejnì jako v minulých letech se zimní údrba
místních komunikací provádìla podle
Operativního plánu zimní údrby pro toto
období. Pøesto se proti minulým rokùm lišila
a sice mnostvím snìhu v únoru a èásteènì
v bøeznu. Nìkteré dny muselo být pøikroèeno
k odklizení snìhu, pluení a posypu dle
momentálních potøeb urèitých komunikací
nebo jejich èástí a èasto na základì ádostí
obèanù zejména v okrajových èástech mìsta.
V tìchto lokalitách situaci ztìovaly vysoké
závìje, které by bez operativních zásahù
a nasazení pracovníkù Vratimovských slueb
v noèních a prodlouených smìnách
znemoòovaly prùjezd vozidel. Tato situace se
bohuel projevila i ve výši finanèních nákladù,
které v letošní zimní sezónì a hlavnì v únoru
dosáhly zhruba 900 tisíc Kè. V porovnání
s minulými roky je to o 240 tisíc Kè více jak
v minulé sezónì a dokonce o 450 tisíc Kè více
ne prùmìrné náklady za období r. 2002 a
2004. Dùleitá je však skuteènost, e dobrou
organizací a
obìtavostí pracovníkù
Vratimovských slueb byla situace zvládnuta
a nedošlo k ádným kalamitním situacím.
Ing. V. Heralecký-odbor investic a údrby

V poslední dobì se podstatnì zhoršil pøíjem
signálu vysílaèe lokální televize Vratimov.Po
nìkolika neúspìšných zásazích firmy zajišující
funkci vysílaèe bylo nutno pøikroèit
k radikálnímu øešení funkce zaøízení, které je
v provozu od r.1994.Proto bylo vysílání obecní
televize na krátkou dobu pøerušeno a po
instalování nové èásti bloku vysílaèe vìøíme, e
diváci budou s pøíjmem spokojeni.
Mgr.L.Stavinoha-redaktor LocalTV
tel. 595 700 755

ZDARMA

Rada mìsta Vratimova projednávala na svém
43. zasedání mimo jiné i realizaci
naplánovaných investièních akcí v prùbìhu
roku 2005:
1.Rekonstrukce školní kuchynì dle platných
hygienických pøedpisù v budovì MŠ ve
Vratimovì .
Rekonstrukce probìhne v èervenci a srpnu
r. 2005.V souèasné dobì je zajišováno
výbìrové øízení na dodavatele odbornou
firmou.Je zaádáno o stavební povolení.Tato
akce by nemohla být realizována, pokud by se
nepodaøilo vedení mìsta zajistit státní dotaci.
Pro mìsto Vratimov byla schválena ve státním
rozpoètu dotace ve ve výši 9 mil. Kè. V další
etapì , v následujících letech, bude provedena
i
rekonstrukce všech výdejen stravy ve
Vratimovì a Horních Datyních.
2.Rekonstrukce Kulturního støediska ve
Vratimovì - elektrická instalace, oprava
ústøedního topení, teplá uitková a studená
voda, výmìna oken za plastová a celkové
zateplení objektu.
Rekonstrukce probìhne od kvìtna do záøí
r. 2005. Na tuto akci byla rovnì zajištìna
dotace ze státního rozpoètu ve výši 7 625 000
Kè. Od této rekonstrukce si slibujeme dosti
znaèné sníení roèních nákladù na energie .
Urèitì i naši obèané si budou váit pìkného
vzhledu kulturního domu.
3.Budova MìÚ Vratimov - osobní výtah
vèetnì stavebních úprav.
Stavba výtahu vè. stavebních úprav byla
dokonèena 12. 4. 2005 a zkolaudována byla
19.4.2005. Opìt tato akce byla z vìtší èásti
hrazena ze státní dotace , kterou se podaøilo
získat v roce 2004. Celkové náklady vè. projektù
na tuto stavbu jsou 2 440 000 Kè.
Z rozpoètu mìsta Vratimova byla hrazena èástka
740 000 Kè. Souèástí tìchto prací je provedení
šikmé schodišové plošiny Omega SP 150, která
umoní bezbariérový pøístup do celého objektu.
Vìøíme, e tímto „poèinem“ jsou nadšeni
zejména naši senioøi a pohybovì postiení
obèané.
4.Kanalizaèní šachtice ulice Bøízková -úprav
a odlehèovací stoky od pøeèerpávací stanice.
Tato investièní akce v hodnotì 360 000 Kè byla
provedena v I.ètvrtletí roku 2005, je pøedána
pøedávacím protokolem a MMO je poádán
o kolaudaci.Akce je plnì financována
z rozpoètu mìsta Vratimova.
5.Dìtské høištì Horní Datynì - akce
financována z rozpoètu mìsta Vratimova
v èástce 500 000 Kè. Na tuto stavbu je vydáno
stavební povolení, probìhlo výbìrové øízení na
dodavatele stavby.
Stavba byla zahájena
20.4.2005.

UPOZORNÌNÍ
nová tel. èís.
Kulturního støediska
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6.Víceúèelové høištì Vratimov - høištì u Domu
dìtí a mládee ve Vratimovì. Pøedpokládané
náklady na tuto stavbu jsou cca 1 200 000 Kè
a budou hrazeny z rozpoètu mìsta Vratimova.
Na tuto investièní akci probíhá výbìrové øízení
na dodavatele stavby. V pøedstihu byly
provedeny pøípravné práce (oøezy a kácení
stromù v dobì vegetaèního klidu ). Pøedpoklad
zahájení stavby je èerven 2005.
7.Generální opravy ulic v Horních Datyních .
Budou provedeny úpravy nìkterých místních
komunikací a to pouze tìch, které jsou v majetku
mìsta ( popø. budou po uzavøení darovacích
smluv s obèany) . Dojde ke zpevnìní vozovky
makadamem s penetrací a asfaltovým povrchem
o tl. 500mm. V rozpoètu mìsta jsou pøipraveny
pro rok 2005 finanèní prostøedky na tuto akci ve
výši 1 220 000 Kè.Akce bude financována
z rozpoètu mìsta Vratimova.Pøedpoklad
zahájení prací je èerven 2005.
8.Sociální zaøízení koupalištì vè. kanalizaèní
pøípojky . Jedná se o pøestavbu sklad. prostor
na sociální zaøízení ve stávající
budovì
koupalištì, na které navazuje nová kanalizaèní
pøípojka nahrazující starou, která ji nevyhovuje
dimenzí, ani kvalitou. Práce byly zahájeny ve
2. dekádì dubna 2005.
9.Dokonèení cyklostezky - 2.etapa . Jedná se
o poloení ivièné vrstvy na hotový podklad
od tzv. Starého splavu po hranici katastru.
K podání nabídky byly vyzvány 3 firmy,
z nich bude do konce dubna vybrán
nejvhodnìjší uchazeè. Pøedpokládané náklady
èiní cca 1 000 000 Kè. Realizace závisí na
poskytnutí dotace o ní se zatím jedná.
Pøedpoklad zahájení prací je srpen a záøí 2005.
10.Ohøev bazénové vody koupalištì .
Pøedpokládané náklady èiní cca 2 mil.Kè.
Realizace je závislá na získání dotace,o ní se
v souèasné dobì jedná. Pokud bude dotace,
budou práce zahájeny v polovinì záøí 2005. Tato
úprava umoní prodlouení provozu koupalištì
do podzimních mìsícù a rovnì zkvalitní
a zpøíjemní koupání i za chladnìjšího poèasí.
11.Rekonstrukce el. instalace bytových domù
è.p.820-825, 808-810, 830-832. Je zpracována
projektová dokumentace, vèetnì provedení
výbìru provádìcí firmy, o dotaci bylo
poádáno,ale doposud nebyla poskytnuta.
12.Výstavba 18-20 ti bytových jednotek podél
ul. Popinecké . Po projednání a odsouhlasení
orgány mìsta bude následnì zpracována
projektová dokumentace a vyøízeny všechny
nezbytné doklady k poádání o dotaci. V pøípadì
poskytnutí dotace chceme stavbu realizovat
v roce 2006.
Ing. Sobol, Blaek, Ing.Heralecký, Pøívìtivá

595 700 750 - provoz, 595 700 753 - vedoucí
595 700 751 - ekonom 595 700 754 - propag., inzerce
595 700 752 - program 595 700 755 - Local TV
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Vedoucí úøadu vyhlašuje výbìrové øízení è.1/2005 na obsazení pracovního místa
dle § 7 zákona 312/2002 Sb., o úøednících územních samosprávných celkù
Druh práce: referent finanèního odboru,
platové zaøazení - 9.platová tøída, dále monost
pøiznání osobního pøíplatku. Místo výkonu
práce - Mìstský úøad Vratimov. Poadavky:
dosaené vzdìlání - SŠ-ekonomického smìru,
znalost oboru v oblasti mzdové agendy,
poadovaná délka praxe v mzdové problematice
nejménì 3 roky, øidièský prùkaz skupiny B.
Další poadované dovednosti: znalost práce na
PC (Office, Windows, Excel, internet), ochota
dále se vzdìlávat, umìní jednat s lidmi ( dobré

komunikaèní schopnosti ).
Poadované doklady: profesní ivotopis
vè.údajù o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se správních èinností,
výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší ne 3
mìsíce, ovìøená kopie dokladu o nejvyšším
dosaeném vzdìlání, ovìøený doklad o zkoušce
zvláštní odborné zpùsobilosti,( pokud je jeho
dritelem), osobní dotazník. Pøedpokládaný
nástup listopad 2005. Doba trvání pracovního
pomìru - na dobu neurèitou. Pøihláška musí

obsahovat jméno, pøíjmení a titul zájemce,
datum a místo narození, státní pøíslušnost, místo
trvalého pobytu, èíslo obèanského prùkazu,
datum a podpis.
Pøihlášku a výše uvedené materiály zašlete nebo
doruète v zalepené obálce do 25.kvìtna 2005 do
12,00 hodin na adresu: Mìstský úøad Vratimov,
k rukám vedoucí úøadu, Frýdecká 853, 739 32
Vratimov.
Ing.M.Smuová-ved.úøadu

Dny ubíhají jeden za druhým a ne se
vzpamatujeme, bude tady opìt jaro a postupnì
zaène rtu teplomìru stoupat nahoru.
V souvislosti s tím èastìji a èastìji vymìníme
horký èaj, který nás dokázal rozmrazit
v ledových zasnìených dnech, za osvìující
minerálku. Není tøeba zdùrazòovat, e
v souèasné dobì ji vìtšina minerálních vod
i dalších nápojù je plnìna do polyetylenových
lahví. Je to výhodné pro výrobce i pro nás
spotøebitele, jsou lehèí, lépe se s nimi
manipuluje. A také zatíení ekosystému je niší,
nebo jsou recyklovatelné. K odkládání
prázdných PET lahví a dalších výrobkù z plastu
jsou urèeny separaèní nádoby luté barvy. To
všichni víme. Málokdo si ale uvìdomuje, e

nejvíce se prodávají a tím pádem i likvidují
láhve o objemu 1,5 litru, které jsou dosti velké,
a proto je nutno pøed vyhozením povolit uzávìr
a láhev sešlápnout. Slogan, který se jednu dobu
o b j e v o v a l n a k o n t e j n e re c h n a p l a s t
„Sešlápnutého víc vejde“, je toti samozøejmì
pravdivý. Úkon to není nároèný, zvládne jej
i malé dítì a efekt je obrovský. Zabráníme tím
zbyteènému pøeplòování separaèních nádob
a nepøíjemnému pøekvapení, e pøi snaze
o vhození láhve do kontejneru tento je ji plný.
Svoz komunálního odpadu zajišuje pro naše
mìsto spoleènost A.S.A. Øídí se svozovým
kalendáøem, ale v pøípadì potøeby její vozidla
vyjedou do terénu i mimo tento kalendáø.
Limitující je ale rozpoèet mìsta, o jeho

schválení rozhoduje zastupitelstvo mìsta. Ve
Vratimovì máme 16 stanoviš na separovaný
odpad, v Horních Datyních 4 stanovištì. Odbor
VaP není schopen dennì obcházet všechna
stanovištì a kontrolovat stav kontejnerù.
Souèasná èetnost svozù se zdá být dostaèující,
pøesto se však nìkdy stane, e kontejner je
pøeplnìn. Apelujeme proto na obèany, aby
sešlapovali plastové láhve a pomohli tak tímto
drobným úkonem udrovat upravený a èistý
vzhled našeho mìsta. V pøípadì zjištìní
pøeplnìného kontejneru je mono zavolat na
odbor VaP tel. 565705956 nebo pøímo na
A.S.U. tel. 596733524. Pracovníci zajistí
náhradní svoz.
RNDr.I.Hranická-odbor VaP

Oznamujeme, e velkoobjemový sbìr bude
probíhat v následujících termínech. Dále
upozoròujeme podnikatele, e tento sbìr
neslouí k odkládání odpadu vyprodukovaného
z podnikatelské èinnosti.
Vratimov
9.5. Restaurace U Kostela
10.5. Radnièní námìstí
11.5. køiovatka ulice Nádraní a U Hráze
12.5. ulice Na Pøíènici u hasièárny
13.5. uliceFrýdecká na parkovišti
u Masokombinátu Krahulèí
16.5. ulice Rakovecká u mostu
17.5. køiovatka ulice Na Zadkách
a Adámkova
Horní Datynì
18.5. U Dùlòáku u obchodu
19.5. ulice Václavovická u kaplièky
20.5. kulturní dùm Horní Datynì
Sbìr bude probíhat v dobì od 10,00 do 17,00
hodin.
RNDr. I.Hranická -odbor VaP

Váení spoluobèané, v minulém èísle VN jste
byli informováni o schválení rozpoètu mìsta na
r.2004 a také jste si mohli pøeèíst komentáø paní
starostky. Nikde jste se však nedoèetli o tom, e
ne všichni zastupitelé s tímto rozpoètem
souhlasili a ne všichni pro tento rozpoèet
hlasovali. Povaujeme za korektní Vám
vysvìtlit, proè tomu tak bylo. V r.2004 získalo
mìsto 16 047 888 Kè za kapitálové pøíjmy, které
mìsto utrilo zejména prodejem akcií Ispat NH.
Celý tento pøíjem byl"rozpuštìn" v rozpoètu
mìsta pro r.2005. Vedení mìsta jsme nìkolikrát
upozoròovali na nutnost takto získaný pøíjem
rozloit do rozpoètù let pøíštích. Mìsto tak
nevytváøí ádnou rezervu do budoucnosti, co
povaujeme za velmi nezodpovìdné.
Velkorysost v realizaci nìkterých investièních
akcí bez zváení jejich opodstatnìní a vyuití v
budoucnu je to, s èím nemùeme souhlasit. Je
pravdou, e vìtšina investièních akcí se
uskuteèòuje s úèastí státní dotace, ale i v tìchto
pøípadech je spoluúèast financování z rozpoètu

mìsta ve výši zpravidla 50-70%.
U tak tíivou situaci mùe navíc zkomplikovat
hrozba mimoøádných výdajù souvisejících s
pùjèkou pro výstavbu horkovodu. Banky, u
kterých mìlo mìsto pùjèku, byly v minulých
letech v konkurzním øízení, a v té dobì byly
mìstem hrazeny jen jistiny a nikoliv úroky. Nyní
je na mìsto podána aloba o úhradu tìchto úrokù
ve výši cca 4-5mil.Kè a mùe se stát, e tuto
soudní pøi mìsto Vratimov prohraje. Ani s touto
eventualitou však vedení mìsta nekalkuluje, co
se nám jeví jako velmi neuváené.
Odmítáme proto hlasovat pro nezodpovìdnì
sestavený rozpoèet mìsta, který z našeho
pohledu ohrouje finanèní rozpoèty mìsta
Vratimova v dalších letech. Vyzýváme tímto
vedení mìsta, aby zváilo úpravu rozpoètu, a
vytvoøilo pro pøíští období finanèní rezervu ve
výši nìkolika miliónù korun pro øešení
mimoøádných záleitostí.
Ing.Bøezina, Ing.Urbanec, Mgr.Cielecký,
Ing.Kupka, Šiková-zastupitelé mìsta

Severomoravská energetika, a.s. Vám
v souladu se zákonem è.458/2000 Sb.
oznamuje, e bude pøerušena dodávka
elektrické energie pro èást obce Vratimov
( DTS 7365 - Sídlištì), na ulicích Na
Vyhlídce a U Mateøské školy.
Dne 9.,11., 13. a 16.kvìtna vdy v dobì od
8,00 do 14,00 hodin. Dùvodem pøerušení
dodávky el.energie jsou práce v trafostanici
a na vedení NN 1kV. Dìkujeme Vám za
pochopení a pøedání informace sousedùm.
Informace - tel. 840 114 115.

Ode dne 17. ledna 2005 je úèinný nový Zákon o
správních poplatcích - Zákon è. 634/2004. Na
jeho základì došlo ke zmìnám nìkterých
správních poplatkù:
Nové sazby poplatkù:
! ovìøení kopie listiny 30 Kè za 1 stranu
! druhopis (opis) rodného, úmrtního nebo
oddacího listu 100 Kè
Podle nového zákona o správních poplatcích
zùstavají nadále stejné sazby u tìchto správních
poplatkù:
! pøihlášení k trvalému pobytu 50 Kè za
1 osobu nad 15 let
! výpis z informaèního systému 50 Kè
! ovìøení podpisu 30 Kè za 1 podpis

OZNÁMENÍ

Informace z matriky a ohlašovny MìÚ Vratimov
! osvìdèení nebo potvrzení o státním
obèanství
100 Kè ( k vyøízení
1. obèanského prùkazu je zdarma)
! pøijetí ádosti o výpis z rejstøíku trestù
50 Kè
! zmìna jména nebo pøíjmení 100 a 1000 Kè
dle typu zmìny
! vysvìdèení o právní zpùsobilosti
k uzavøení manelství v cizinì nebo
s cizincem 500 Kè
! povolení uzavøení manelství mimo
stanovenou dobu nebo mimo úøednì
urèenou místnost 1000Kè.
odbor vnitøní správy- matrika Lenka Kaloèová
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"Chci ještì ít !" Rozpoèet mìsta Vratimova
ve Vratimovì

V bøeznu se ve vestibulu kina Hvìzda
konala výstava fotografií nejlepšího
èeského reportáního fotografa Jana
Šibíka, která byla spojena s humanitární
sbírkou pro nemocné AIDS na Ukrajinì,
která je touto nebezpeènou civilizaèní
chorobou postiena nejvíce v celé Evropì.
Akce "Chci ještì ít ! " se koná kromì
Vratimova ve všech vìtších mìstech ÈR, je
mediálnì podporovaná èasopisem Reflex
a podpoøilo ji mnoho slavných osobností
jako Ondøej Hejma, Michal Viewegh,
Jaromír Bosák, Pavel Dostál èi Jaromír
Štìtina.
Na vratimovskou vernisá výstavy pøišlo
pøes 30 návštìvníkù, kteøí kromì
naturalisticky drsných fotografií
ukrajinských nemocných, mohli shlédnout
dokumentární film Marka Vítka s touto
tématikou. Na vernisái vystoupily také dìti
ze ZUŠ ve Vratimovì a ostravskovratimovská etnická formace Hudba
vnitøního ticha. Lidé ochutnávali èaje a bylo
jim zajištìno vydatné obèerstvení.
Bohuel další dny se výstava tìšila u jen
minimálnímu zájmu ze strany
vratimovských obèanù, kteøí se ukázali být
k tomuto problému absolutnì lhostejní.
Aèkoliv jsme roznesli mnoho pozvánek,
navštívit výstavu , která nebaví, ale šokuje,
se rozhodlo minimálnì obèanù, kterým za
to srdeènì dìkujeme. Bohuel si
neuvìdomujeme, e Ukrajina není Afrika,
e je za humny a problém AIDS se mùe
šíøit bez problému i v naší zemi. A Ukrajina
mùe být zdrojem. Je nutné zamezit šíøení
choroby AIDS z Ukrajiny a právì k tomu
budou peníze získané z akce
"Chci ještì ít! " vynaloeny.
Za dobu výstavy jsme si dali za cíl vybrat
minimálnì 2000 Kè. Bohuel nezájem
obèanù zpùsobil, e jsme vybrali pouze
1500 Kè a z toho bylo pøes 1200 Kè vybráno
první den! Peníze byly odeslány na konto
sdruení Rozkoš bez rizika, která sbírku
organizuje. Kdo chce pøispìt dodateènì
mùe odeslat SMS ve tvaru "DMS
CHCIZIT" na èíslo 87 777. Cena je 30
Kè+DPH.
R.Stanìk-e-mail:planetearth@seznam.cz
Èajovna na Dlani-organizátor výstavy
Organizátor dìkuje vratimovskému
sklenáøství za zapùjèení pokladnièky.

OÈKOVÁNÍ
PSÙ A KOÈEK
Dne 11.kvìtna probìhne v Horních
Datyních oèkování psù a koèek proti
vzteklinì, které je povinné podle Zákona
o veterinární péèi pro všechny zvíøata starší
pùl roku.
10,00 - 10,30 hod. u bývalé pošty
10,30 - 11,00 hod. zastávka MHD - Na Roli
16,00 - 16,45 hod. u bývalé pošty
Oèkování jednoho zvíøete stojí 80 Kè. Bliší
informace získáte na telefonním èísle 602
534 678 u MVDr. Jaromíra Miklíka, který
bude oèkování provádìt.
odbor vnitøní správy

pokraèování z minulého èísla VN

V minulém èísle Vratimovských novin jsme vás
informovali o rozpoètu mìsta na rok 2005
a o nìkterých vìtších investièních akcích, které
budou realizovány v letošním roce. Protoe se
blíí doba, kdy zaèneme s realizací rekonstrukce
vratimovského kulturního domu a rekonstrukce
školní kuchynì, povaujeme za správné podat
všem podrobnìjší informace o tìchto akcích.
Kulturní dùm ve Vratimovì byl zkolaudován
v roce 1973, tedy pøed 32 lety, a od této doby
nebylo investováno výraznìjším zpùsobem do
oprav a údrby stavby. Samozøejmì tato "èasová
prodleva" vedla k tomu, e náš kulturní dùm je
v neutìšeném stavu, kterého si kadý všimne.
Zchátralá okna a dveøe, nevyhovující
a neekonomicky provedené rozvody a regulace
topení, vody.....ani elektroinstalace není
v závidìníhodném stavu. Z tìchto dùvodù se
v letošním roce pøistupuje k výmìnì oken,
zateplení budovy a opravì rozvodù topení
a vody. Realizace tìchto krokù povede ke
kadoroèní úspoøe provozních nákladù budovy,
co bude mít pøíznivý vliv na rozpoèet mìsta.
Tato investièní akce by nemohla být realizována
bez finanèní dotace ze státního rozpoètu (dále
jen SR), kterou se podaøilo získat po celoroèním
úsilí ze strany vedení mìsta a zamìstnancù
MìÚ. Dotace èiní 7 725 000 Kè, zbývající
èástka, kterou se podaøilo pokrýt z rozpoètu
mìsta, je ve výši 4 039 000 Kè (tj.34%
z celkového objemu finanèních prostøedkù).
Rekonstrukce školní kuchynì (prostory
budovy mateøské školy ve Vratimovì):
Budova MŠ byla zkolaudována v roce 1960
a souèasnì s budovou byla vybavena i školní
kuchyò, která má právì letos (po 45 letech)
projít radikální zmìnou. Ve školní kuchyni se
( kromì svaèinek pro dìti z mateøské školy) vaøí
dennì cca 500 obìdù a strávníky jsou dìti
a mláde všech školních zaøízení ve Vratimovì,
senioøi a zástupci nìkterých firem. Vzhledem
k tomu, e nabyl platnosti nový zákon
è.258/2000 a byl novelizován zákon è.274
v r.2003 urèující parametry a hygienické
podmínky ve školských stravovacích
zaøízeních, je neustále na vedení mìsta vyvíjen
tlak ze strany hygieny na splnìní podmínek
vyplývajících z výše uvedeného zákona
a vyhlášky. Pokud by nebyly naplnìny
poadavky vyhlášky došlo by v r.2007
k nucenému ukonèení provozu školní
kuchynì. Proto je nezbytné tento problém øešit.
I na tuto akci se podaøilo zajistit finanèní dotaci
ze státního rozpoètu, a to ve výši 9 000 000 Kè,
zbývající èástka potøebná k rekonstrukci bude
zafinancována z rozpoètu mìsta. Další vìtší
investièní akci pro letošní rok je stavba høištì
u DDM , kterou "zamýšleli" zastupitelé

zrealizovat ji pøed nìkolika lety a samotná
realizace bude
naplnìním usnesení
zastupitelstva mìsta ze dne 21.12.2000,
è.usnesení 17.7. (volební období 1998-2002).
V rozpoètu mìsta na rok 2005 byla 12
zastupiteli (z pøítomných 14) schválena
i finanèní èástka na rekonstrukci sociálního
zaøízení v prostorách mìstského koupalištì.
Tyto doposud vyjmenované investièní zámìry
by nemohly být realizovány bez dotací ze
státního rozpoètu a bez finanèní spoluúèasti
z rozpoètu mìsta. V rozpoètu mìsta Vratimova
je dobrým zvykem nadpolovièní vìtšiny
zastupitelù (v tomto volebním období 20022006) vytváøet finanèní rezervu rozpoètu.
V letošním roce je v rozpoètu rezerva ve výši
6 721 400 Kè (6 021 400 Kè peníze z prodeje
akcií ISPAT NH,a.s., 700 000 Kè ostatní ušetøené
peníze) tak, aby mohly být øešeny neèekané
události v prùbìhu roku. K výraznému posílení
pøíjmové stránky rozpoètu pøispìly finanèní
prostøedky získané z prodeje akcií ISPAT NH,
a.s.. Prodej byl realizován postupnì v letech
2003-2004 vdy po schvalovacím procesu
v zastupitelstvu mìsta. Prodejem akcií získalo
mìsto Vratimov po odeètení poplatkù, celkem
20 586 117,80 Kè. Èást tìchto finanèních
prostøedkù byla zapojena v loòském roce do
rozpoètu (investièní akce s dotací ze SR,
investièní akce mìsta bez dotací ze SR, opravy
školských zaøízení, vybudování nových staveb,
vznik nových povrchù vozovek,stavba
chodníkù apod.), dokonce i 200 tis. Kè
pøíspìvek pro TJ Biocel, s.r.o.. V letošním roce
bylo zapojeno do rozpoètu mìsta z akcií celkem
10 765 000 Kè, a to na tyto akce:
úprava povrchu místních komunikací
v H.Datyních, rekonstrukce kulturního
domu ve Vratimovì, rekonstrukce školní
kuchynì, stavba høištì, rekonstrukce
sociálního zaøízení na mìstském koupališti.
Z prodeje akcií zùstává, po schválení rozpoètu
mìsta Vratimova pro rok 2005, ještì èástka ve
výši 6 021 400 Kè, která se ponechává pro další
potøeby mìsta do budoucna. Pro úplnost
uvádíme, e monost pouití finanèních
prostøedkù z prodeje akcií pøinese do rozpoètu
mìsta Vratimova zpìt 21 425 000 Kè (tj. peníze
dotaèní ze státního rozpoètu, které by nemohly
být pøijaty, pokud by mìsto nemìlo na finanèní
spoluúèast své vlastní finance.
Finanèní prostøedky pouití z prodeje akcií
spoleènì s finanèními prostøedky získanými
formou dotace ze státního rozpoètu výraznì
navýší reálnou hodnotu nemovitostí, tedy
majetek mìsta Vratimova, který bude i nadále
slouit nám všem.
Mgr.I.Zechová - starostka

Od 21. do 26. února jsme se my, áci 7.tøíd ZŠ Vratimov,
Masarykovo nám.zúèastnili lyaøského zájezdu do
Malenovic.Všichni jsme se tìšili, e si to pìknì uijeme.
Poèasí bylo krásné, lyaøské podmínky skvìlé, rodièe
doma...Prostì rýsoval se skvìlý týden na horách.
Pøeprava autobusem probìhla v klidu, i kdy se nám
zdála nekoneèná. Byli jsme plní plánù, oèekávání.
Sotva jsme dorazili do Malenovic, vydaly paní uèitelky
celou øadu zákazù, pøíkazù a samozøejmì jejich
dodrování ostraitì kontrolovaly. Jako doma u
maminky!O veèerce jsme navíc rozhodovali sami.
Kadý veèer si èást z nás mìla pøipravit program pro
ostatní. Podle jeho délky byla veèerka. Take, kdy ve
støedu byli na øadì kluci, šlo se spát ve 20,00 hodin.
Lyaøské podmínky byly dobré, paní uèitelky se
projevily jako fakt dobré instruktorky lyování. Byly

milé, hodné, trpìlivé. Všechny nás to bavilo a na konci
kurzu jsme lyovali více èi ménì všichni. Nejlepší lyaøi
- zaèáteèníci: S.Nováková, D.Barabáš, N.Maulerová. Z
pokroèilých pak H.Tlolková, P.Hrazdílková a
T.Kekely.Stinnou stránkou lyaøského výcviku byla
kadodenní "túra" na sjezdovku a zpìt. Pak ještì
"výšlap" do 6.patra! Jsme pøece na sportovním
zájezdu! Kdy jsme nelyovali, mìli jsme k dispozici
bazén a tìlocviènu. Na televizi jsme se nedívali, prý
jsme pøijeli za sportem, nikoli za "gauèingem".
Take, kdy to shrneme a oznámkujeme:
ubytování 2, strava 3, výuka lyování a ostatní
sportovní aktivity 1 , rodièovská péèe uèitelek 1, volný
èas 4.
Take sportu zdar, lyování zvláš!
Lyaøi 7.tø.ZŠ Vratimov

¡
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Nad jednou zaloutlou fotografií
Oslavujeme 60 let od ukonèení 2.sv.války na
našem území, oslavujeme osvobození našeho
kraje Rudou armádou. Vzpomínáme
osvobozovacích bojù odboje v prùbìhu šestileté
fašistické okupace. Uctíváme památku padlých
v bojích a popravených. Je to vše dlouho a dávno
pryè - více ne 60 let. Za kadou událostí však
stojí ivoty a jména konkrétních lidí našich
souèasných a døívìjších obèanù. Válka se dotkla
ivota a osudù všech. Nìkterých ménì,
nìkterých více a hodnì. Tímto èlánkem chci
vzpomenout pøíbìh našich obèanù nasazených
na nucené práce v Nìmecku. "Totální nasazení",
to pojmenovávali . Našimi obèany pro tuto chvíli
myslím obèany tehdy samostané obce H.Datynì.
Kronika obce uvádí lakonicky 11 muù a 6 en z
toho 5 svobodných a 1 vdanou. Kdo se za tìmito
èísly skrývá jsem se pokusil zjistit - zatím u en.
Vodítkem jsou fotografie, které eny z Nìmecka
posílaly domù, nebo je pøi návratu pøivezly s
sebou.Zaèátek této anabáze byl na zaèátku
února 1944 na nádraí v Ostravì-Pøívoze.
Tehdejší dopravce pan Papala autobusem
odvezl skupinu na hlavní nádraí. Plný vlak en,
vèetnì naší skupinky. Po cestì pøistupovaly
další. A smìr Praha, Dráïany, Jena, Erfurt a

¡

Mám velice dobrou kamarádku, která se
rozhodla, e ze mì udìlá hasièe. Dohodly jsme
se tedy, e se v úterý vypravíme do Horních
Datyò. A tak se jelo. Pøibraly jsme i bráchu.
Cesta autobusem trvala necelých patnáct
m i n u t . Vy s t o u p i l i j s m e n a k o n e è n é
a pokraèovali jsme v cestì. Za minutku jsme byli
u hasièárny. Zuzka bez ostychu vstoupila
dovnitø, zatímco já jsem uvaovala nad tím,
kudy utéct. Nakonec jsem se bez újmy na zdraví
dostala dovnitø. Okolo velkého stolu sedìly
dìti, které dìlaly nìco s provazem. Zuzka se
pøivítala s nìjakým muem a enou a sedla si
vedle nás. Dostali jsme provazy a zaèali dìlat
uzly. Po èase jsem se dozvìdìla, e ten mu je
Zdenìk a ena Lucie. Okolo stolu jsem vidìla
pomáhat nìjaké dvì starší holky. Myslela jsem
si, e to budou nìjaké namyšlené kozy, které
budou neustále pouèovat, jak se co dìlá, ale
ihned na další schùzce jsem se pøesvìdèila
o pravém opaku. To jsme šli støílet do
nedalekého lesíkA. Tyto lidièky se chovali, jako
bychom se znali roky a ne, e jsme minule
pøistoupili. Snaila jsem se støílet, ale nìjak se
mi to nevedlo. Pak mi poradili, jak na to, a já se
strefila !!! HURÁ, HURÁ, HURÁ. Za pár dní
jsme mìli první soutì. Jelo se na chatu
Hubertku. Bìeli jsme závod s úkoly. I kdy jsme
byli skoro poslední, vùbec mi to nevadilo. Zaili
jsme toho spolu na tak krátkou dobu, pùl roku,
opravdu dost. Napøíklad jsme si vyzkoušeli
poární útok, v Soutìi generací. Také jsme se
objevili v televizi, kdy jsme zodpovídali otázku
"proè chodím do hasièe". Do kamery jsem
øíkala úplné blbosti, ale dnes mohu øíci pøesnì,
proè chodím do hasièe. Chcete vìdìt proè?
Koneènì jsem našla tu správnou partu lidièek,
udruju si kondièku a poznala jsem, e na první
dojem se nesmí nikdy dát.A navíc, já jsem
èlovìk, který nesnese nudu, a právì v hasièi se
mohu vydovádìt a vyblbnout. Letos oslaví náš
hasièský sbor 80 let, tak mu pøeji ještì hodnì
krásných let a plno výher.
Lucie Hrbáèová

mìsto v Duryòském lese (Thüringer Wald) Suhl.
Zde v Øíši nìmecká váleèná mašinerie
potøebovala nahradit úbytek pracovních sil,
zavinìný úèastí muù v armádì-wermachtu, ve
velké èásti Evropy. Dobrodruství a radost z
poznání nových krajù ihned vyprchaly. U
cestou bylo vidìt následky bombardování.
Obavy a nejistota se dostavily. "Moravec nás
prodal Hitlerovi", je jedna ze vzpomínek
nasazených. eny, spíše dívky, byly roèník 1924,
mìly 20 let, ivotních zkušeností málo. Velké
byly obavy rodièù, sourozencù, pøátel-byla
válka ! A fronta se posunovala od východu i od
západu. Nacházely se na území státu-Nìmecka,
jeho fašismus museli spojenci porazit a dobýt.
Nucenì nasazeni, ale museli svùj osud a práci
spojit se zbytkem místních obyvatel...a válka si
nevybírá. Pracovaly v pøísném reimu v
prùmyslu pod dohledem 12 hodin dennì, 6 dnù v
týdnu.. Strava v kantýnì, spoleèené ubytování v
sále s lùky, pro desítky osob. Kruppova fabrika
byla ve skále spolu s kryty. Podílely se na výrobì
laufù a souèástek pro zbranì. Duryòský Suhl se
zaèal zalidòovat uprchlíky pøed frontou.
Najednou pøišel rozkaz: " Zítra jedete domù "
Bylo to 7.12.1944 a ve skupinách i individuálnì,

dramaticky, se nasazení vrátili s pøíkazem hlásit
se ve vsetínské Zbrojovce. Tady totální nasazení
skonèilo asi v bøeznu 1945. Osvobození se
blíilo. Z tìch sedmi en na fotografii se podaøilo
identifikovat všechny. A ètyøi ijí dodnes mezi
námi. Františka Závadová (Robenková) v
H.Datyních, Štefka Koláøová (Eignerová) ve
Václavovicích, Aneka Sládková (Damková)
zemøela v r.1956, manel, syn a dcera ijí ve
Vratimovì, Anna Kišková (Skulinová) zemøela,
dcera ije v H.Datyních, Anna Stiborová
(Borová) ije v Domovì dùchodcù, Aloisie
Tlolková (Kuchaøová) i Zdeòka Mokrošová
(Blaková) ji zemøely, Aloisie Pavlasová
(Slívová-Èepeláková) ije v H.Datyních, jediná
není zachycena na fotce. Byla nasazena v jiné
oblasti Nìmecka. A tak mì napadá zda je 60 let
nekoneènì mnoho, nebo neskuteènì málo? To je
okamik pro tu správnou vzpomínku a obdiv. Teï
v kvìtnu 2005.
Vám eny !
Jan Sládek
Zvìtšená, 61 let stará fotografie je vystavena na
nástìnce KÈT pøed samoobsluhou v
H.Datyních.Pøivítáme další vzpomínky, upøesnìní,
ev.dokumenty.
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Ji druhým rokem zastupují svou tøídou
zvolení áci 5. a 9. roèníku vratimovských
základních škol v Dìtském zastupitelstvu
Mìsta Vratimova.
První roèník by se dal nazvat jakousi
generálkou, byl zejména pln oèekávání,
zvìdavosti a sbírání nových zkušeností.
Pøesto byl však velmi povedený a naši
zastupitelé docházeli a plnili své povinnosti v
DìzMV zcela svìdomitì a spolehlivì.
Na konci šk. roku v slunci roztopeném dnu
èervnovém pøijel do našeho mìsta tehdejší
premiér, dnes europoslanec Vladimír Špidla,
který nejen debatoval s našimi dospìlými
zastupiteli, ale i obdivoval sehranost našich
juniorù, kteøí mu kladli nejrùznìjší otázky, jak
z oblasti politiky, tak i otázky z jeho vlastního
soukromí.
Letošní roèník zaèal v dobì, je byla pokryta
závojem atmosféry barevných svìtélek
všelijakých tvarù, rozjímajících se v libné
vùni cukroví za doprovodu kouzelných
koled, v dobì pøedvánoèní. Dne 16. prosince
2004 bylo na programu volební zasedání
dìtského zastupitelstva, jeho se zúèastnili
zastupitelé a koordinátorka DìzMV Hana
Nevrlá, starostka Mgr. Iveta Zechová,
místostarosta Ivo Kièmer a v neposlední
øadì øeditelky a pedagogové obou škol. S
rostoucím èasem se stupòoval šum ve
volební místnosti. Po krátkém proslovu a
schválení volebního øádu se zaèalo volit.
Také bývalý starosta Dalibor Zecha
pogratuloval a pøedal ezlo svému
následníkovi Martinu Plaèkovi (ZŠ
Datyòská), který z kandidátù o post starosty
uspìl nejlépe s 8-mi hlasy. Místostarostou
se stal takté s 8-mi hlasy Tomáš Sláma (ZŠ
TGM). Do rady dìtí byli pak zvoleni: Petr
Bienik, Albìta Boíková, Hana Knyblová,
Pavlína Kwintová a aneta Závodná (všichni
ZŠ TGM). Nesmíme ani opomenout ostatní
zastupitele, jimi jsou:

Za ZŠ Datyòská - Hana Butková, Kamil
Èuboò, Šárka Kolébalová, Jan Lukasik,
Lukáš Nohel, Nikol Nohelová a Jakub
Rozehnal
a za ZŠ TGM - Barbora Cikánková, Ondøej
Fiedor, Adéla Kollerová, Lenka Polachová,
Matìj Shenk a Veronika Ziklová.
Na dalším zasedání byl pak schválen statut a
jednací øád. Z projektù, kterými se DìzMV
zabývalo, musíme zmínit pøedevším dìtmi
našich škol tolik oblíbené „olíky“. Ti
umoòují, aby zkoušený ák, který danou
látku neumí, mìl zkoušení odpuštìno.
Kadý má však jen ètyøi na celé pololetí a do
pøedmìtu mùe pouít maximálnì jednoho.
V souèasnosti se zastupitelé zabývají
projektem „Zdravá mìsta.“ Mìsíc kvìten
bude pak ve znamení Setkání parlamentù
dìtí a mládee Moravskoslezského kraje v
Opavì.
Nejdøíve musí vzniknout nìjaká myšlenka,
nápad, o jeho dalším rozvíjení rozhoduje
zastupitelstvo hlasováním, a to schválením
èi neschválením. Èlenové DìzMV vidí svìt
jinýma oèima, oèima dìtskýma. Ty vnímají
dnešní spoleènost a její nedostatky
i úspìchy ponìkud rozdílnì ne starší
generace. Avšak i tyto názory jsou nesmírnì
dùleité a nemìli bychom na nì zapomínat.
Samozøejmostí, kterou jistì nemusíme
zdùrazòovat, je, e bez koordinátorky Hany
Nevrlé by DìZMV nebylo tak úspìšné, jako
je dnes. Jedinì DìzMV rozumí nejlépe
problémùm svých vrstevníkù a dokáe je
s pochopením øešit.
Alternativní rozvoj našeho mìsta není jen o
iniciativì zastupitelstev, nedílným faktorem
je té podpora obèanù samotných, a proto
zkusme èinit náš Vratimov atraktivnìjším a
pro ivot pøíjemnìjším všichni - spoleènými
silami.
Monika Kubicová ákynì 9.tøídy
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

¡
28.kvìten
od 15 hod.

¡

V sále Spoleèenského domu ve Vratimovì
oslavte Den dìtí v novém zábavném poøadu plném her,
písnièek a soutìí za hezké ceny. Kadé dítì obdrí dárkový balíèek.

Sponzor poøadu :

Dìti i dospìlí vstupné 40 Kè
( v cenì balíèek pro dítì )

SPOTØEBNÍ DRUSTVO
738 34 Frýdek-Místek, tøída T.G.Masaryka 1101

Kulturní støedisko Vratimov, tel.595 700 752
Hezky upraven
ád
kostýmech,sprá ìvèata ve slušivých tøpytivý
ch
vné drení tìla
, hezká chùze
to jsou

¡ ¡

Pøípravná skupina maoretkového oddílu
KROKODÝL OSTRAVA (loòský mistr ÈR)
nyní pøijímá do svých øad nové zájemkynì
Tréninky : støeda od 14 do 16 hod. v sále
Spoleèenského domu ve Vratimovì.

¡

Pronájem høištì
u ZŠ Masarykovo nám.
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.

S postupujícím jarem se u nás všech projevuje pøirozená touha po pohybu.
Dùkazem toho je v souèasné dobì zvýšený zájem o školní høištì u ZŠ
Masarykovo námìstí. Abychom zamezili neádoucímu násilnému vnikání
"pøes plot" a souèasnì podpoøili zájem o sportovní aktivity, rozhodli jsme se
pronajímat høištì se souhlasem zøizovatele. Reim uívání høištì bude
prozatím následující. V dobì od 7,00 do 13,30 hodin bude høištì
v pracovních dnech slouit ákùm školy v hodinách tìlesné výchovy. Od
14,00 do 16,00 hodin mohou vyuívat høištì zdarma áci naší školy
v mimoškolních aktivitách za pøítomnosti pedagogického dozoru.
Pravidelný pøístup zdarma budou mít zajištìn také áci ZŠ Datyòská ul. se
svými vyuèujícími. Od 16,00 do 20,00 hodin nabízíme pravidelné
i jednorázové pronájmy høištì veøejnosti. Smlouvy o pravidelném pronájmu
se uzavírají s osobami staršími 18 let na sekretariátì školy v dobì od 7,00 do
15,00 hodin. Skupina osob mladších 18 let smí høištì navštívit pouze
v doprovodu minimálnì 1 osoby starší 18 let. Cena pronájmu byla stanovena
zøizovatelem a èiní 150 Kè na hodinu. Jednorázový vstup na høištì je mono
sjednat za výše uvedených podmínek na tel è.720 544 666 a to v dobì od
14,00 hodin. Dle zájmu bude moné høištì vyuívat i o víkendech
a o prázdninách. Kadá návštìva høištì bude samozøejmì podmínìna
poèasím. Bude-li nepøíznivé, zùstane høištì uzavøeno. Další pøípadné
informace budou poskytnuty na tel. è. 596 732 158. Tìším se na Váš zájem a
vìøím, e høištì bude slouit ke spokojenosti nás všech.
Mgr.A.Èavojská - øeditelka ZŠ

1.5. MÁJOVÉ SETKÁNÍ SPOLUOBÈANÙ
- u pomníku padlých naproti MìÚ Vratimov ( za nepøíznì poèasí v
kavárnì Spol.domu) - 9,00 hod.
poøádá: MO KSÈM
5.5. DEN MATEK
- kavárna Spoleèenského domu od 16 hod.
poøádá: Klub dùchodcù Vratimov
8.5. DEN MATEK
- galapøehlídka kroukù DDM Vratimov - kavárna Spol.domu
od 15,00 hod.
poøádá : DDM Vratimov
10.5. JARNÍ KONCERT ZUŠ a výstavka výtvarných prací
- kinosál Hvìzda od 18,00 hod.
poøádá: ZUŠ Vratimov
10.5. SOKOLSKÝ ŠESTIBOJ PRO DÌTI
od 7 do 12 let, s sebou kolo (za nepøíznì poèasí bude závod
v sokolovnì - sportovní obuv s sebou)
poøádá: TJ Sokol Vratimov
14.-15.5. TZ VIŠÒOVKA
- víkendový pobyt pro rodièe s dìtmi (výlety, hry, soutìe), pouze
pro pøihlášené - pøihlášky v DDM Vratimov
poøádá: DDM Vratimov
21.5. TURNAJ V PC HRÁCH - mezi školami
- v sále DDM od 14,00 hod., startovné 10 Kè
poøádá : DDM Vratimov
28.5. ZÁVOD HORSKÝCH KOL pro všechny, co rádi jezdí na kole
od 9 do x let v obecním lese Dùlòák, prezence v 9,00, startovné
30 Kè dìti, 40 Kè dospìlí
poøádá: DDM Vratimov
28.5. VOLEJBALOVÝ TURNAJ S KÁCENÍM MÁJE
sokolovna Vratimov,prezence 8,30-9,00 hod. (pozdì pøíchozí
nebudou zaøazeni do hry), drustvo min.6 hráèù-podmínkou 2
hrající eny ( v týmu max.1 registrovaný hráè)-kontakt
M.Markovská-602 724 228
poøádá: TJ Sokol Vratimov
29.5. VRŠKOMÁNIE
- sál DDM od 16,00 hod., vyhodnocení soutìe a pøedání cen,
vyhraje ten, kdo nasbírá nejvíce vrškù, stavìní obrázkù, soutì o
nejvyšší útvar z vrškù od PET lahví
poøádá: DDM Vratimov
29.5. DEN DÌTÍ ( pùvodní termín byl 28.5.)
v H.Datyních pøed hasièskou zbrojnicí od 9,00 hod.
!
mínu
ukázka poární techniky, atrakce, soutìe
a ter
n
ì
m
z
poøádá: SDH H.Datynì

Vratimov má další
posilu v nastávající
generaci.Jmenuje se
Mikuláš Böhm.
Narodil se 28.ledna
2005 ve Fifejdské
nemocnici v 10,10
hodin. Doma jej
netrpìlivì oèekával
nejen tatínek, ale
i starší bráška
Benjamin.

KULTURNÍ STØEDISKO VRATIMOV
zveme Vás na prodejní výstavu obrazù
OD 16.5.

¡
Ostrava oèima ostravských výtvarníkù
v èervnu pøipravujeme výstavu Pavla MACURY

pondìlí - pátek 9 - 16 hod.

¡
Èlovìk umírá tolikrát, kolikrát ztrácí
své nejbliší...
Dne 15.5.2005 vzpomínáme 1.smutné výroèí,
kdy utichlo šlechetné srdce plné dobroty
a lásky, a klesly pracovité ruce naší drahé
maminky a babièky, paní

Dne 2.5.205 si pøipomínáme i 16.výroèí, kdy nás
navdy opustil náš milovaný tatínek a dìdeèek
pan

Dìkujeme všem, kteøí jste je znali, za tichou vzpomínku
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

17.kvìtna v 19,30 hod. - Tóny pod oponou
koncert váné hudby v podání umìlcù Janáèkovy konzervatoøe
v Ostravì - jevištì kinosálu Hvìzda
20.kvìtna v 8,30 a 10,00 hod. - Zvìøinec- kinosál Hvìzda
Koncert Pavla Nováka pro dìti MŠ a I.st.ZŠ
27.kvìtna v 19 hod.- Kuèerovci- kinosál Hvìzda
koncert èeské legendy latinsko-americké muziky
28.kvìtna v 15 hod. - Barevný svìt dìtí
s moderátorem J.Riedlem
Oslavte s námi Den dìtí v novém zábavném poøadu plném her,
písnièek a soutìí za hezké ceny. Kadé dítì obdrí dárkový balíèek.
Vstupenky v pøedprodeji !

17.kvìten v 19,30 hod.
Další ze série koncertù váné hudby na jevišti
kina Hvìzda ve Vratimovì. V podání umìlcù
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì.
Vstupné 40 Kè.
Koncerty doplòuje poutavý výklad Doc.PhDr.Ivana Mìrky
Nenechte si ujít nový pohled na skladatele a uvedená díla

Mistrovství èeské republiky
v maoretkovém sportu 2005
Kvalifikaèní kolo ve Vratimovì
Dne 26. bøezna 2005 se v kulturním domì Vratimova uskuteènila
velmi pìkná soutì v maoretkovém sportu, kterou poøádala IMA.
Bojovalo se o postup na Mistrovství Èeské republiky v maoretkovém
sportu.Mìsto Vratimov mìlo nìkolik zastoupení
i z klubu ZIK-ZAK Vratimov pracujícím na Domì dìtí a mládee
Vratimov. Nejlépe dopadly v tìchto soutìích POM-POM (tøásnì)
juniorky duo Veronika Bártková a Natálie Cholevová na 3. místì,
dále juniorky
mini Kateøina Krupová , Natálie Cholevová,
Michaela Klimešová a Andrea Mindeková, které obsadily 2. místo.
V soutìi BATON (hùlka) nejlépe dopadla sólistka Andrea
Mindeková na 3. místì.
Všechna výše
jmenovaná dìvèata
byla nominována na
mistrovství republiky
BLAHOPØEJEME!
Doufáme, e i zde
b u d o u d o b ø e
reprezentovat.
V nejbliší dobì je
èekají ještì dvì soutìe
a to v sóloformacích ve
Veselí na Moravì
a také velkých formací
v Bìlotínì. Vìøíme, e
i tam se jim bude daøit.
R. Hloušová
ved. maoretek
a roztleskávaèek
ZIK-ZAK
Iva Koušníková
Lenka Pastròáková

 pronájem kluboven, salonkù, kavárny
( novì vybavená pøípravna jídel )
za velmi výhodné ceny
 záznamy na videokazety
ze spoleèenských a kulturních akcí
 zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi
O konkrétních cenách se informujte
v kanceláøi Kulturního støediska ve Vratimovì
tel. 595 700 750

angliètina 1.roè.
2.roè.
3.roè.
maoretky
cvièení
s velkými míèi
nìmèina 2.roè.
kalanetika
aerobic - dìti
aerobic - dívky
poèítaèový kurz

- pondìlí
- pondìlí
- úterý
- støeda

17,00
15,30
17,00
14,00

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

- úterý
støeda
- støeda
- ètvrtek
- ètvrtek
- støeda

18,00
17,00
18,00
17,00
18,00
16,00

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

19.èervna v 10,00 - O Rusalce - divadelní pohádka
pro dìti - kinosál Hvìzda

Vratimov
1.5. - v 9,00
2.5. - v 15,00
2.5. - v 16,00
5.5. - v 16,00
5.5. - v 16,00
8.5. - v 14,00
9.5. - v 14,00
9.5. - v 15,00
10.5. - v 18,00
10.5. - v 15,30
14.5. - v 9,00
16.5. - v 16,00
16.5. - v 15,00
23.5. - v 16,00
23.5. - v 15,00
24.5. - v 15,30
30.5. - v 16,00
30.5. - v 15,00

MO KSÈM - pergola pøed kinem Hvìzda
autoškola - klubovna è.17
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
akce KB - Modrá pyramida - vestibul kina
KD Vratimov - kavárna
Den matek - DDM - kavárna
generálka ZUŠ Vratimov - kinosál
autoškola - klubovna è.17
koncert ZUŠ Vratimov - kinosál
MO KSÈM - klubovna è.17
SBS - klubovna è.17
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
autoškola - klubovna è.17
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
autoškola - klubovna è.17
MO KSÈM - klubovna è.17
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
autoškola - klubovna è.17

Horní Datynì
2.5. - schùze ÈZS - 19,00
7.5. - SPOZ - vítání obèánkù - 9,00
27.5. - schùze ÈSV - 18,30
prodeje : vestibul
2., 3., 9., 18., 19. kvìtna
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin.
Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.
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v kinì Hvìzda od 11.5. do 22.5.,
vstupné od 60 Kè do 63 Kè - zvýhodnìní tøetí osoby
Pøíbìhy obyèejného šílenství

„Kdy zastøelíme všechny, tak to dobøe dopadne“.
Komediální love story o rùzných podobách lásky.
Trojnásobný dritel Èeského lva Ivan Trojan pod
vedením reiséra Petra Zelenky.

Sametoví vrazi

Krev zmizelého
V.Cibulková, M.Huba,
E.Geislerová, I.Bareš,
V. D l o u h ý , O . Ve t c h ý
ve výpravné fresce Milana
Cieslara o krutosti
20.století.

Skøítek

Hvìzdnì obsazená
vegetariánská groteska
Tomáše Vorla o vesnické
rodince, která musí èelit
nástrahám velkomìsta.
Hrají: B.Polívka,
E . H o l u b o v á , T. H a n á k ,
I.Chýlková.

Román pro eny
Filip Renè podle Michala Viewegha
aneb dokonalý mu je prostý mýtus.
Hrají: S.Stašová, Z.Kanócz, M.Vašut.

ralok v hlavì
… s t á h n o u V á s s s e b o u …
Èeská porevoluèní mafiánská sága.
Hrají: M.Dlouhý, J.Dolanský, A.Veselá,
L.Benešová, R.Krajèo.

Kousek nebe
Kadý máme svého raloka.
V hlavì. Herecké sólo pro
Oldøicha Kaisera!

Kameòák 3
Novákovi, fotbal a Romové v
komedii Zdeòka Trošky.Hrají:
J.Paulová, V.Vydra, J.Laufer,
M.Vašut, R.Genzer.

50.léta, vìzení na Pankráci: Není na svìtì
místo, kde by nemohla vykvést láska. Hrají:
J.Doubrava, T.Pauhofová, P.Forman,
P.Zedníèek, P.Landovský
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Program kina Hvìzda Vratimov
kvìten 2005

Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

Veèerní pøedstavení hrajeme opìt v 18,00 hod. !

tel.: 595 700 759, spojení z centra Ostravy autobusem è.21

4.- 7.5. v 18.00 hod.
USA 106´

nevhodný do 12 let
60.-Kè

Smím prosit
Krokovými variacemi proti krizi støedního vìku.
Jennifer Lopez a Richard Gere v romantické komedii.

7.- 8.5. v 16.00 hod.
USA 115´
èeský dabing

pøístupný
60.-Kè

Úasòákovi
Do veèeøe musejí zachránit celý svìt….
Animovaný film.

! Pøi zakoupení vstupenek pro 2 osoby - zvýhodnìní tøetí osoby

Vydejte se se svými známými na jízdu souèasnou èeskou kinematografií.

11.-12.5. - 18.00 hod. - pøístupný - 100´

60.-Kè

Pøíbìhy obyèejného šílenství
Komediální love story o rùzných podobách lásky.

13.5.- 18.00 hod - nepøístupný - 126´

60.-Kè

Krev zmizelého

14.-15.5. - 18.00 hod.- nevh. do 12 let - 85´

Skøítek

60.-Kè

60.-Kè

Kousek nebe

63.-Kè

Není na svìte místo, kde by nemohla vykvést láska

22.5. - 18.00 hod. - pøístupný - 101´

Kameòák 3

Èeská porevoluèní mafiánská sága

60.-Kè

Herecké sólo pro Oldøicha Kaisera!

20.-21.5. - 18.00 hod. - nevh. do 12 let - 88´

16.5. - 18.00 hod. - nepøístupný - 130´

60.-Kè

F. Renè podle M. Viewegha aneb dokonalý mu je prostý
mýtus.

ralok v hlavì

Groteska o vesnické rodince, která musí èelit nástrahám
velkomìsta.

25.-26.,28.5. v 18.00 hod.
USA/Nìmecko 88´

Román pro eny

19.5. - 18.00 hod. - pøístupný - 72´

Výpravná fresca M. Cieslara o krutosti 20.století.

Sametoví vrazi

18.5. - 18.00 hod. - nepøístupný - 100´

60.-Kè

Novákovi, fotbal a Romové v komedii Z. Trošky.

nepøístupný
60.-Kè

Zahulíme, uvidíme
Kdy jsou zhulení a odhodlaní, nic je nezastaví.
Dva teenageøi bojují s osudem o hamburger.

28.-29.5. v 16.00 hod.
USA 91´
èeský dabing

pøístupný
55.-Kè

Hrdinové z øíše Gaja
Malí hrdinové…Velké dobrodruství…
Od tvùrcù filmu Herkules a ivot brouka. Animovaný film.

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

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA VRATIMOVA
Zastupitelstvo mìsta Vratimova zasedalo dne
2.kvìtna 2005 a projednávalo :
! závìreèný úèet mìsta Vratimova za rok
2004
! závìreèný úèet dobrovolného svazku obcí
Slezská brána
! závìreèný úèet dobrovolného svazku obcí
SOTV
! stav hospodaøení spoleènosti Vratimovské
sluby, s.r.o. za rok 2004
! stav hospodaøení spoleènosti TEPLO
Vratimov, s.r.o. za rok 2004
! rozpracování investièních akcí na rok 2005
! stav naplòování zámìrù mìsta na úseku
rozvoje tìlovýchovy a odpoèinkových
aktivit
! stav pohledávek k 31.12.2004, výsledky
vymáhání pohledávek
! uití výtìku z provozování VHP za rok
2004
! rozpoètové opatøení è.1/2005
! výsledky kontrolní èinnosti kontrolního a
finanèního výboru
! stanovení prodejních cen bytových
jednotek
! prodej a pøevod pozemkù, nabídka
pozemkù
! dotace zájmovým spolkùm a organizacím
Rada Mìsta Vratimova zasedala dne 10.5.
2005 a projednávala :
! vyhodnocení Rámcové dohody o
souèinnosti s OO PÈR ve Vratimovì
! plán práce RM na období 7/2005-12/2005
! plán práce ZM na období 7/2005-12/2005
! pøipravenost na školní rok 2005/2006
! prodlouení nájemních smluv
! smlouvy o dílo
! naøízení è.2/2005
I.Kièmer-místostarosta

°
na ul.Høbitovní
Na základì èetných dotazù obèanù ke kácení
døevin na ul.Høbitovní podáváme následující
vysvìtlení: Odbor VaP MìÚ Vratimov
povoluje kácení døevin, ale pouze na nelesní
pùdì. Pokácené døeviny na ul.Høbitovní rostly
na lesní pùdì. Obhospodaøování tedy i kácení
tìchto døevin je v kompetenci Lesù ÈR,
konkrétnì lesní správy Šenov. Provedené
kácení bylo v souladu s lesními hospodáøskými
plány a stromy budou nahrazeny vhodnìjší
zelení.
RNDr.I.Hranická-odbor VaP

U pøíleitosti konce války ji bylo poslední
dobou hodnì napsáno a mnoho øeèeno.
Málo však víme o obyèejných lidech z
našeho okolí, kteøí se dokázali v období
protektorátu postavit na ozbrojený odpor
nebo projevit svùj nesouhlas èi solidaritu se
spoluobèany, za co jim hrozily kruté
postihy i smrt. Mnozí se také pøidali se
zbraní v ruce k osvobozovacím bojùm v
našem mìstì. Mezi tyto stateèné lidi také
patøili obèané Vratimova J. Skopal, M.Skláø
a A.Budín, kteøí padli v závìru
osvobozovacích bojù v našem mìstì.
Právì o tìchto mladých muích je tento
pøíbìh, který se podaøil sestavit z dobových
pramenù i ze svìdectví pamìtníkù a urèit i
po létech místa a sled událostí z 3. kvìtna
1945.
V uvedený den ráno pøišel J. Skopal se
skupinou asi pìti muù k domu Josefa
Adamuse ve Vratimovì, kde byla minulého
dne zøízena stránice místní domobrany a
ádal o vyèištìní území od Nìmcù, kteøí se
stáhli z Vratimova do èásti obce Zadky. V
této oblasti také bydlel a obával se pomsty,
protoe v oèekávání konce války vyvìsil
èeskou a sovìtskou vlajku. Skupina dostala
zbranì a ještì s dalším doprovodem se
vydala k jeho domu è.p. 94, dnes nedaleko
chaty „Hubertky“. Vratimovským Podlesím
a dál po ulici, dnes Rakovecké, pokraèovala
ke stejnému místu smíšená skupina se
sovìtskými vojáky. U domku Skopala se
skupiny setkaly a pod vedením sovìtského
kapitána se vydali prohledávat terén z
kopce smìrem na východ. Po 400m v
místech zvaných Na roli se dostali do
Horních Datyò. Pokraèovali ještì nìkolik
metrù po vrstevnici a pod domem è.p. 26

¡

odboèili dolù pìšinou na hrázku k potoku
Datyòka.V otevøeném prostoru na
datyòských loukách se skupina dostala do
prudké kulometné palby. Støelba byla
vedena z protìjšího svahu ze 150 m
vzdálené støechy stodoly za potokem u
domu è.p. 100 v Horních Datyních (dnes
ulice Olejní). Oblast za potokem ještì
kontrolovali nìmeètí vojáci a jedno
stanovištì rakouských Nìmcù bylo i v tomto
domì.
Støelbou byl vánì zranìn 30-letý Josef
Skopal, který se pøienil právì do domu èp.
94 a zùstala po nìm vdova a dvì dìti. Dále
byl zastøelen 17-letý Milan Skláø (vyuèen
strojním zámeèníkem pùvodem z Øepiš).
Oba byli pozdìji pøechodnì pohøbeni u
památníku obìtem 1. svìt. války ve
Vratimovì. Tøetí obìti se stal Adolf Budín
22-letý zámeèník. Ten se pokoušel pomoci
tìce zranìnému Skláøi, ale kdy se vztyèil
byl sám vánì zranìn. Èást skupiny se
vrátila korytem Datyòky nebo se stáhla k
Vratimovu. Ranìnému Skopalovi, který se
doplazil k nedalekému domu è.p. 86 se
snail pozdìji pomoci pøivolaný
vratimovský lékaø Keltièka , ale byl i s bílou
vlajkou støelbou zahnán. Pomoc mu byla
poskytnuta a k veèeru hospodským
Josefem Rojkem, který Skopala odvezl do
nemocnice v Ostravì, kde svým zranìním
5. kvìtna podlehl. Tého dne veèer se
Nìmci stáhli ze zbytku Vratimova a z
Horních Datyò k Sedlištím.
Jména tìchto odváných muù najdeme ve
Vratimovì na památníku obìtem 2. svìt.
války.
V. Kuchaø

UPOZORNÌNÍ ODBORU STÁTNÍ SOCIÁLNÍ
PODPORY ÚØADU PRÁCE VE F-M
Odbor státní sociální podpory Úøadu práce ve
Frýdku-Místku upozoròuje obèany-pøíjemce
dávek státní sociální podpory na zmìnu v
systému doruèování formuláøù pro uplatnìní
nárokù na sociální pøíplatek, pøíspìvek na
bydlení a pøídavek na dítì. Formuláøe se ji
nedoruèují adresnì do poštovních schránek, ale
jsou volnì k dispozici na všech kontaktních
místech, tj. v budovì odboru státní sociální
podpory na ulici Palackého 115 ve FrýdkuMístku, na kontaktních místech v Brušperku,
Frýdlantì n/O, Hnojníku, Jablunkovì, Šenovì,
Tøinci a Vratimovì. Pro uplatnìní nároku na
sociální pøíplatek a pøíspìvek na bydlení od

1.7.2005 si mohou adatelé vyzvedávat
formuláøe prùbìnì v kvìtnu a èervnu 2005. Pro
uplatnìní nároku na pøídavek na dítì od
1.10.2005 budou formuláøe k dispozici ji od
èervna 2005. Tyto tiskopisy mají omezenou
platnost, proto není efektivní pro obèany se jimi
pøedzásobovat. Je mono pouít i formuláøù z
internetových stránek na adrese
http://portal.mpsv.cz/ssp. Tato zmìna je v
souladu s platnými právními pøedpisy a dochází
k ní z technicko-organizaèních a ekonomických
dùvodù.
Úøad práce ve Frýdku-Místku
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Zveme spoluobèany, pøíznivce hasièského
sportu, na hasièské soutìe, které v mìsíci
èervnu poøádá Sbor dobrovolných hasièù
Vratimov. A o jaké soutìe se jedná?
V sobotu 4.6. se od 13 hod. uskuteèní v
areálu u hasièské zbrojnice hned dvì
pohárové soutìe v poárním útoku s
názvy „ O putovní pohár starosty mìsta
Vratimova“ (22.roèník) a dále Memoriál
Bohuslava Pastròáka (5.roèník). Další
hasièské klání je pøipraveno na sobotu
18.6. od 10 hodin, rovnì u hasièské
zbrojnice. Uskuteèní se silovì vytrvalostní
soutì s názvem Vratimovské TFA. Jedná
se o
závody jednotlivcù-„hasièský
víceboj“, jeho souèástí bude mimo jiné
tahání hadic, údery tìkým kladivem,
vytahování barelu do výšky, pøekonání
dvoumetrové bariéry, odtaení figuríny
atd., to vše v zásahovém obleku a s
nasazeným dýchacím pøístrojem.

Úèast pøislíbili dobrovolní i profesionální
hasièi nejen Moravskoslezského kraje, ale i
z Prahy apod.. Budou mezi nimi i sportovci,
kteøí loni reprezentovali Èeskou republiku
na VIII.svìtových hasièských hrách v
britském Sheffieldu. Mìsíc plný poárního
sportu v našem mìstì završí o
víkendových dnech 25.-26.6. krajské kolo
soutìe mladých hasièù Plamen 2005. Do
našeho mìsta se sjedou nejlepší ákovská
a dorostenecká drustva z celého
Moravskoslezského kraje, aby se mezi
sebou utkala o postup do
celorepublikového kola. Závodit se bude
po oba dny na stadionu TJ Biocel,
s.r.o..Mladí hasièi se utkají napø. v
poárním útoku, štafetových bìzích apod..
Pøijïte se podívat na jednotlivá sportovní
klání a povzbuïte hasièe v jejich snaení
za nejlepšími výkony.
Ing.J.Nìmeèek-starosta SDH Vratimov

V kvìtnovém èísle Vratimovských novin byl
zveøejnìn èlánek, který vyjadøoval
stanovisko nìkterých opozièních
zastupitelù:Ing. Petra Urbance, Ing.Petra
Bøeziny, p.Evy Šikové (zastupitelé za ODS),
Mgr.Pavla Cieleckého (zastupitel za KDUÈSL) a Ing.Pavla Kupky (zastupitel za
SNK), na schválený Rozpoèet mìsta
Vratimova pro rok 2005.
S politováním musíme konstatovat, e èísla
uvedená v textu jejich èlánku nesouhlasí s
realitou, a to i pøesto, e jmenovaní
zastupitelé mìli a mají k dispozici naprosto
pøesný materiál s Rozpoètem mìsta
Vratimova pro rok 2005. Z totoného
materiálu byla uvedena pøesná a pravdivá
èísla v èláncích k rozpoètu pro rok 2005, a to
v dubnových a kvìtnových Vratimovských
novinách, a autory èlánkù byly: vedoucí
Finanèního odboru MìÚ p.Dorika Valasová
a starostka mìsta Mgr.Iveta Zechová.
V ádném pøípadì nechceme z
Vratimovských novin "dìlat bulvární tisk" a
prostøednictvím nich si "vymìòovat" názory
s opozièními zastupiteli, ale nepravdám
musíme èelit s tím, e uvedeme pravdivá
èísla a skuteènosti.
Pokusíme se reagovat co nejstruènìji:
1.Hlasování o rozpoètu
Na zastupitelstvu mìsta (dále jen ZM)
konaném dne 28.2.2005 hlasovalo celkem
13 zastupitelù (z jednání se omluvili:
Mgr.Pavel Cielecký, Ing.Pavel Kupka ,
p.E.Šiková a Ing.Alois Zajíèek).
PRO schválení rozpoètu hlasovalo 11
zastupitelù, PROTI schválení rozpoètu
hlasovali 2 zastupitelé, a to Ing.Petr
Urbanec a Ing.Petr Bøezina.
Informace týkající se hlasování o rozpoètu
byla zveøejnìna pøi vysílání TV LOCAL
Vratimov bezprostøednì po únorovém
zasedání ZM.
2. V èlánku opozièních zastupitelù bylo
uvedeno, e: celý pøíjem z prodeje akcií
ISPAT NH,a.s. byl "rozpuštìn" v rozpoètu
mìsta pro rok 2005 a e mìsto nevytváøí
ádnou rezervu do budoucnosti.
Toto tvrzení je nepravdivé: v rozpoètu
pro rok 2005 je rezerva ve výši 6 721 000
Kè ( z toho: 6 021 400 Kè peníze z prodeje
akcií ISPAT NH,a.s.)-tato rezerva je
vytvoøena pro pøípadnou finanèní
spoluúèast ke státním dotacím nebo pro
øešení nepøedvídatelných výdajù.
3. V èlánku opozièních zastupitelù bylo
uvedeno, e: spoluúèast financování z
rozpoètu mìsta k získaným státním
dotacím je zpravidla 50-70%.
Toto tvrzení je opìt nepravdivé:
Spoluúèast mìsta na investièních akcích
bude v letošním roce maximálnì 34%.Pro

UPOZORNÌNÍ NOVÁ
595 700 750 - provoz,
595 700 751 - ekonom
595 700 752 - program

úplnost uvádíme, e za toto volební období
byla finanèní spouúèast mìsta Vratimova
ke všem pøidìleným státním dotacím v
prùmìrné výši 22,8%.
4. V èlánku opozièních zastupitelù je
uvedena informace o alobì, která je
podána na mìsto Vratimov. aloba byla
podána 1.10.2002.
Vedení mìsta v souèasné dobì vyvíjí
snahu, aby i tato záleitost byla vyøízena ku
prospìchu našeho mìsta. Je tu tøeba
upøesnit, e v pøípadì prohry soudního
sporu by mìsto muselo uhradit èástku
6 874 565 Kè. S touto alternativou vedení
mìsta kalkuluje. Je ovšem nutné
zdùraznit, e kauza nevznikla za
souèasného vedení radnice, ale v roce
1996, kdy se mìsto Vratimov stalo
nositelem úvìru ve výši 80 miliónù Kè s
úrokovou sazbou fixní ve výši 11,5% p.a. na
dobu a do roku 2010. Za pøedpokladu, e
by byly naplnìny závazky z tìchto smluv,
musel by nositel úvìru (mìsto Vratimov)
vrátit celkem 146 699 861,84 Kè ( 80 mil. Kèjistina, 66 699 861,84 Kè-úroky). Finance z
úvìru byly pouity na výstavbu horkovodu a
peníze na splátky úvìrù mìla poskytnout
mìstu spoleènost TEPLO Vratimov, s.r.o., a
to z prodeje tepelné energie. Finanèní
prostøedky z prodeje tepla však nestaèily na
pokrytí závazkù z úvìrù, a tak mìsto
Vratimov muselo pùjèovat spoleènosti
TEPLO, s.r.o. finance na splátky úvìrù.
Je pravdou, e tato záleitost "ohroovala a
i nadále ohrouje " finanèní rozpoèty mìsta
Vratimova.
Vedení radnice tuto záleitost èásteènì
vyøešilo tzv. pøeúvìrováním úvìrù v roce
2000, kdy nositelem nového úvìru se stala
spoleènost TEPLO Vratimov, s.r.o.. Tím
došlo ke sníení úrokové sazby a následnì
byla zajištìna dotace ze Státního fondu
ivotního prostøedí ÈR na úhradu èásti
zaplacených úrokù bance. Díky tomu se
výraznì sníila tzv. dluhová sluba mìsta
Vratimova, mìstu se otevøely monosti
ádat o pøiznání jednotlivých dotací, a proto
se daøí budovat nové stavby a realizovat
potøebné rekonstrukce objektù v majetku
mìsta.
Na závìr uvádíme, e pokud obèané mají
zájem si ovìøit pravdivost výše uvedených
èíselných údajù, jsou jim pøíslušné
materiály schválené zastupitelstvem mìsta
k dispozici k nahlédnutí na sekretariátì
Mìstského úøadu ve Vratimovì.
Zastupitelé mìsta Vratimova:
Mgr.I.Zechová, I.Kièmer, V.Pajorek,
A.Škláø, MUDr.A.Válková,
Mgr.L.Stavinoha, R.Brovják, J.Vavreèka,
Ing.J.Vašíèek, H.Nevrlá, MUDr.B.Blaek

TEL. ÈÍSLA KULTURNÍHO STØEDISKA
595 700 753 - vedoucí
595 700 754 - propag., inzerce
595 700 755 - Local TV
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ÈIŠTÌNÍ CHLORU A VÝROBA CHLOROVODÍKU
Druhou kvìtnovou nedìli se sešly dìti a
pracovníci Domu dìtí a mládee Vratimov v
sále kulturního støediska, aby spoleènì
popøáli maminkám k jejich svátku.
Pøipravily si pro nì kytici všech barev,
poskládanou ze všeho, co se nauèily v
kroucích na Domì dìtí a mládee
Vratimov. Všichni jsme mìli velkou trému,
nebo kavárna KS byla úplnì plná.
Program zahájily maoretky
ZIK-ZAK
Vratimov pod vedením Renáty Hloušové.
Úvodního slova se ujali Martin Plaèko a
Hanka Knýblová - èlenové dìtského
zastupitelstva, kteøí provázeli pøítomné
maminky, babièky i ostatní èleny rodin
celým programem. Na parket pøicházely
dìti od nejmenších a po nejvìtší. Dìti z
cukráøského krouku se pochlubily
básnièkou a krásnými sladkými srdíèky z
marcipánu, které vyrobily pro všechny
pøítomné maminky. A pak následovalo
vystoupení za vystoupením. Sálem znìla
hudba k tanci, k hodinì aerobicu, disco
tanci i dance aerobiku, zacvièili jsme si
jógu a zatancovali polku, jive.Barevnou
kytièku vystoupení doplnily nejmenší dìti
písnièkou „Jede, jede mašinka“, vtipnou
scénkou „Pyšný banán“ a nemùeme
zapomenout ani na angliètinu - scénka
„Little house“. Maminkám pøišly popøát i dìti
se svými ètyønohými kamarády „zvíøátky“ z
krouku Mladý chovatel. Dìvèata z Ozdob
nám pøedvedla módní pøehlídku se šperky ,
které vyrobily z korálkù. Další jejich práce
byly vystaveny ve vestibulu pøed sálem,
kde byly k nahlédnutí i práce z jiných
kroukù a fotografie z akcí Domu dìtí a
mládee Vratimov. K závìru programu
èlenové westernového krouku BLACK
AND BROWN pøedvedli, co dokáou s
lasem, bièem a koltem. Dìvèata se
pochlubila tancem „line dance“.
Pøekvapení si pøipravili èlenové klubu
„Baráèníkù“, kdy jejich muská èást na
sebe vzala podobu èlenek skupiny Black
Milk. Program uzavøely roztleskávaèky
ZIK-ZAK Vratimov.
Kadá maminka, která vìnovala pøíspìvek
na èinnost našeho zaøízení obdrela los. V
rámci programu probìhla tombola, do
které nám pøispìli a patøí jim naše
podìkování:
za salón „SENDY“- centrum pro eny paní
Vašíèkové, Mlèákové, Velèovské a Radimu
Pøeèkovi - ŠENOVSKÁ BAŠTA.Dìkujeme
maminkám, které pøispìly upeèením
zákuskù nebo nákupem sladkostí do
bufetu: paníŠlachtové,Michálkové,
Hilbertové,Sotorníkové,Èechové,
Skulové, Valdmannové, Slobodníkové a
Bednárkové. Peníze získané z prodeje
jejich pøíspìvkù budou pouity na èinnost
dìtí.
Na závìr posíláme všem pracovníkùm
Domu dìtí a mládee Vratimov podìkování
za pøípravu a realizaci této akce.
Doufáme, e jsme maminkám pøedali tu
nejbarevnìjší kytièku k jejich svátku.
R. Míèková-vychovatelka DDM Vratimov

Zámìry, jejich provedení by mohlo závanì
ovlivnit ivotní prostøedí, podléhají procesu
posuzování vlivù na ivotní prostøedí dle zákona
è.100/2001 Sb., o posuzování vlivù na ivotní
prostøedí. Tomuto procesu podléhá i zámìr
èištìní chloru a výroba chlorovodíku, který má
být uskuteènìn v provozovnì firmy LINDE
TECHNOPLYN, a.s. v Ostravì-Kunèicích.
Úèelem posuzování vlivù na ivotní prostøedí je

získat objektivní odborný podklad pro vydání
rozhodnutí nebo opatøení podle stavebního
zákona. Vzhledem k tomu, e tento provoz by
mohl mít dopad na stav ivotního prostøedí i v
katastrálním území Vratimov, Mìsto Vratimov v
rámci zjišovacího øízení vedeného
Ministerstvem ivotního prostøedí vydalo k
tomuto zámìru negativní stanovisko.
Ing.R.Pavlovská-odbor VaP

Podaøený zájezd
Svaz tìlesnì postiených ve Vratimovì
chce touto cestou podìkovat paní starostce
Mgr. Ivetì Zechové a všem, kteøí se podíleli
na realizaci výtahu v budovì Mìstského
úøadu. Výtah je dlouho oèekávaným
pøínosem pro naše èleny.
Doufám, e bude slouit jak našim èlenùm,
tak všem obèanùm Vratimova.
Alena Sotorníková -pøedseda STP

Svaz tìlesnì postiených ve Vratimovì
uspoøádal dne 7.5.2005 zájezd do Prahy na
muzikál „Tøi mušketýøi“. Zájezdu se
zùèastnili èlenové STP, ale i další obèané
našeho mìsta. Za to, e se zájezd vydaøil
patøí naše podìkování našim sponzorùm:
panu Heinichovi, Fa MIREL, Fa KESS a
Mìstu Vratimov, které nám pøispìlo by i
malou èástkou.
Za bezpeènou jízdu dìkujeme øidièi
autobusu panu B. Pajorkovi.
Alena Sotorníková -pøedseda STP

„DEJTE ŠANCI DÌTEM ULICE“
Dùm ŠANCE je projekt, který realizuje
obèanské sdruení PROJEKT ŠANCE.
Jde o preventivní a humanitární program
pro komerènì a sexuálnì zneuívané dìti a
mláde ijící v zapomenutí v ÈR. Cílem je
pomoc mladým lidem, vlastnì ještì dìtem„poranìným mláïatùm“, kteøí ijí bez
zázemí, bez rodiny, na okraji lidské
spoleènosti èasto na ulici, zpravidla v
zapomenutí. Patronkami Domu Šance jsou
napøíklad Táòa Fišerová, Marta Kubišová,
Marie Rottrová.
Pracovníci Domu dìtí a mládee Vratimov a
Klub „Baráèníci“ pøi DDM se rozhodli projekt
podpoøit. Zapojíme se do veøejné sbírky,
která probìhne 15.èervna 2005.
A nás 15.èervna uvidíte v ulicích mìsta:

Pomozte nám pøispìt na dobrou vìc!
Pøipojujeme se k tìm, kteøí zastávají názor,
e jedinou správnou cestou je v tomto
pøípadì cesta prevence a dodávání
sebedùvìry tìm, kdo se bez ní zmítají jako
ztroskotanci. Dìti a mladí lidé z nefunkèního
rodinného prostøedí, dìti, které dosáhnou
osmnácti let vìku a jsou vypuštìny do svìta
z dìtského domova. Nic jiného ne
bezprizornost ulice jim ivot nenabízí, nebo
jsou zcela sociálnì nepøipraveni.
Zapomenuté dìti, jejich kadodenní
realitou je hrùza a špína ulice, pocit
beznadìje, šeï.
Dejte šanci dìtem ulice ! Bez Vás to nejde !
Pracovníci Domu dìti a mládee Vratimov
a èlenové Klubu „Baráèníci“.

Ji je tomu 45 let,kdy byl zahájen provoz ve
„staré“ Mateøské škole ve Vratimovì. V
lednu 1960 se zde vyuèovalo nejdøíve ve
tøech tøídách, v záøí ji ve ètyøech tøídách a
ve školním roce 1963-64 byly pøijímány dìti
do pìti tøíd. Jeliko jedna mateøská škola ve
mìstì pro všechny dìti nestaèila, byla
otevøena nová mateøská škola v listopadu
1981 se tøemi tøídami. V r.1994 se spojily
obì mateøské školy pod jedno øeditelství.
Postupnì rekonstruujeme stará zaøízení za
pomoci mìsta a sponzorù. Mìníme také
interiér tøíd i vzhled školní zahrady.
Pøecházíme na jiný styl výuky, dìti se uèí
pøedevším proitkem, své pohybové
schopnosti mohou rozvíjet v tìlocviènì, u
všech tøíd jsou zøízeny stabilní lehárny pro
odpoèinek dìtí. Ty mají rovnì monost
rozvíjet svùj talent v rùzných zájmových
kroucích. V nové budovì jsou zøízeny dvì
logopedické tøídy. Na školní zahradì
preferujeme døevìné stavby s vyuitím
všestranných aktivit dìtí a s moností

poøádání spoleèenských akcí rodièù a dìtí.
45. výroèí trvání mateøské školy jsme
oslavili 12.a 13.kvìtna 2005 vystoupením
dìtí na školní Akademii pro rodièe, bývalé
zamìstnance školy a hosty. V Den
otevøených dveøí si rodièe i veøejnost mohli
prohlédnout interiér budov, výstavku
dìtských prací, fotoalba a kroniky. Vìøím,
e se návštìvníkùm u nás líbilo.
L.Siváková-øeditelka školy
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

19.èervna v 10,00 hod.- Pohádka o Rusalce
divadelní pohádka
v kinosále Hvìzda - hraje Divadlo Oblázek
21.èervna v 19,30 hod. - Tóny pod oponou
koncert váné hudby v podání umìlcù Janáèkovy
konzervatoøe v Ostravì - jevištì kinosálu Hvìzda
26.èervna Vratimovská pou
maoretky ZIK ZAK Vratimov - 10,00
Fantomas, Buøinky a Berušky Petra Dudeška - 10,10 (soutì
a zábava pro dìti)
Comedie del Morte - 13,30 (støedovìká muèírna)
ivijó s Buøinkami a Beruškami Petra Dudeška - 14,10
(známé písnièky pro všechny)

21.èerven v 19,30 hod.
Další ze série koncertù váné hudby na jevišti
kina Hvìzda ve Vratimovì. V podání umìlcù
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì. Uvedeme skladby
pro housle a klavír z dìl
A.Corelliho, L. van Beethovena, F.A.Riese,
F.Chopina, L.Janáèka, P.de Sarasata.

Vstupné 40 Kè.
Koncerty doplòuje poutavý výklad
Doc.PhDr.Ivana Mìrky. Nenechte si ujít nový pohled
na skladatele a uvedená díla

kinosál Hvìzda ve Vratimovì

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

angliètina 1.roè.
2.roè.
3.roè.
maoretky
cvièení
s velkými míèi
nìmèina 2.roè.
kalanetika
aerobic - dìti
aerobic - dívky
poèítaèový kurz

- pondìlí
- pondìlí
- úterý
- støeda

17,00
15,30
17,00
14,00

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

- úterý
støeda
- støeda
- ètvrtek
- ètvrtek
- støeda

18,00
17,00
18,00
17,00
18,00
16,00

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

Vratimov
6.6. - v 16,00
7.6. - v 15,30
13.6. - v 16,00
13.6. - v 15,00
16.6. - v 10,00
20.6. - v 16,00
20.6. - v 15,00
21.6. - v 15,30
27.6. - v 15,00
28.6. - v 15,30

divadelní pohádka v podání hercù
Divadla Oblázek

zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
MO KSÈM - klubovna è.17
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
autoškola - klubovna è.17
MFF - koncert - kinosál Hvìzda
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
autoškola - klubovna è.17
MO KSÈM - banketka
autoškola - klubovna è.17
MO KSÈM - klubovna è.17

Horní Datynì
6.6. - schùze ÈZS - 19,00

prodeje : vestibul
6.,16.,17., 21., 22. èervna

pøedprodej v KS ZAHÁJEN

Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin.
Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.
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Proijte pohodový den na lidové slavnosti
s kolotoèi, atrakcemi, stánky s pouovým zboím

10,00 - maoretková skupinna ZIK-ZAK Vratimov
10,05 - zahájení poutì pøedstaviteli mìsta
10,10 - FANTOMAS, BUØINKY A BERUŠKY PETRA DUDEŠKA
( hudebnì-zábavný poøad pro dìti a mláde s vtipnou vìdomostní soutìí,
tancem a zpìvem)
13,30 - COMEDIA del MORTE- výpravná èerná komedie
z prostøedí støedovìké muèírny s pøekvapivým koncem
v podání šermíøù Divadla bez støechy
14,10 - IVIJÓ S BUØINKAMI PETRA DUDEŠKA - koncert
originální skupiny s øadou známých písní: Bramborová placka, Rumcajs,
Muzika bez kapelníka, Ostravští chachaøi, Bubenické tango.....

TJ Sokol Vratimov
ve spolupráci s Mìstským úøadem
a Kulturním støediskem ve Vratimovì

Vás zve na

BÌH
TERRYHO FOXE
2005
termín konání: pátek 17.èervna 2005
start pro školy: od 10,00 hod.
prezentace pro veøejnost: od 16,00 hod.
start pro veøejnost: v 16,30 hod.
místo konání: start pøed kinem Hvìzda
(naproti MìÚ)
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Program kina Hvìzda Vratimov
èerven 2005

Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

Veèerní pøedstavení hrajeme opìt v 18,00 hod. !

tel.: 595 700 759, spojení z centra Ostravy autobusem è.21

1.-4.6. v 18,00 hod.
USA 115´

nevhodný do 12 let
65.-Kè

Pokud jde o pomoc pøátelùm, neexistuje nic, co by ji
zastavilo. Komedie se Sandrou Bullock.

nevhodný do 12 let
60.-Kè

Constantine
V sázce mezi nebem a peklem je Zemì. V hlavní roli
Keanu Reeves

8.-11.6. v 18,00 hod.
USA 116´

nevhodný do 12 let
60.-Kè

Jeho fotr, to je lotr
Pokraèování úspìšné rodinné komedie, ve které se
Byrnesovi a Jebalovi utkají o štìstí svých dìtí.
Hraje: B.Stiller, D.Hoffman....
11.-12.6. v 16,00 hod.
USA 120´

pøístupný
60.-Kè

Hledání Zemì Nezemì

Sleèna drsòák 2

4.-5.6. v 16,00 hod.
USA 120´

18.-19.6. v 16,00 hod.
GB/USA 101´

Vìøte svým snùm. Pøíbìh plný kouzel a fantazie o ivotì
Jamese Barrieho, autora Petra Pana. Hrají: Johnny Depp
a Kate Winslet.

22.-25.6. v 18,00 hod.
USA 115´

pøístupný
65.-Kè

Hitch:
lék pro moderního mue
Will Smith v romantické komedii uèí nesmìlé mue
umìní seznamovat se a okouzlovat

29.-2.7. v 18,00 hod.
USA 97´

nepøístupný
60.-Kè

Hra na schovávanou
Pøed pikolou za pikolou nikdo nesmí stát….
Vychutnejte si strach, napìtí, vzrušení.
Hrají: Robert De Niro, Dakota Fanning.

pøístupný
60.-Kè

Cesta kolem svìta
za 80 dní
Bájeèná dobrodruství, veselé pøíhody a neuvìøitelné
nebezpeèí. Pøíbìh pro celou rodinu s èeským dabingem.

15.-18.6. v 18,00 hod.
USA 97´

pøístupný
65.-Kè

xXx: Nová dimenze
Další nebezpeèné akce agenta xXx. Hrají: Ice Cube,
Samuel L.Jackson.

ROBOT
SLUNEÈNÍ STÁT
IVOT POD VODOU

Ve vstupném je zahrnuta 1,- Kè na fond èeské kinematografie.Filmové spoleènosti (distributoøi) si vyhrazují právo zmìny vstupného.
Pokud není u názvu filmu uvedeno jinak, jsou zahranièní filmy opatøeny èeskými titulky.
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Vydává MìÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní støedisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.è. 59 6732 102
Pøedseda redakèní rady :Mgr.Iveta Zechová, redaktor VN Ing.Marcela Smuová. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ïurišová.
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ÈR E 12367
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
MÌSTA VRATIMOVA
Rada Mìsta Vratimova zasedala v mìsíci
èervnu dne 14.6. 2005 a projednávala :
! rozbory hospodaøení mìsta Vratimova za
období 1.- 4.mìsíc roku 2005
! plán finanèních kontrol na 2.pol.r.2005
! návrh koeficientu danì z nemovitostí na
r.2006
! stav kroniky mìsta
! plány práce komisí RD
! rozpoètové opatøení è.II/2005
! prodlouení Nájemních smluv
! smlouvy o dílo
! vyhlášení zámìru pronajmutí pozemku
! schválení pøijetí dotace na rekonstrukci
kulturního domu ve Vratimovì
! sociální politika
I.Kièmer-místostarosta

Návštìva Ministra
pro místní rozvoj
ÈR ve Vratimovì
Vratimovská radnice pøivítala v pátek 10.èervna
2005 významnou návštìvu-Ministra pro místní
rozvoj ÈR Mgr.Radko Martínka v doprovodu
Vládního zmocnìnce ministerstva pro místní
rozvoj ÈR(dále jen MMR ÈR ) Prof.Vítìzslava
Zamarského CSc. a poslance Parlamentu ÈR
Ing.Petra Rafaje.
Probìhlo velmi pøíjemné setkání se starosty
mìst: Ing.Evou Richtrovou (FM) a Petrem
Víchou (Bohumín), kteøí ministra oèekávali v
kanceláøi starostky mìsta Vratimova Mgr.Ivety
Zechové.
Ministra MMR ÈR Radko Martínka zajímaly
souèasné problémy obcí, a to i pøestoe
problematika obcí je mu dobøe známa, nebo
vykonával v minulosti funkci starosty mìsta
Moravská Tøebová. Pan ministr projevil pøi
návštìvì zájem podívat se do areálu mìstského
koupalištì, které bylo zrekonstruováno v roce
2002 díky dotaci z MMR ÈR. Koupalištì se mu
velmi líbilo a slíbil, e se do Vratimova
pøíleitostnì vrátí.
Krátce po 13,00 hodinì pokraèoval v cestì do
Ostravy, kde mìl další program-jednání s
Ing.Evenem Tošenovským hejtmanem
Moravskoslezského kraje.
Informuje Mgr.I.Zechová-starostka

Hezkou sluneènou dovolenou,
veselé prázdniny dìtem
a všem,kteøí se chystají
následující dva mìsíce
vyuít k odpoèinku
a nabrání nových sil
pøeje starostka Mgr.I.Zechová

ZDARMA
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Návštìvníci mìstského koupalištì si jistì všimli
novì vybudovaných sociálních zaøízení. Byly
vybudovány v nevyuitých prostorech provozní
budovy, která je ve spoleèném majetku bývalé TJ
Vratimov (dnes ètyøi obèanská sdruenívolejbal, stolní tenis, tenis, kopaná) a mìsta
Vratimova. Pøed stavbou nových sociálních
zaøízení na koupališti bylo uvaováno, zda
postavit úplnì novou budovu se sociálním
zaøízením nìkde na pozemku koupalištì, anebo
vyuít prostor ve stávající provozní budovì.
Nakonec se pøistoupilo ke zøízení sociálních
zaøízení pøímo v provozní budovì, pøestoe
prostory v ní nebyly po mnoho let nijak zvláš
udrovány. Vzhledem k tomu, e budova byla v
minulosti stavìna svépomocí v akcích "Z" a
neexistuje k ní projektová dokumentace,
pøedpokládaly se urèité technické problémy.
Projektovou dokumentaci na nové sociální
zaøízení zajistilo mìsto Vratimov a projektantovi
byli k dispozici "vratimovští pamìtníci", kteøí
byli pøímo úèastni výstavbì provozní budovy v
minulých letech. Pro stavbu nových sociálních
zaøízení v prostorech provozní budovy se mìsto
Vratimov rozhodlo z tìchto dùvodù:
! plocha urèená k relaxaci návštìvníkù
koupalištì byla v minulosti zmenšována
vedením tehdejší TJ Vratimov, kdy byly
vybudovány další objekty slouící sportu
(napø.tenisový kurt) a dnes díky velké
návštìvnosti mìstského koupalištì v
letních mìsících je mnohdy plocha
nedostaèující. Proto mìsto nechtìlo
zabírat tuto plochu dále novou stavbou
! po ekonomickém propoètu bylo zjištìno, e
nové sociální zaøízení vèetnì novì
vybudované kanalizace, by bylo draší
! bylo tøeba vyuít stávajících prostor, které
nemìly vyuití

Pøi zahájení rekonstrukce stávajících prostor se
postupnì objevovaly technické problémy v
budovì, kdy v minulosti nebyly dodreny
správné stavební postupy, a proto se musel
znovu pøivolat na místo statik, aby navrhl øešení
aktuálních technických problémù. Pøi pracích se
objevily problémy i se støechou, která za
dlouhou dobu byla zkorodovaná a docházelo k
zatékání do budovy. Proto bylo pøistoupeno k
vybudování nové støechy nad novými sociálními
zaøízeními. Navíc se pøistoupilo k èásteènému
vydládìní pøístupu k pøevlékárnám a
soc.zaøízením. Samozøejmì s tímto musela být
souèasnì vybudována zcela nová kanalizace,
protoe stávající kanalizace, která je v majetku
obèanských sdruení je v nedobrém technickém
stavu. Pøi jednáních se zástupci obè.sdruení
nedošlo ke vzájemné shodì v tom, e je tøeba
spoleènì financovat rekonstrukci stávající
kanalizace a tuto uívat spoleènì. Výsledkem
tedy je, e je vybudována nová kanalizaèní
pøípojka, která je vyuívána pouze pro potøeby
koupalištì a musela být vybudována venkovní
trasou, nebo ani zde nedošlo k dohodì a nebyl
dán souhlas k zabudování kanalizaèního potrubí
vnitøními prostory pøízemí budovy. Z výše
uvedených dùvodù došlo k adekvátnímu
navýšení ceny za provedené dílo, tzn., e byly
zaplaceny práce, se kterými se v projektu
nepoèítalo. Pøestoe práce navíc pokraèovaly,
byli jsme pøipraveni na otevøení koupalištì od
11.èervna.I pøes popsané problémy v tomto
èlánku, mùeme všichni, kteøí jsme vidìli nové a
dokonèené sociální zaøízení konstatovat, e se
dílo podaøilo a vìøíme, e všichni návštìvníci
ocení kvalitnìjší zázemí sociálního zaøízení,
které zcela splòuje poadavky hygienických
pøedpisù.
Mgr.I.Zechová-starostka

Kostky, kostièky.....
Poèáteèní krásný vzhled parkovištì u
Nákupního støediska po provedené rekonstrukci
v létech 1996 a 1998, vzal brzy za své.
Technologie ukládání kostek, zvolená
provádìcí firmou, se ukázala jako nevhodná.
Kostky se dále uvolòovaly, nacházeli jsme je na
ploše parkovištì a v trávì. Narušená místa se
zvìtšovala a byla nebezpeèná nejen pro
motoristy, ale zvláštì pro procházející obèany.
Kostky se zaèaly uvolòovat i v místech
urèených jen pro chodce.
Pøi pøípravì ropoètu na rok 2005 byla vyèlenìna
finanèní èástka na pøedládìní parkovací
plochy. Únorové zasedání zastupitelstva mìsta

schválilo rozpoèet na letošní rok, a tím bylo
mono zaèít s pøípravami k pøedládìní.
V souèasné dobì je mono vidìt na staveništi
èilý stavební ruch a také novou podobu
parkovištì. K opravì jsou pouity stávající
kostky, které jsou však jinak uloeny. K
oddìlení parkovacích míst je novì pouita
èervená zámková dlaba, která je výraznìjší.
Vìøíme, e i pøes souèasné problémy s
parkováním v našem mìstì bude po provedené
opravì parkovištì motoristùm dobøe slouit a
pøispìje k pìknému vzhledu našeho mìsta.
I.Kièmer-místostarosta

Upozoròujeme obèany, e dne 11.-13. èervence
2005 bude z dùvodu školení odbor výstavby a
ivotního prostøedí Mìstského úøadu ve
Vratimovì uzavøen.
Ing.R.Pavlovská-VaP
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Svozový kalendáø na 2.pololetí 2005
Vratimov - svozový den pátek
datum
8.7.
15.7.
22.7.
29.7.
5.8.
12.8.
19.8.
26.8.
2.9.
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.
18.11.
25.11.
2.12.
9.12.
16.12.
23.12.
30.12.
6.1.

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

1 x 2 týdny
modrá

1 x 4 týdny

modrá

zelená

Horní Datynì - svozový den støeda
kombi
lutá
lutá

modrá
modrá

lutá
zelená
lutá

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

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

datum
6.7.
13.7.
20.7.
27.7.
3.8.
10.8.
17.8.
24.8.
31.8.
7.9.
14.9.
21.9.
28.9.
5.10.
12.10.
19.10.
26.10.
2.11.
9.11.
16.11.
23.11.
30.11.
7.12.
14.12.
21.12.
28.12.
4.1.

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

1 x 2 týdny

1 x 4 týdny

modrá

zelená

kombi
lutá
lutá

modrá
lutá
modrá

zelená
lutá

modrá
modrá

zelená

lutá

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

lutá

zelená

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

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

Informace o sociálních dávkách

Informace obèanùm o pøiznání bezmocnosti a dávky sociální péèe, pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou nebo jinou osobu

V poslední dobì pøibývá dotazù na pøiznání
bezmocnosti nemocným obèanùm a souèasnì na
pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou nebo jinou
osobu a podmínky pro jeho pøiznání. Proto
odbor vnitøní správy MìÚ poskytuje obèanùm
následující základní informace.
Bezmocnost:
Posuzuje posudkový lékaø Okresní správy
sociálního zabezpeèení ve Frýdku Místku, kde
se ádost podává. Pokud nemocný není schopen
o bezmocnost sám poádat, mùe zplnomocnit k
vyøízení svého rodinného pøíslušníka, nebo
jinou osobu. K ádosti je nutné pøedloit
obèanský prùkaz, výmìr dùchodu a pøípadnì
plnou moc. Lékaøskou zprávu si posudkový
lékaø vyádá u ošetøujícího lékaøe sám.Jsou tøi
stupnì bezmocnosti:
! Èásteènì bezmocná osoba potøebuje
dlouhodobì pomoc jiné osoby pøi
nìkterých ivotních úkonech (mytí
oblékání, èesání), té osoba prakticky
nevidomá.
! Pøevánì bezmocná osoba potøebuje
kromì pomoci uvedené v prvním odstavci
pravidelnou
pomoc ,
pøípadnì soustavný dohled jiné osoby pøi
hlavních ivotních úkonech(pøi chùzi,
výkonu fyziologické potøeby), té osoba
úplnì nevidomá.
! Úplnì bezmocná osoba
vùbec není

schopna sebeobsluhy, potøebuje soustavné
ošetøování a je trvale odkázána na pomoc
jiné osoby pøi všech ivotních úkonech.
Pøíspìvek pøi péèi o blízkou nebo jinou
osobu:
Pøíspìvek pøi péèi o blízkou nebo jinou osobu
náleí tomu, kdo peèuje osobnì, øádnì a
celodennì o blízkou osobu, která je buï
pøevánì nebo úplnì bezmocná, anebo starší 80
let a je èásteènì bezmocná. Pøíspìvek náleí té
tomu, kdo peèuje o jinou ne blízkou osobu,
pokud spolu ijí v domácnosti.
Tento pøíspìvek náleí také rodièi (prarodièi
anebo tomu, kdo pøevzal dítì do péèe
nahrazující péèi rodièù na základì rozhodnutí
pøíslušného orgánu), který peèuje celodennì,
øádnì o nezletilé dítì starší l roku, které je
dlouhodobì tìce zdravotnì postiené,
vyadující mimoøádnou péèi.
Výše pøíspìvku:
Pøi péèi o l osobu l,6 násobek èástky na osobní
potøeby 1,6 x 2 360 (èástka ivotního minima na
osobní potøeby) - 3 776,- Kè.
Pøi péèi o 2 nebo více osob 2,75 násobku èástky
na osobní potøeby 6 490,- Kè.
Kdo má nárok na plnou výši pøíspìvku:
! Obèan bez pøíjmu.
! Poivatel èásteèného invalidního nebo
sirotèího dùchodu, který nemá pøíjem z
výdìleèné èinnosti.

! Obèané s pøíjmem z výdìleèné èinnosti,
která zakládá úèast na nemocenském
pojištìní, pokud pøíjem nepøesáhne l,5
násobek èástky na osobní potøeby t.j. 3
540,- Kè. Dávky nemocenského pøíjmu se
zapoèítávají do pøíjmu.
! Samostatnì výdìleènì èinná osoba, pokud
její pøíjem nepøesáhne 1,5 násobek èástky
na osobní potøeby.
! Osoba pobírající podporu v
nezamìstnanosti z úøadu práce, výivné
apod.
Kdo nemá nárok na pøíspìvek pøi péèi o
blízkou osobu:
Poivatel plného invalidního dùchodu,
starobního dùchodu, vdovského nebo
vdoveckého dùchodu, pokud výše tohoto
dùchodu (nebo soubìhu dùchodù) pøesahuje
výši pøíspìvku.
Pokud je výše dùchodu niší ne pøíspìvek,
náleí mu rozdíl mezi plným pøíspìvkem a
dùchodem. Dále nenáleí pøíspìvek pøi soubìhu
jakéhokoliv dùchodu s výdìleènou èinností.
Pøíslušnost:
O pøíspìvek si ádá peèující osoba na tom
povìøeném obecním úøadì, v jeho pùsobnosti
má trvalý pobyt.
D. Klimková - sociální pracovnice
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Kulturní dùm
v novém kabátì

Tento pøíbìh je pravdivý, ale nikdo neví, co to
vlastnì bylo, tak se nedìste. Kamarádky, s
kterýma jsem v pøíbìhu na pokoji, jsou mé
opravdové kamarádky. Jmenují se Verèa, Natka,
Markéta, druhá Verèa (budu jí øíkat Veronika, aby
se to nepletlo ) a já jsem Lucka.
Stalo se to ve ètvrtek 9.6.. Byli jsme ve škole v
pøírodì, bylo u po veèerce, ádné z nás se
nechtìlo poøád spát. Já jsem spala na
poschoïové posteli (dole) a nade mnou spala
Natka. Za náma byla u jen zeï, ale pøed náma
bylo okno a pod ním postel, na které spala
Markéta. Verèa a Veronika mìly svou postel na
druhé pùlce pokoje. Z nièeho nic se Markéta
koukla z okna a øekla nám:"Holky podívejte se
ven, jaká je tam mlha".Všechny, a na Natku,
jsme se tam šly podívat. Kdy jsme se dost
vynadívaly, holky si u šly lehnout, ale já ne. Nìco
se mi toti v té mlze nelíbilo. Poøád jsem se na to

Dominanta centra Vratimova, velký objekt
Kina Hvìzda a Spoleèenského domu je v
souèasné dobì obehnán lešením, vnitøní
prostory opanovali topenáøi, zedníci, malíøi
i vodaøi a na pøilehlém parkovišti si
dodavatelská stavební firma vybudovala
své pøechodné zázemí.
Po prvním mìsíci práce (zahájení
rekonstrukce 9. 5. 2005) se nám u první ze
ètyø obvodových zdí pøedstavila v novém
moderním kabátì. Právì podle této jedné
strany objektu si mùeme udìlat
pøedstavu, jaká paráda to bude, a se za tøi
mìsíce odstraní lešení i z poslední stìny - z
èelní strany od vstupu do kina.
Ji nyní vidíme nová velká plastová okna,
zateplení stìny a pod novou omítkou je
skryto ještì nìkolik zpevòujících a
izolaèních vrstev.
Pracuje se i uvnitø objektu - mìní a natírají
se radiátory, upravuje se i jejich poèet a
velikost podle nových tepelných podmínek,
novì se vedou rozvody tepla a teplé vody z
výmìníku, vymìòují se toaletní mísy a
umývadla a v jedné èásti objektu se
kompletnì vymìnily elektrické rozvody
vèetnì zvýšení poètu zásuvek a výmìny
svìtel.
Základní kámen ke stavbì kulturního domu
byl poloen roku 1969, od té doby se øešily
jen nejnutnìjší opravy, ale na vìtší investici
do kulturního domu nebyly a dosud
finance. Pøesto, e se letošní rekonstrukce
nedotýká vnitøního technického vybavení a
pro plánované pokraèování oprav v pøíštím
roce toho ještì zbývá mnoho (elektrické
rozvody dvou velkých sálù, salónkù i
promítací kabiny, strop velkého sálu,
sociální zaøízení u salónkù a kavárny aj.),
všichni návštìvníci kulturního stánku
budou moci ji v záøí ocenit zlepšený
svìtelný i tepelný komfort místností, novou
malbou svítící stìny, sociální vybavení na
úrovni doby a mnohá jiná zlepšení.
Mùete to vidìt i vy - kulturní dùm otevøe
své prostory všem zájemcùm o prohlídku i
tìch nejskrytìjších koutù pøi "Dni
otevøených dveøí". Kdy? Urèitì v záøí, ale
pøesný termín vèas oznámíme - podle toho,
jestli stavbaøùm pùjde vše podle plánu....
H.Bömerová

Historie bìhu T.Foxe se váe na ivotní pøíbìh
mladého Kanaïana, kterému byla v 18 letech
amputována noha postiena rakovinou kosti. V
bolestech a utrpení, které Terry proíval a které
vidìl u ostatních pacientù, se zrodila touha
pøekonat bezmoc a podniknout nìco, co by
napomohlo boji proti této zákeøné nemoci.
Rozhodl se bìet napøíè Kanadou a uspoøádat
sbírku finanèních prostøedkù na výzkum
rakoviny. Po intenzivním tréninku a peèlivé
pøípravì se 12.dubna 1980 vydal z východního
pobøeí kanadské provincie Newfouland na tra
"maratónu nadìje". Za 143 dní ubìhl 5565 km,
dennì absolvoval dávku témìø rovnou délce
maratónské tratì. U Thunder Bay v provincii
Ontario byl nucen svùj hrdinský maratón
ukonèit. Rakovina se rozšíøila do plic a
28.èervna 1981 ještì ani ne 23 letého Terryho
pøemohla. Terry Fox se zapsal do srdcí miliónù
Kanaïanù. Stal se národním hrdinou a z jeho
"maratónu nadìje" vznikla tradice, která velmi
rychle pronikla za hranice Kanady.
První symbolický Bìh Terryho Foxe v ÈR byl
zorganizován v Praze v r.1992. V letech 19931994 probíhal tento bìh pouze v Praze. Od roku
1995 se konal ji v dalších šesti mìstech ÈR a od
r.1996 se BTF konal ji ve 36 èeských a
moravských mìstech. V souèasnosti je
organizováno pøes 180 bìhù po celé ÈR, která se
tímto øadí na pøední místa v mezinárodním
srovnání poøádajících zemí BTF. Kadoroènì je
na úèet BTF urèený na podporu výzkumu

ZŠ Horní Datynì má za sebou nejen
úspìšný rok z pohledu rùznorodých akcí,
ale také má poøádný dùvod k oslavì.
Naše škola ji druhým rokem vydává Školní
zrcadlo. ( To však pravidelní ètenáøi
Vratimovských novin vìdí.)Spoleènost
TransGas poøádala ji 4.roèník soutìe "O
nejlepší školní èasopis" pro áky
základních škol. Neváhala jsem a 3.èíslo
školního zrcadla jsem do této soutìe
poslala.
S velikou radostí a potìšením teï mohu
veøejnì oznámit, e naše Školní zrcadlo
se umístilo mezi dvaceti nejlepšími
èasopisy. Získali jsme tak finanèní

odmìnu ve výši 10 000 Kè.
Tento školní rok byl pod záštitou
celoroèního projektu "A vyrostu, chci být..."
a velmi zdaøilých akcí nejen pro dìti, ale i
rodièe a širokou veøejnost. Za 2.pol. bych
pøipomnìla : Maškarní ples v naší škole,
Dìti v roli uèitelù, Den otevøených dveøí v
1.tøídì, Den matek se ŠD, Škola v pøírodì "Plavba na tajuplný ostrov,...". Touto cestou
bych i ráda pochválila celou první tøídu,
která se velmi rychle adaptovala na školní
prostøedí, aktivnì se zúèastòovala všech
školních soutìí. Doufám, e pozitivní
naladìní prvòáèkù, jejich dobrá pracovní
morálka a soutìní duch pøetrvá i do

víc a víc dívala. Najednou ve mnì nìco hrklo. Byl
to "vodník"!! Sedìl na stromì a houpal nohama.
Øekla jsem to holkám, ale Markéta a Natka se
nechtìly jít kouknout. Nevím proè, ale nešly. Zato
Verèa a Veronika šly hned. Verèa sice nic
nevidìla, ale vìøila mi. Veronika zprvu také nic
nevidìla, ale po chvíli ho zahlédla. Zaèaly jsme
se trochu bát. Vzpomnìly jsme si však na hodné
vodníky z pohádek a proto jsme v klidu usnuly.
Následující den jsme u mìli odjídìt. Všechno
probíhalo normálnì, jenom kdy jsme se
podívaly na stejné místo, nic jsme nevidìly. Byla
opìt velká mlha. Ale co se nestalo?Kdy jsme
venku èekaly na paní uèitelku, zhlédly jsme v dáli
obrys vodníka, tentokrát ale všechny! Nikdy na
tento nevšední záitek nezapomenu. Sice nevím,
co jsme to pøesnì vidìly, ale nìco to muselo být.
L.Pøidalová-5.tø.ZŠ H.Datynì

Pøíbìh Terryho Foxe

¡

rakoviny poukázána èástka pøesahující 2
mil.Kè. V r.2001 to bylo dokonce 3 485 000 Kè.
Vratimovský Bìh Terryho Foxe se letos poøádal
ji po sedmé. V uplynulých roènících pøispìli
obèané Vratimova a okolí èástkou pøes 150
tis.korun. Bohuel se výtìek z BTF urèený na
podporu výzkumu rakoviny kadoroènì sniuje.
Celá tato vysoce humanitárnì zamìøená akce
zaèíná být brána veøejností jako obchod "nìco za
nìco". Nabídnìte nám atraktivní dárek a my
pøispìjeme. Veškeré prostøedky z BTF jsou
urèeny na výzkum boje proti rakovinì a
kadému z nás mùe tento výzkum jednou
zachránit ivot. Pøispìjme proto alespoò 1x za
rok symbolickou èástkou a vìnujme krátký èas
úèasti na tomto bìhu...
Dìkujeme sponzorùm za podporu BTF
poøádaného ve Vratimovì:
Fa Vašíèek-voda, topení,plyn-p.Vašíèek,
Heinich interiér-p.Heinich,p.Heinichová, SIBE-CO-p.Pardubický, Music club cafep.Hrabec,Renoplast-p.Vašnovský, Restaurace
Nimrod-p.Gelnar, Sdruení drogeriep.Kašpárek,Fa Kate-p.Baierová, Kvìtináøstvíp.Kruicová, DB Trans-p.Šilhán,Restaurace
U Radoša, Modrá pyramida-p.Dostálová,
Klenoty Válkovi, Podlahové krytiny-p.Linzer,
Èajovna Na Dlani-p.Macura, Trafika Koka,
Trafika Golíková, Fa Pema-p.Kalivodová,
Mlékárna-p.Vavrošová.
I.Spratková-starostka TJ Sokol Vratimov

druhého roèníku. Velice milou vzpomínkou
na svùj první školní rok jim bude jejich
vlastní kniha "Jak jsem se uèil èíst, psát a
poèítat". Po celých deset mìsícù si psali to,
co se v jednotlivých mìsících nauèili. V
jejich knize jim nechybí první krùèky pøi
psaní, ètení, rùzné malùvky, ale i fotografie
z plavání nebo zahájení školního roku. Dost
u psaní a vzpomínání. Pøed námi jsou dva
mìsíce odpoèinku a relaxace. Všem dìtem
pøeji radostné prázdniny, plné sluníèka,
nezapomenutelných záitkù a vám
dospìlým kouzelnou rodinnou dovolenou.
Mgr.L.Antonínová-uèitelka
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

Spolecenská
rubrika
¡
Tìko je bez tebe ít, smrtí však láska nekonèí,
v srdci tì stále budeme mít

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

Dne 15.èervence 2005 si pøipomeneme
2.výroèí úmrtí milovaného manela, syna, otce,
dìdeèka, bratra a strýce
z Vratimova

Vratimov 4.,11.,18. a 25.7. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17

prodeje : vestibul 1. a 12. èervence

Všem nám moc chybíš! Nikdy na Tebe nezapomenou
manelka Natálie, dìti Soòa, Rostislav a Eva
s rodinami a maminka Anna

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

Nový katalog firem
a organizací Vratimova
KULTURNÍ STØEDISKO VRATIMOV

¡

Urèeno všem podnikatelùm, firmám,
spoleènostem,zájmovým spolkùm i sdruením !
Pokud chcete být uvedeni v novì pøipravovaném kontaktním
katalogu ( vyjde v záøí, další a za 4 roky, zdarma všechny
domácnosti ve Vratimovì a H.Datyních, náklad 3 tis.kusù )
máte pøíleitost!! Kontaktujte osobnì nebo telefonicky
do 11.7.2005 kulturní støedisko ve Vratimovì, kde se dozvíte
další informace.Tel.: 595 700 750-4
e-mail:ksvratimov@mybox.cz

zveme Vás na prodejní výstavu obrazù
enec patøí obrazùm
v
r
èe

¡
19.9. v 18 hod. SANATORIUM
Karel Šíp+Josef Náhlovský+Dagmar Zázvùrková
dy
vstupné 250 Kè ( sleva 180 Kè )
Y nvali
V
i
E
31.10. v 18 hod. ABECEDA HVÌZD 3
SL dce, ty
Vláïa Hron a jeho hvìzdy
ho en
ùc stud
vstupné 260 Kè ( sleva 150 Kè )
d
o
a
11.12. v 18 hod. VÁNOÈNÍ KONCERT pr
S VÁCLAVEM HUDEÈKEM a jeho hosty
vstupné 200 Kè ( sleva 130 Kè )

¡
pohádky pro nedìlní dopoledne
Veselá dobrodruství s Anièkou, zvíøátky a šálkem
èaje, O princeznì Barborce,Tøi prasátka

3.prosince v 17 hod.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA s Jaromírem Riedlem
s nadílkou

pro školy a školky
6.øíjen v 8,30 a 10 hod. Káa a Škubánek
2.prosince v 8,30 a 10 hod. Mikulášské besídky
prosinec v 8,30 a 10 hod. Jak pan mysliveèek
se všemi lesními pøáteli oslavil Štìdrý den

Kulturní dùm H.Datynì
záøí - Louèení s létem - s pìveckou soutìí o selátko !
øíjen - "Romeo a Julie" - v podání proskovického divadla

pondìlí - pátek 9 - 16 hod.
Mìstská

knihovna
V R AT I M O V

Výstavy:
Výtvarné práce ákù ze soutìe „Malujeme obrázky k pohádkám
Hanse Christiana Andersena“ mùete zhlédnout v knihovnách:
Mìstská knihovna VRATIMOV - do záøí 2005.
Pùjèovní doba: po,èt 9-12 , 13-18, út 9-12 a pá 13-16
Místní knihovna HORNÍ DATYNÌ - do záøí 2005.
Pùjèovní doba: pondìlí od 14 -17 hod.
Místní knihovna ØEPIŠTÌ - do 26. èervence 2005.
Pùjèovní doba: úterý 9-12 , 13-17 hod. a pátek 9-12 , 13-15,30
Výstava v Øepišti bude doplnìna o keramiku z tvorby keramického
krouku pøi základní škole. Na srpen pøipravujeme výstavu fotografií
Václava Illka.
Bìhem prázdnin bude zavøeno pouze v tìchto knihovnách:
Místní knihovna PASKOV: od 11. èervence do 15. èervence.
Místní knihovna ØEPIŠTÌ: v úterý 23. srpna a v úterý 30. srpna.
Hledáme spolupracovníky na dohody o provedení prací:
! úklid stavìní knihovního fondu ve skladišti
! údrbáøské práce
! drobnou údrbu poèítaèù

Upozoròujeme zájemce o pronájem školního høištì u Základní školy
Masarykovo nám. v dobì hlavních prázdnin, aby se kontaktovali u
správkynì høištì na tel. 720 544 666.Cena za 1 hodinu pronájmu
èiní 150 Kè. Pøi návštìvì skupiny osob mladších 18ti let je nutný
doprovod zodp.osoby starší 18ti let.
ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

¡
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10 lekcí / 400 Kè

pro dìti od 12 let

moderní taneèní styly

15 lekcí/ 680 Kè
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- pro zaèáteèníky
è
- mírnì pokroèilé /350 K
cí
- pokroèilé
lek

PRACUJEME S POÈÍTAÈEM

evz
Pøihlášky mùete od

tel. 595 700 752
v,
o
m
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ra
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Kulturní støe

dávat ihned !

10 - 15 let
13 lekcí
400 Kè

aerobic dívky

5- 9 let
13 lekcí/400 Kè

aerobic dìti

10 lekcí/400 Kè

ŠKOLA JÓGY
FRÝDEK - MÍSTEK

RA
cena kurzu - 350,- Kè KA KAL

Deset setkání po dvou vyuèovacích hodinách

Zápis do všech kurzù probìhne ve dnech 5.-6.záøí od 8 do 18 hod.

15 lekcí / 450 Kè

cvièení pro potìšení
a udrení kondice

KALANETIKA

power joga,
pilates

32 lekcí / 1800 Kè

angliètina
nìmèina
ruština
franczouština

od záøí 2005 v kurzech KS Vratimov

¡
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Program kina Hvìzda Vratimov
Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

èervenec 2005

tel.: 595 700 759, spojení z centra Ostravy - bus è.21

Veèerní pøedstavení hrajeme opìt v 18,00 hod. !

2.- 3.7. v 16,00 hod.
USA 86´

pøístupný
60,-Kè

20.- 23.7. v 18,00 hod.
USA 105´

Kruh 2

Roboti
Z doby ledové do doby plechové! Animovaná
komedie v èeském znìní.

6.- 9.7. v 18,00 hod.
ÈR 95´

nepøístupný
70,-Kè

Strach uzavírá kruh. Tajemná Samara se vrací a ádá své.
Thriller, který rozhodnì vyvolá mrazení.
Hraje: Naomi Wats, Sissy Spacek

23.- 24.7. v 16,00 hod.
USA 97
´

9.- 10.7. v 16,00 hod.
USA 104´

pøístupný
55,-Kè

Øada nešastných pøíhod
Èerná komedie o 3 sourozencích, kteøí se ocitají na cestì
náhodných pøekvapení a katastrofálních nezdarù
pøi hledání domova.Hraje Jim Carey, Meryl Streep

13.-16.7 v 18,00 hod.
USA 118´

pøístupný
60, -Kè

Baba na zabití

Sluneèní stát
Film o vìrných kamarádech z ostravské fabriky a jejich
èásteèných neúspìších v nepøetrité øadì úspìchù.
Hraje: Igor Bareš, Oldøich Navrátil, P.Špalková

pøístupný
63,-Kè

ivot pod vodou

Prodám luxusní byt v New Yorku, zn.5+jedna baba. B.Stiller
a D.Barrymore v komedii D.De Vita.

27.-30.7. v 18,00 hod.
USA 143´

nevhodný do 12 let
60,-Kè

Království nebeské

Bìhem køiáckých výprav ve 12.stol. mladý kováø vede
jeruzalémský lid v obranì proti nepøátelùm.. Orlando
Bloom ve snímku Ridleyho Scotta-tvùrce Gladiátora.

30.- 31.7 v 18,00 hod.
ÈR 120´

pøístupný
60,-Kè

Jak básníci neztrácejí nadìji

Netradièní komedie o skupinì oceánografù, lovících vzácného
raloka. Hvìzdné obsazení v èele s Billem Murraym.

16.-17.7. v 16,00 hod.
USA 86´

nepøístupný
55,-Kè

nevhodný do 12 let
60,-Kè

Høíšný tanec 2
Vášeò a salsa v áru havanských nocí.
V hlavní roli Diego Luna.

Poetika a humor básníkù Štìpána a Kendyho nestárne,
naopak zraje jako víno.

V SRPNU
NEHRAJEME

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

http: //kina.365dni.cz
¡

název kurzu nebo krouku

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

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

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

v tomto èísle najdete
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ZDARMA

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA VRATIMOVA
Zastupitelstvo Mìsta Vratimova zasedalo
dne 27.èervna 2005 a projednávalo :
! rozbory hospodaøení mìsta Vratimova za
období 1.-4.mìsíc roku 2005
! rozpoètové opatøení è.II/2005
! návrh koeficientu danì z nemovitostí na
rok 2006
! plán finanèních kontrol na II.pol.roku 2005
! informace o nápadu trestné èinnosti a
pøestupkù ve Vratimovì za I.pol.roku 2005
! plán práce ZM na období 7/2005 - 12/2005
! školství-pøipravenost na školní rok
2005/2006
! plán práce finanèního, kontrolního a
osadního výboru na II.pol.roku 2005
! finanèní pomoc mìsta obèanùm v sociální
oblasti
Rada Mìsta Vratimova zasedala v tìchto
termínech a projednávala :
dne 27.èervna 2005
! dodatek ke smlouvì è.200501
! smlouvy o dílo è.1511/2005, è.1512/2005,
è.1513/2005
! dodatek è.1 ke Smlouvì o dílo è.
1261/2005
dne 11.èervence 2005
! smlouvu o dílo è.1517/2005
dne 9.srpna 2005
! zprávu o èinnosti regionu Slezská brána
! prùbìh rekonstrukce Školní jídelny
Vratimov
! plnìní investièních akcí za I.pol.2005
! ukonèení nájmu sluebního bytu
! pøidìlení sluebního bytu
! smlouva o dílo è.1541/2005
! ádosti o napojení na vodovodní øad
! zámìr pronájmu nebytového prostorutìlocvièna ZŠ Datyòská ul.
! pronájem pozemkù
! rezignace na mandát èlena ZM-ing.Pavel
Kupka
I.Kièmer-místostarosta

°
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Po dlouhých letech èekání, doufání, následné
rezignaci a nové nadìje jsme mohli nedávno
hrdì a vdìènì vyjít na veèerní procházku po naší
novì opravené ulici.
Prach, kalue a vìènì zablácené boty budou
brzy zapomenuty, ale pocit, e i poslední ulice v
obci se mùe spolehnout na Váš zájem,
starostlivost a péèi, si jistì nadlouho
zapamatujeme a budeme se z nìj tìšit stejnì
dlouho jako z nové komunikace.
Atak Vám všem rádi a upøímnì dìkujeme.
Obyvatelé ul.Na Hranici, H.Datynì

Ve spoleèném povolebním prohlášení, v kapitole
ROZVOJ MÌSTA, se zavazujeme, e budeme
z lepš ovat s tav m ís tních kom unikací,
rekonstruovat prašné komunikace na bezprašné,
obnovovat a modernizovat znaèení ulic. Konèí
tøetí rok volebního období a bilancování stavu
oprav komunikací je pøíznivé. Z rozpoètu mìsta
byl za toto období poloen nový asfaltový
koberec na tìchto komunikacích : K Závorám,
Sumínova (na území mìsta), Na Slezance, K
Sokolovnì, Na Podlesí, Na Hranici, Na
Pasekách a èást ulice Okruní. Finanèní
spoluúèast mìsta byla pøi celkové rekonstrukci
ulice Nová. Bez finanèní spoluúèasti mìsta byl
poloen asfaltový koberec na ulici Bøízkové a
obnovena toèna na køiovatce ulic Bøízkova a
Pøíènice.
Èásteèné opravy asfaltovou smìsí byly
provedeny na ulicích U Trati a Drustevní. Ulice
Pøespolní, Koneèná a Za Kolibou byly v
letošním roce opraveny recyklátem, na který je
nutno v pøíštím roce poloit asfaltový koberec. V
letošním roce z rozpoètu mìsta, pøedpokládáme
v mìsíci záøí, bude provedena oprava ulic
Lipové a èásti ulice V Údolí.
Ve druhé polovinì mìsíce srpna zaèala Správa
a údrba silnic, støedisko Frýdek-Místek,
provádìt opravu silnice Václavovická . Stav této
silnice, která je ve správì kraje, byl obèany
velmi kritizován. Po letošní zimì nebyla silnice
opravována, protoe po jednáních, která jsme
vedli s vedoucím Støediska správy a údrby
silnic FM Ing.Vlkem, bylo rozhodnuto o
poloení nového asfaltového koberce.
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Mimo tyto opravy komunikací se prùbìnì
provádí opravy výtlukù asfaltovou smìsí,
recyklátem nebo zasypání struskou. Provádí se i
výmìna a doplòování dopravního znaèení. V
jednání je i zhotovení orientaèních tabulí
Vratimova a H.Datyò. Z výše uvedených údajù
vyplývá, e opravì komunikací byla za uplynulé
tøi roky vìnována dosti velká pozornost. Všichni
obèané však spokojeni nebudou, protoe nìkteré
komunikace ještì zbývá opravit. Ulicím
L.Fajkuse, Pomezí, E.Slívy, Nad Toènou, Na
Pøíènici (mezi panelovými domy), Višòová a
dalším bude vìnována pozornost v pøíštích
létech. Rovnì tak opravì a výstavbì chodníkù.
Mnohé z komunikací nejsou na stoupající provoz
motorových vozidel konstruovány. Byli jsme
proto nemile pøekvapeni, kdy bylo rozhodnuto
podpisem ministra dopravy Šimonovským o
zpoplatnìní rychlostní komunikace mezi
Ostravou a Fr.-Místkem. Pro obèany našeho
mìsta by to znamenalo podstatné zhoršení
ivotních podmínek z dùvodu zvýšeného
prùjezdu osobních a nákladních vozidel našim
mìstem. Vyuili jsme proto monosti prezentovat
svùj názor a urèitì i názor našich obèanù jak v
rozhlasovém vysílání, tak i pøipojením se k petici
proti zpoplatnìní uvedené rychlostní
komunikace.
Vìøíme, e po protestech, které tento zámìr
doprovázejí, zpoplatnìní rychlostní komunikace
nebude, a e k nárùstu dopravy v našem mìstì
nedojde.
I.Kièmer - místostarosta

Mezilidské vztahy aneb èmoudy, èmoudy, èmoudíky
Jistì znáte ten osvobozující prima pocit, kdy si po
nároèném dni chcete sednout na zahradu, nic koneènì
nedìlat, maximálnì tak pít kafe a jen tiše vnímat pocit
volna. Záhonky voní kvetoucími kytièkami, trávník je
pìknì upraven, právì nad ním poletuje motýlek a
atmosféru domova umocòuje i na šòùrách povìšené
èerstvì vyprané tøepotající se prádlo. Nasálo vùni
sluneèného dne, èistoty a bìlosti. Na chvilku si
odbìhnete pro nìco do domku a jen tak mimodìk
hodíte pohled pøes okno ven a ouha! Neèekanì se
zaèalo zatahovat, obloha zešedla. Rychle, posbírat
prádlo! Chvatnì vybìhnete ven, do oèí i do nosu se
vám bodavì vetøe štiplavý kouø a s údivem zjistíte, e
to byl optický klam. Nezatahuje se, nebude pršet!
Obloha je stále jasná a blankytná. Jen èisounké a pøed
chvíli ještì voòavé prádlo je poseto èernými teèkami,
protoe soused opìt pálí a èmoudí. Popadne vás vztek
a beznadìj a nemáte náladu na nic, ani na to posezení
venku. I to kafe náhle ztratilo svou voòavou chu...
Tolik jen na úvod pro dokreslení situace. Mezilidské
vztahy jsou køehké, èasto vyadují velkou dávku

diplomacie, ale jsou nesmírnì dùleité. Nemùeme se
zavøít za plot své zahrady a nevnímat svìt za ní.
Vzhledem k èasto se opakujícím stínostem a steskùm
na bezohlednost sousedù, kteøí vytrvale a bez ustání
obtìují své okolí neustálým pálením èehokoliv a
kdykoliv, nerespektujíce ani dny volna ani hodinu
(naopak jsou tací, kteøí èmoudí i v noci pod rouškou
tmy, jsou asi jako malé dìti, které vìøí tomu, e co není
vidìt, prostì není), pøipomeòme si, co uvádí zákon
è.86/2002 o ochranì ovzduší: " V otevøených
ohništích, zahradních krbech nebo otevøených
grilovacích zaøízeních lze spalovat jen døevo, døevìné
uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva urèená
výrobcem, pøi èem uvedená paliva nebo materiály
nesmìjí být kontaminovány chemickými látkami."
Tolik praví zákon. Apelujeme nejen na jeho
dodrování, ale i na toleranci a ohleduplnost. Vdy
nejsme na planetì sami. A vdy se dá najít
kompromisní øešení, které bude vyhovovat všem.
Chce to jen chtít a nechovat se bezohlednì vùèi okolí.
RNDr.I.Hranická -odbor VaP

UPOZORNÌNÍ NA ODEÈET VODOMÌRÙ
Oznamujeme, e v dobì od 14.9. do 23.9 bude ve Vratimovì provádìn pravidelný opis vodomìrù
pracovníky SmVaK,a.s..V Horních Datyních to bude od 6.9. do13.9..
Ing.I.Novoèková - SmVaK-FM
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Mateøská škola Vratimov - pøíspìvková organizace vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení pracovního místa
Druh práce: úèetní pro pøíspìvkové
organizace. Poadavky: vzdìlání
ekonomického smìru ( SŠ, VŠ ), poadovaná
délka praxe v úèetnictví nejménì 3 roky,
øidièský prùkaz sk.B (není nezbytným
pøedpokladem). Další poadované znalosti:
podvojné úèetnictví, úèetní a daòové
zákony, dovednost pracovat na PC (Word,

v Dùlòáku
Ji 22.roèník Jakubova lesního bìhu se koná ve
støedu 7.záøí v lese Dùlòáku. Start jednoho z
nejpopulárnìjších závodù Moravskoslezského
kraje je v 17,30 hod. u "hájenky" a vytrvalci bìí
dva ètyøkilometrové okruhy. Závod je zaøazen
do celostátní atletické termínovky a je souèástí
celoroèních bìeckých seriálù Beskydského
poháru, Ceny ostravských vytrvalcù a Velké
ceny Frýdecko-Místecka. Má 5 vìkových
kategorií a úèast je otevøená i pro všechny
kondièní a rekreaèní sportovce.
Z.Fejgl-Bìecký klub Vratimov

Vratimovští hasièi
poøádali soutìe
V èervnu uspoøádal SDH Vratimov nìkolik
soutìí. V sobotu 4.6. se konal v areálu hasièské
zbrojnice 22.roè.soutìe O putovní pohár
starosty mìsta Vratimova a zároveò Memoriál
Bohuslava Pastròáka - 5.roèník.Nastoupilo zde
8 kolektivù muù a 1 drustvo en. Pohár
starosty mìsta si odvezlo drustvo z Rýmaøova.
Druhé místo v kategorii muù obsadili domácí,
tøetí pøíèka byla pro kolegy z H.Datyò. O malé
pøekvapení se postaraly eny vratimovského
drustva, které dosáhly druhého nejlepšího èasu
letošního roèníku.
Prvenství v Memoriálu B.Pastròáka je
ohodnoceno padesátilitrovým pivním sudem.
Tuto výhru si odvezli hasièi z Oprechtic,
2.místo obsadilo drustvo z Košatky, 3.místo
hasièi z Rýmaøova. Poární útok v této soutìi
byl bez pøekáek.
Další hasièské klání bylo pøipraveno v sobotu
18.6. rovnì u hasièské zbrojnice. Jednalo se o
silovì vytrvalostní závody jednotlivcù v
dýchací technice s názvem Vratimov Cup TFA.
Soutìe se zúèastnilo celkem 29 závodníkù z
øad dobrovolných i profesionálních hasièù.
Tento "hasièský víceboj" nejlépe zvládl
pøíslušník Hasièského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, územního odboru
Ostrava R.Duda, 2.místo L. Janko (HZS kraj
Vysoèina, ÚO Jihlava) a 3.místo M.Gurný
(HZS MSK ÚO Ostrava).Nepopulární
bramborová medaile pøipadla domácímu
R.Biedroòovi. Bohuel 2 závodníci na velice
nároèné trati špatnì rozvrhli síly a soutì
nedokonèili.
Oba "hasièské"víkendy by se neobešly bez
štìdré podpory ze stran pøíznivcù a
sponzorù,kterými byli MìÚ Vratimov, AutoPonèík, Bike-sport (p.Pavlovský), DEVA-FM,
s.r.o., restaurace Nimrod (R.Gelner), HVP, a.s.,
Hospùdka U Patrika, ÖMV ÈR, RORoubíèkovi, SDH Vratimov, Vltava Labe
Press,a.s.-Deníky Morava, Výzbrojna poární
ochrany,a.s..Podìkování patøí také èlenùm
SDH Vratimov za hladký prùbìh akcí.
Ing.J.Nìmeèek-starosta SDH Vratimov

Excel, úèetní programy, internet, e-mail),
mzdové úèetnictví, schopnost pracovat
samostatnì, komunikativnost.
Poadované doklady: pøihláška k
výbìrovému øízení, profesní ivotopis,
vè.údajù o odborných znalostech a
dovednostech, ovìøená kopie dokladu o
nejvyšším dosaeném vzdìlání, výpis z
evidence Rejstøíku trestù ne starší 3 mìsíce

( i dodateènì). Pøedpokládaný nástup
øíjen 2005. Doba trvání pracovního pomìru
- na dobu neurèitou. Pøihlášku a výše
uvedené materiály zašlete nebo doruète v
zalepené obálce do 7.záøí2005, do 12,00
hodin na adresu : Mateøská škola, Na
Vyhlídce 25, 739 32 Vratimov.
L.Siváková - øeditelka MŠ Vratimov

¡
S velkým potìšením jsme pøijali
informaci Èeského èerveného køíe v
Ostravì, e naši obèané

pan Jiøí Bìloch a Dušan Košec
obdreli Zlatou plaketu MUDr.Jana
Janského za 40 bezpøíspìvkových

odbìrù krve.
Chceme tímto jménem Mìsta Vratimova
obìma podìkovat
za jejich hluboce lidský postoj, kterým
bezesporu pøispìli k záchranì zdraví a
ivotù svých spoluobèanù, za projev

¡ ´
Pro vìtšinu lidí jsou prázdniny dobou
dovolených a odpoèinku. To však neplatí
pro pracovníky Domu dìtí a mládee
Vratimov. Aby si dìti uily o prázdninách
èistý vzduch, sport a dobrodruství,
pøipravili jsme pro nì nìkolik letních táborù.
V dobì od 1.7. do 10.7. jsme pod vedením
Davida Böhma zorganizovali ozdravný
pobyt pro rodiny s dìtmi v chorvatském
mìsteèku Omiš.
Na stejném místì se v dobì od 1.7. do 13.7.
rekreovalo 39 dìtí na letním dìtském
táboøe. Hlavní vedoucí Petr Macura si pro
nì pøipravil celotáborovou hru na motivy
filmu „ Pøíbìh raloka“.
Tábor pro dospìlé zájemce probìhl od 1.7.
do 6.7.2005 na turistické základnì
imrovice-Rosoly pod vedením Jana
Medvìda Hrni.
Stanový tábor pro dìti s celotáborovou hrou
„Pøísnì tajné“ si v dobì od 2.8. do 14.8.2005

¡

pøipravil hlavní vedoucí Kamil Neuwirth na
turistické základnì imrovice-Rosoly.
Chatkový tábor pro dìti pod názvem „Ètvrtá
dimenze“ probìhl na táborové základnì
elezná ve Vrbnì pod Pradìdem v dobì od
14.8. do 26.8.2005 pod vedením Renáty
Míèkové.
Maoretky a roztleskávaèky ZIK-ZAK
Vratimov mìly soustøedìní v Horní Lhotì od
21.8. do 26.8.2005 pod vedením Renáty
Hloušové a Ivy Endalové.
Pro „náctiletou“ mláde pøipravil vedoucí
David Böhm tábor na Morávce v dobì od
24.7. do 29.7.2005.
Vedení Domu dìtí a mládee Vratimov
dìkuje všem vedoucím, kteøí vìnovali svùj
volný èas tomu, aby našim dìtem pøipravili
nezapomenutelné záitky na letních
dìtských táborech.
H.Nevrlá-øeditelka DDM

¡
Èas letních prázdnin, kdy budova Domu dìtí a
mládee Vratimov neije dìtmi, nebo èinnost se
pøesouvá na letní dìtské tábory, jsme vyuili na
vylepšení stavu budovy a podmínek pro èinnost
dìtí a mládee.
Podaøilo se naplnit vùli ji minulého volebního
období, kdy bylo pøijato usnesení o
zrekonstruování høištì u domu dìtí a mládee.
Rekonstrukci provedla stejná firma, která
provádìla výstavbu høištì u školy. Ve Vratimovì
tak pøibylo další høištì, tentokrát s povrchem
umìlého trávníku. Høištì je urèeno nejen pro
úèastníky èinnosti DDM, ale i pro širokou
vratimovskou veøejnost. Pro vratimovské
obèany je uívání høištì ZDARMA. Høištì je
urèeno pro míèové hry. Souèástí høištì jsou

Upozornìní

branky na minikopanou, stojany a sítì na
volejbal a nohejbal. O høištì se bude starat paní
správcová a zájemci si mohou objednat hrací
èas telefonicky den pøedem. Høištì bude
slavnostnì pøedáno do uívání dne 11.9.2005 ve
13.00 hod.
Další zmìnu na objektu je mono pozorovat
pouhým okem. Jde o výmìnu oken za okna
plastová. Nová okna nejen pìknì vypadají, ale
pomohou nám šetøit výdaje za energie. Stará
okna byla ji velmi poškozená a propouštìla
velké mnoství tepla.
Dìkujeme pøedstavitelùm mìsta za krásné dárky
dìtem do nového školního roku!!!
H.Nevrlá - øeditelka DDM Vratimov

V mìsíci záøí bude z bezpeènostních dùvodù
probíhat odstraòování pøístøeškù u popelnicových
nádob na území našeho mìsta.Náhradou budou
postupnì vysazovány okrasné keøe.
I.Kièmer - místostarosta
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Nedávné úmrtí ministra kultury Pavla Dostála,
oblíbeného a uznávaného politika, mì pøimìlo
ke vzpomínkám na léta 1976-77. Tehdy
ochotnický divadelní soubor mìsta Vratimova,
pod vedením Mgr.Lubomíra Stavinohy,
nastudoval a pøedvedl veøejnosti dvì divadelní
hry autorù Pavla Dostála a Richarda Pogody.
Jednalo se o muzikálové formy, je byly blízké
poèetné skupinì mladých nadšencù, kteøí s
nasazením obì hry nastudovali. Byla to
divadelní hra ze studentského prostøedí
Výteèníci a hra Festival, na její realizaci se oba
výše zmínìní autoøi osobnì podíleli. Spoleènì
pøijídìli z Olomouce do Vratimova asi jednou
mìsíènì, aby byli pøítomni dùleitým zkouškám
a úpravám divadelní hry. Vùbec jsme si tenkrát
neuvìdomovali, jak nadèasovou hrou Festival
je. Dìj se odehrával v americké Montanì na
festivalu rockové hudby, mezi vesmìs drogovì
závislou, zlatou mládeí. Téma drog a
propagace západní kultury bylo však pro
tehdejší reim nepøijatelné, a tak hra po nìkolika
reprízách ve Vratimovì a okolních obcích

upadla v zapomìní. Zùstalo jen pár èernobílých
zábìrù ve filmovém archívu mìsta, které byly
uveøejnìny v loòském roce na TV Local u
pøíleitosti730.výroèí zaloení Vratimova.
Jinak je tomu u nás, bývalých protagonistù hry,
dnes pøíslušníkù støední a starší generace. I po
tøiceti letech se nám pøi vzpomínce na Festival
vybaví texty, slova písní, pùsobivá hudba a celá
dìjství strhující hry. Nemizí ani podoba tenkrát
ještì mladého budoucího ministra Pavla Dostála

a jeho kolegy, hudebníka Richarda Pogody. Oba
se stali našimi kamarády, kritiky a tvùrci na svou
dobu jedineèného projektu, který se setkal s
velkým ohlasem. O bezprostøední atmosféøe
svìdèí fotografie z popremiérové euforie, ke
kterým není tøeba dalších slov.
Za všechny èleny tehdejšího souboru
Mgr.A.Èavojská

V prùbìhu mìsíce záøí a øíjna bude probíhat
nábor nových èlenù do našeho oddílu. V
souèasné dobì cvièíme v Sokolovnì v Ostravì Kunèicích, Frýdecká 434, vdy v úterý a ètvrtky
od 16.00 do 17.30 hod.
Toto støedisko je jedním ze støedisek oddílu judo
pøi TJ Baník Ostrava, který je v souèasné dobì
nejúspìšnìjším oddílem judo v našem kraji.
Naši áci letos slavili jeden úspìch za druhým.
Mimo úspìchy jednotlivcù prakticky ve všech
pohárových soutìích první poloviny letošního
roku dokázal náš klub ukoøistit alespoò jednu z
trofejí. Byly to pohár za páté místo v seriálu
soutìí Grand Prix Pawlowice v Polsku, dva
poháry za tøetí místo, a to pohár starosty Frýdku
-Místku a pohár Euroregionu Beskydy, dále dva
poháry za druhé místo, první v soutìi o pohár
mìsta Karviné a druhý v soutìi Konam CUP
Ostrava a koneènì pohár za první místo v
prvním kole v soutìi poøádané NH Ostrava o
pohár mìsta Ostravy. Dobøe si vedli i závodníci
ve starších vìkových kategoriích. Drustvo
dorostu jako jediný zástupce našeho kraje
reprezentovalo v dorostenecké lize drustev, kde
si vedli nad oèekávání dobøe. Jako nováèci v této
soutìi dokázali ve své skupinì kromì ITKJ Brno
porazit všechny své soupeøe. Nebýt nìkolika
zbyteèných zaváhání mohlo drustvo postoupit
do finálové skupiny mezi šest nejlepších. Tak se
nyní utká v podzimních kolech v tak zvané
sestupové skupinì o sedmé a dvanácté
(sestupové) místo. Po výsledcích jarních kol se
však trenér dorosteneckého drustva Miloš
Bosák sestupu nebojí, ba naopak, pevnì vìøí, e
v pøíštích letech bude dorostenecké drustvo
Baníku Ostrava patøit mezi drustva v horní
polovinì tabulky.
Mezi tyto se letos zaøadilo drustvo muù v
nejvyšší extraligové soutìi, kde startuje po
nìkolikaleté pøestávce takté prvním rokem.
Pøesto se drustvo dokázalo probojovat mezi
šest nejlepších, kteøí se spolu utkají v

podzimních kolech a nejlepší ètyøi z nich pak
postoupí do závìreèné vyøazovací èásti soutìe
PLAY OFF.
V souèasné dobì klub proívá svou obrodu a
prochází významnými zmìnami. V závìru roku
2001 byl zvolen nový výbor, který byl od té doby
ještì doplnìn (stejnì tak jako trenérský kádr), a
to vdy mladými perspektivními lidmi, kteøí se
tak mùou po ukonèení své sportovní kariéry
aktivnì zapojit do práce s naší mládeí, do které
hlavnì vkládáme své nadìje. Tento nastolený
trend se nám velmi osvìdèil, nebo nám pøináší
pøíznivé výsledky, a to jak v podobì neustále
rostoucí èlenské základny, tak v podobì
krásných sportovních výsledkù. V souèasné
dobì má naše èlenská základna více ne dvì sta
èlenù. Je velmi pøíznivé, e náš oddíl dokázal
navázat na úspìchy minulého roku, kde za rok
2004 se náš klub umístil na osmém místì v
hodnocení klubù, které zpracovává kadoroènì
Èeský svaz juda. Drustvo muù se probojovalo
po pìtileté pøestávce do nejvyšší extraligové
soutìe, ze které jsme odstoupili z ekonomických
dùvodù. Náš klub v této nejvyšší soutìi pùsobil

od jejího zaloení.
V letošním roce se drustvo dorostu probojovalo
do dorostenecké ligy, kde náš oddíl v letech
1986-1990 pod vedením trenéra Jiøího Prolla
dokázal tuto soutì pìtkrát po sobì vyhrát.
V kategorii mládee se náš klub v souèasnosti
vdy zasluhuje nejen o nejpoèetnìjší úèast, ale
na všech soutìích se umísujeme pravidelnì
mezi nejlepšími. Jsme prakticky jediným
klubem, který se ve všech ákovských
pohárových soutìích první poloviny letošního
roku v našem regionu dokázal umístit vdy na
jedné z medailových pozicí. A jeden z mála klubù
v republice, který pracuje ve všech vìkových
úrovních, tzn. od actva pøes dorost a po
seniorskou kategorii.
Nezbývá mi ne doufat, e tento trend se nám
podaøí udret i v budoucnu a za pøispìní dìtí,
jejich rodièù, trenérù, funkcionáøù, sponzorù,
magistrátu mìsta Ostravy a jednotlivých úøadù
Mìstských obvodù se nám podaøí zaujmout a
smìøovat skupinu naší spoleènosti, která je naší
budoucností, správným smìrem.
M.Pavlica- oddíl judo TJ Baník Ostrava
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¡
10.9. - Radegast slaví 35 let - Pustevny od 10,00
(Camerata, Jumping drums, Vojvoda, Koèko & Orchestr,
Radegastùv pìtiboj, Dan Bárta - info:wwwbeskydy.cz
11.9.- PORTAS CUP turnaj v minikopané - 9,00 ,høištì u DDM
Slavnostní otevøení høištì u DDM - 13,00
poøádá : DDM
12.-16.9. - Týden otevøených dveøí
poøádá: DDM
12.-16.9. - Interaktivní výstava Telepace
poøádá: DDM
15.9. - Dìti, mláde, volný èas - Radnièní námìstí
poøádá: DDM
18.9. - Volejbal - turnaj amatérù - 13,00 - DDM
-12-15 let I.kat., 15-18 let II.kat., od 18 let dospìlí
poøádá: DDM
24.9. - Pøátelské posezení - 13,00 - ivá hudba, tombola, vstupné
60Kè vè.veèeøe - sál DDM
poøádá : STP
25.9.- Nohejbal - turnaj amatérù - 13,00 - DDM
- 12-15 let I.kat., 15-18 let II.kat., od 18 let dospìlí
poøádá DDM

Letos v létì uplynulo 20 let,
kdy nás opustili naši rodièe

Kdo jste je znali, vzpomeòte s námi.
syn Pavel s rodinou

KULTURNÍ STØEDISKO VRATIMOV

OTEVØENÍ HØIŠTÌ
U DOMU DÌTÍ A MLÁDEE VE VRATIMOVÌ
Zveme všechny pøíznivce sportu a dobré zábavy na

„SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ HØIŠTÌ
U DOMU DÌTÍ A MLÁDEE
VRATIMOV“
v nedìli 11.záøí 2005 ve 13.00 hod

PODMÍNKY PRO UÍVÁNÍ HØIŠTÌ
U DOMU DÌTÍ A MLÁDEE
1.Uívání høištì je pro obèany Vratimova a Horní Datynì BEZPLATNÉ.
2.Zájemce o uívání høištì nahlásí svùj zájem správcové høištì paní
Staníkové na telefonní èíslo 737 914 533 minimálnì jeden den pøedem.
3.Správcová vydává a pøebírá vybavení høištì: branky na minikopanou,
sloupky a sítì na volejbal (nohejbal).
4.Kadý uivatel høištì pøebírá odpovìdnost za prostory a vybavení
( branky, sloupky a sítì..).
5.Kadý uivatel høištì provede po ukonèení èinnosti úklid hrací plochy
( zametení listí a ostatních neèistot) a úklid vybavení.
6.Høištì je urèeno pouze pro míèové hry ( minikopaná, volejbal,
nohejbal, vybíjená).
7.Míèe nejsou souèástí vybavení høištì.
8.Je zakázáno jakýmkoli zpùsobem nièit hrací plochu èi vybavení høištì !
9.Provozní doba:
a) duben, kvìten, øíjen, listopad 8.00 - 19.00 hod
b) èerven, èervenec, srpen 8.00 - 20.00 hod
Høištì je v provozu od dubna do listopadu. Provozní doba je závislá na
poèasí.
10.Zájemci, kteøí budou mít høištì objednané u správcové, mají pøednost
pøed tìmi, kteøí budou høištì uívat bez objednávky.
Høištì bude slavnostnì otevøeno v sobotu 10.9.2005 ve 13.00 hod.
Provoz høištì pro veøejnost bude zahájen 11.9.2005.

výstava fotografií

13.9. - 14.10.2005

Martina STRAKY
z deníku SPORT

pondìlí - pátek 9 - 16 hod.

ODDÍL KOPANÉ
FC BIOCEL VRATIMOV
poøádá nábor chlapcù
roèníkù narození
1995, 1996, 1997 a 1998
kadé úterý a ètvrtek
v záøí od 15,00 hodin
na høišti ve Vratimovì
srdeènì zve ODDÍL KOPANÉ FC Biocel Vratimov

Tøi zpùsoby, jak si zlepšit postavu
1.Zábal, rotoped a kyslíková terapie
2.Zábal, bodystyling systems (práce svalù
s pøispìním elektrického proudu)
3.Doporuèení dietního programu
Podrobné informace na tel.è. 777 170 212

cvièení a pøednášky pro Vás probíhají ve Vratimovì
pod vedením zkušené porodní asistentky

¡

¡

Podrobné informace na tel.è. 777 170 212
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

sponzoøi tìchto
poøadù
Karel
Šíp

19.záøí
v 19,00 hod.

Josef
Náhlovský

kinosál Hvìzda
ve Vratimovì

vstupné 250 Kè
( sleva 180 Kè )
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20.záøí

v 19,30 hod

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

¡
25.9. v 10 hod.
¡
¡
¡
¡
kinosál Hvìzda ve Vratimovì
divadelní pohádka v podání hercù Divadla Jitøenka Ostrava
pøedprodej v KS ZAHÁJEN

Èeský zahrádkáøský svaz Vratimov

uskuteèní ve ètvrtek 15.záøí

ZÁJEZD NA JINÍ MORAVU
Odjezd autobusu v 7,00 hodin od budovy MìÚ.
Program: Japonské zahrady-Uherské Hradištì, poutní místo
Velehrad, vinný sklípek v Mistøínì.
Pøihlášky a záloha 150,- Kè - Mgr.L.Stavinoha, KS nebo byt
tel.: 595 700 755, 737 362 244

19.záøí v 19,00 hod. - SANATORIUM
Karel Šíp+Josef Náhlovský+Dagmar Zázvùrková
vstupné 250 Kè ( sleva 180 Kè )
SLEVY
ce, invalidy
pro dùchod
a studenty
20.záøí v 19,30 hod. - Tóny pod oponou
koncert váné hudby v podání umìlcù Janáèkovy
konzervatoøe v Ostravì - jevištì kinosálu Hvìzda
25.záøí v 10,00 hod.- Veselá dobrodruství s Anièkou,
zvíøátky a šálkem èaje
divadelní pohádka
v kinosále Hvìzda - hraje Divadlo Jitøenka Ostrava
vstupné 40 Kè
Vstupenky v pøedprodeji !

 pronájem kluboven, salonkù, kavárny
( novì vybavená pøípravna jídel )
za velmi výhodné ceny
 záznamy na videokazety
ze spoleèenských a kulturních akcí
 zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi
O konkrétních cenách se informujte
v kanceláøi Kulturního støediska ve Vratimovì
tel. 595 700 750, 595 700 750

angliètina 1.roè.
2.roè.
3.roè.
4.roè.
nìmèina 1.roè.
2.roè.
ruština
francouzština
cvièení s míèi
cvièení pro seniory
irské tance
jóga
kalanetika
úèetnictví,danì
poèítaèe 1.roè.
2.roè.
aerobic
dìti 5-9let
dívky 10-15let
maoretky
breake dance
divadelní soubor
turistický krouek
mladý novináø

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

15,30
17,00
15,30
17,00
15,30
17,00
17,00
17,00
18,00
17,00
17,00
17,00
18,30
15,30
14,30
16,00

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

- ètvrtek
- ètvrtek
- støeda
- ètvrtek
- úterý
- ètvrtek
- støeda

16,00
17,00
14,00
14,30
15,00
15,00
17,00

kavárna
kavárna
kavárna
kavárna

Vratimov
5.9. - v 15,00
12.9. - v 15,00
13.9. - v 10,00
19.9. - v 15,00
26.9. - v 15,00

autoškola - klubovna è.17
autoškola - klubovna è.17
Tìšínské divadlo - kinosál
autoškola - klubovna è.17
autoškola - klubovna è.17

Horní Datynì
3.9. - Louèení s létem
14.9. - 19,15 ZO KSÈM

prodeje : vestibul
8., 13., 15., 16., 20.záøí
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin.
Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.
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Program kina Hvìzda Vratimov

Orion

Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

filmy klubu Orion

záøí 2005
tel.: 595 700 750, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem è.21
2.-3.9. v 18,00 hod.
VB 123´

Pro pøátele filmového umìní a nároèné diváky zvláš
chystají pracovníci kina Hvìzda speciální program.
Od záøí kadou støedu od 20. hodiny Vám budeme ve
vratimovském kinì nabízet pod hlavièkou
„Filmy klubu Orion“ filmové lahùdky.
Pravidelnì se budou na programu støídat 4 tématické bloky:

nepøístupný
60.-Kè

Tlumoènice

Pravda nepotøebuje pøeklad. Nicole Kidman
a Sean Penn v hlavních rolích.
7.-8.9. v 18,00 hod.
USA 85´

Madagaskar

Orion

pøístupný
60.-Kè

1

Zrcadlo svìta - válka, bída, láska napøíè
zemìkoulí

2

Vize budoucnosti - sci - fi

Tohle místo nemá chybsona! Animovaná komedie
od tvùrcù filmù Shrek a Pøíbìh raloka.
Èeský dabing.

3

Úhel pohledu - hudební, umìlecký, biografický
dokument

9.-10.9. v 18,00 hod.
Španìlsko/USA 107´

4

Pravdivé ivotní osudy

nepøístupný
60.-Kè

Prokletá Argentina
Teror, strach, soucit, láska v ulicích Buenos Aires.
Antonio Banderas a Emma Thompson v hl. rolích.
14.-15.9. v 18,00 hod.
VB/USA 111´

Na mìsíc záøí jsme pro Vás vybrali:
1

Reisér Stephen Frears natoèil pøekvapující studii Londýna pøíbìh ze
skrytého svìta ilegálních imigrantù, neviditelných lidí - zamìstnancù,
na nich zcela neoficiálnì, ale pøesto bez diskuse stojí nìkterá odvìtví
britské ekonomiky. Film je rozhodnì výrazným pøíspìvkem k debatì o
pøistìhovalectví a nelegální práci, je zároveò hluboce lidským
pøíbìhem vztahù lidí na okraji, nebo spíše v podzemí spoleènosti. Špína
Londýna zaujala na benátském filmovém festivalu, kde Frears získal
speciální cenu za reii a obdrela cenu londýnských filmových kritikù.

pøístupný
60 .-Kè

Moje velká indická svatba
Pomáda na bombajský zpùsob - komedie plná
barev, tance, emocí, o støetu Východu se Západem.
2
16.-17.9. v 18,00 hod.
USA 130´

nevhodný do 12 let
60 .-Kè

Epizoda III-Pomsta Sithù
A tì síla provází! Vyvrcholení hvìzdné ságy.
Ewan Mc Gregor, Natalie Portman.
nevhodný do 12 let
60,-Kè

3

21.9. Bodysong (VB/ 83´/ 60.-Kè)
Bodysong pøedkládá panoráma stoleté historie kinematografie,
vmìstnané do osmdesáti minut za úèelem vytvoøení støihové mozaiky o
zrození, nevinnosti, lásce, sexu, násilí, snech a smrti. Zábìry z filmù,
zpráv èi natoèené na amatérskou videokameru, podbarvené hudbou
Johnnym Greenwoodem -kytaristou ze skupiny Radiohead, pøedstavují
desítky minipøíbìhù o základních vìcech ivota.
Film získal cenu nejlepší britský dokument na festivalu Britského
nezávislého filmu a v roce 2003 byl nominován na nejlepší film na MFF
v Rotterdamu.

4

28.9.Frida (USA/118´/ 60.-Kè)
Strhující ivotní pøíbìh slavné extravagantní mexické malíøky Fridy
Kahlo, která se do dìjin zapsala nejen jako skvìlá umìlkynì, ale i
sexuální a politická revolucionáøka s horkou jianskou krví. Barevné
mexické ulice, vášnivá hudba, krásné eny, charismatiètí mui a
bouølivé události první poloviny 20.století tvoøí nedílnou souèást
ivotního pøíbìhu této pozoruhodné eny.
Film získal 2 Oscary (nejlepší hudba a masky), 4 další nominace
(nejlepší hereèka v hlavní roli, píseò, výprava, kostýmy) a Zlatý
Glóbus za nejlepší hudbu.

Batman zaèíná

Film popisuje poèátky legendy o tajemném
Batmanovia zjevení Temného rytíøe, coby síly
dobra v Gotham City.
23.-24.9. v 18,00 hod.
USA 90´

nepøístupný
60.-Kè

3:15 Zemøeš

Hlasy v domì ho navedly, aby vyvradil svou rodinu.
Mohou noví nájmeníci v tomto domì spokojenì ít?
Od tvùrcù trhákù Texaský masakr motorovou pilou.
28.-29.9. v 18,00 hod.
VB 85´

pøístupný
60.-Kè

Kouzelný kolotoè
Animovaná pohádka, ve které musí psík, kráva,
slimák a králík zachránit kamarádku Florence
z ledového vìzení. Èeský dabing.
30.9.-1.10. v 18,00 hod.
ÈR 90´

pøístupný
60.-Kè

Román pro eny

Filmová komedie Filipa Renèe podle románu
Michala Viewegha. Hrají: Simona Stašová, Zuzana
Kanócz, Marek Vašut, Miroslav Donutil......

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

14.9.Equilibrium (USA/107´/ 60.-Kè)
21.století, svìt po tøetí svìtové válce. Striktní reim svìta budoucnosti
likviduje kadého, kdo projeví cit èi ukrývá knihy, umìlecká díla nebo
hudební nosièe. Ty jsou toti zakázány, protoe umìjí vyvolávat emoce
a ohroují tak umìlou stabilitu totalitního státu zaloeného na strachu
a represi. Debutující reisér Kurt Wimmer v kulisách nìmeckého
Berlína vytvoøil autonomní svìt, zrozený jakoby z našich nejhorších
noèních mùr.

Star Wars:

21.-22.9. v 18,00 hod.
USA 140´

7.9. Špína Londýna (VB/ 107´/60.-Kè)

Bulletin s výhledem do konce roku 2005 Vám je k
dispozici v kinì, kulturním støedisku, Mìstském úøadì.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA VRATIMOVA
Rada Mìsta Vratimova zasedala
dne 13.záøí 2005 a projednávala :
! rozbory hospodaøení za 1.-6.mìsíc
roku 2005
! výsledky finanèních kontrol za
1.pololetí roku 2005
! rozpoètové opatøení è.III./2005
! smlouvu o reklamì a propagaci
! schválení smluv na pronájem
nebytových prostor
! pøíprava na zasedání ZM dne
26.92005

Zastupitelstvo Mìsta Vratimova
zasedalo dne 26.záøí 2005
a projednávalo :
! rozbory hospodaøení mìsta Vratimova
za 1.- 6.mìsíc roku 2005
! výsledky finanèních kontrol za
1.pololetí roku 2005
! rozpoètové opatøení è.III./2005
! zprávy o èinnosti kontrolního,
finanèního a osadního výboru za
1.pololetí roku 2005
! plnìní investièních akcí za 1.pol.
r.2005
! pøijetí státní dotace ve výši 9 mil.Kè"Rekonstrukce školní kuchynì"
I.Kièmer-místostarosta

OZNÁMENÍ
o velkoobjemovém
sbìru

Oznamujeme, e velkoobjemový sbìr bude
probíhat v následujících termínech. Dále
upozoròujeme podnikatele, e tento sbìr
neslouí k odkládání odpadu
vyprodukovaného z podnikatelské èinnosti.
Vratimov
10.10. Restaurace U Kostela
11.10. Radnièní námìstí
12.10. køiovatka ulice Nádraní a U
Hráze
13.10. ulice Na Pøíènici u hasièárny
14.10. uliceFrýdecká na parkovišti
u Masokombinátu Krahulèí
17.10. ulice Rakovecká u mostu
18.10. køiovatka ulice Na Zadkách
a Adámkova
Horní Datynì
19.10. U Dùlòáku u obchodu
20.10. ulice Václavovická u kaplièky
21.10. kulturní dùm Horní Datynì
Sbìr bude probíhat v dobì od 10,00 do
17,00 hodin.
RNDr. I.Hranická -odbor VaP

ZDARMA
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Rekonstrukce školní kuchynì
V kvìtnových Vratimovských novinách jsme Vás
informovali o nutnosti zrekonstruovat centrální
kuchyni z dùvodu platnosti Zákona è.258/2000 a
novelizaci Zákona è.274 z roku 2003, které
urèují parametry a hygienické podmínky ve
školských stravovacích zaøízeních.
Chceme se spoleènì s Vámi podìlit o radost z
dobrého díla a sdìlit Vám, e od zaèátku tohoto
školního roku se pro naše dìti, mláde i starší
obèany vaøí v novì zrekonstruované školní
kuchyni. Zábìry z "nové" kuchynì budete moci
sledovat ve vratimovské televizi.
Velmi pøíjemným pocitem zastupitelù mùe být i

to, e na rekonstrukci školní kuchynì se
podaøilo zajistit státní dotaci ve výši 9 mil.Kè, a
proto byl rozpoèet mìsta Vratimova zatíen
finanènì èástkou ve výši 1 652 000,-Kè, z èeho
vyplývá, e finanèní spoluúèast mìsta Vratimova
byla 15,6%.
Vìøíme, e rekonstrukcí došlo i ke zlepšení
pracovního prostøedí a podmínek pro
zamìstnance školní kuchynì, kteøí tuto zmìnu
urèitì ocení a budou nám vaøit dobrá jídla.
Mgr.I.Zechová,starostka
I.Kièmer, místostarosta

Letní koupalištì bylo v letošním roce otevøeno v
prùbìhu mìsíce èervna. Na návštìvníky zde
èekalo zcela nové sociální zaøízení, vèetnì sprch
s teplou vodou, kdy veškerá technologie
odpovídá pøísným hygienickým pøedpisùm.
Novì byl vybudován sklad chemikálií a
kanceláø pro personál, který doposud pracoval v
provizorních podmínkách. Návštìvníci
koupalištì si mohli všimnout nových
vysázených stromkù, které nahradily stromy
polámané èi uschlé.
Veškerý chod na koupališti zajišují
zamìstnanci, kteøí dbají o bezpeènost a
spokojenost koupajících se. Pøestoe horkých a
sluneèných dnù bylo letos velmi málo, mìli i tak
plné ruce práce pøi ošetøování drobných
poranìní a nehod. Zejména rodièe malých dìtí,
by mìli být opatrní, nebo ne vdy to musí
dopadnout dobøe i pøes okamitý zásah
plavèíkù.
V areálu koupalištì bylo zajištìno rozmanité

obèerstvení. Návštìvníci si mohli zapùjèit
sluneèník nebo pro dìti íaly z mirelonu. Pro
cyklisty fungovala úschovna kol. Ménì úspìšné
byly hodiny aquaerobicu, které byly zrušeny pro
nedostatek zájmu.
Vstupné bylo v letošní sezónì variabilní. Byly
zavedeny tøi kategorie vstupù - celodenní,
odpolední a veèerní vstup. Levnìjší vstupné
mìly dìti, studenti a dùchodci. Slevy mìly i
skupiny osob s doprovodem.
V pokladnì bylo prodáno 16 815 ks vstupenek,
toto èíslo nezahrnuje hromadné vstupy, malé
dìti do 3 let a vstupy na permanentku. V
loòském roce bylo prodáno 29 221 ks vstupenek
a v roce 2003, kdy k nám bylo poèasí
nejshovívavìjší 33 942 ks vstupenek. Deštivé a
chladné léto tak nezklamalo jen provozovatele
koupališ, ale hlavnì dìti, které si sluníèko o
letošních prázdninách moc neuily.
R.Drozdková-finanèní odbor

Na letošní školní rok nám mìsto Vratimov
pøispìlo dalším sportovním vybavením høištì. K
prolézaèce a doskoèišti pøibyly hrazdy a kladiny.
Tímto mají áci ZŠ Horní Datynì vìtší monosti
k rozvoji pohybových aktivit v tìlesné výchovì
a také ve školní druinì. Jménem dìtí a
uèitelského sboru bychom rády podìkovaly

panu místostarostovi Kièmerovi. Do budoucna
se tìšíme na další spolupráci a doufáme, e
vybavení høištì se bude co nejvíce rozrùstat.
B.Chalupová, L.Skulinová-za kolektiv
pedagogických pracovníkù

UPOZORNÌNÍ

SM Energetika, a.s. oznamuje, e bude
pøerušena dodávka el.energie v èásti obce
Vratimov-Hor.Datynì (oblast napájená z
trafostanic Podlesí, Kubínek, Rakovec,
U Školy, U Kaple, U Slívy, JZD) dne 6.øíjna
2005 v dobì od 7,00 do 17,00 hod.
POZOR !

Upozoròujeme dritele psù, kteøí
nezaplatili poplatek za rok 2005, e je
mono tento zaplatit nejpozdìji do
30.listopadu 2005 a to ve dnech:
pondìlí
od 8,00 do 11,30 h. od 12,30 do 16,30 h.
støeda
od 8,00 do 11,30 h. od 12,30 do 16,30 h.
A.Prašivková - finanèní odbor

PØERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTØINY

Po celou dobu tohoto ohlášeného pøerušení se
kdykoli na kterékoli èásti rozvodového zaøízení
mùe objevit ivotu nebezpeèné napìtí.Je nutné
povaovat všechna zaøízení za zaøízení pod
napìtím po celou dobu pøerušení dodávky
elektøiny!
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ZAHÁJILI JSME
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
SPORTOVNÌ
Dne 11.9.2005 probìhl turnaj v minikopané
„PORTAS CUP“. Ji pátý roèník této akce
poøádá Dùm dìtí a mládee Vratimov ve
spolupráci s FA PORTAS Michal Soták.
Zahájení akce bylo v 9,00 hod pro kategorii
mladších ákù, od 12,30 hod soutìili
starší áci a od 17,00 hod probìhlo
pøátelské utkání mezi zástupci spolkù a
organizací, které na území mìsta pracují s
dìtmi a mládeí.
Akce se zúèastnilo celkem 22 týmù po šesti
hráèích, z toho 16 drustev dìtí. Dvì
drustva dìtí pøijela na turnaj s panem
uèitelem Mgr.R.Nadìm ze ZŠ Hrabová, se
kterou velmi dobøe spolupracujeme.
V prùbìhu turnaje došlo k slavnostnímu
pøedání høištì veøejnosti paní starostkou
Mgr. Ivetou Zechovou za úèasti nìkterých
èlenù zastupitelstva mìsta a zástupcù
spolkù a organizací na území mìsta.
Na zahájení vystoupil dechový orchestr pøi
ZUŠ Vratimov pod vedením pana uèitele
Vespalce a maoretky a roztleskávaèky
ZIK ZAK pøi DDM Vratimov.
Mrzí nás, e se akce nezúèastnil ádný z
pozvaných hostù z Krajského úøadu
Ostrava.
Dìkujeme za spolupráci a zakoupení cen
pro vítìze Fa PORTAS Michal Soták
Ostrava, Fa RENOPLAST panu Petru
Vašnovskému a Mìstu Vratimov.
Tìšíme se na setkání s pøíznivci sportu na
nìkteré z øady pøipravovaných akcí na
našem krásném novém høišti.
Hana Nevrlá, øeditelka DDM Vratimov

Obèanské sdruení "Vìnujeme se dìtem"
poøádalo 7.-21.srpna ji 11. letní dìtský
tábor. Ten se tentokrát konal v krásném
prostøedí rekreaèního zaøízení Hájenka v
Pohoøelicích u Zlína. O 70 dìtí z Vratimova,
Horní Datynì, Øepištì a Ostravy se staralo
20 zkušených vedoucích a instruktorù, v
èele s hl.vedoucím Martinem Èechem.
Celý tábor se nesl v duchu sci-fi pøíbìhu
Duny. Dìti se v prùbìhu jednotlivých etap
celotáborové hry seznámily v kostce s touto
kultovní knihou a vlastnì i filmem. Mimo
jiné byla pro dìti pøipravena spousta her,
soutìí, diskoték, zpívání u táboráku,
návštìva høebèína v Napajedlích a mnoho
další zábavy. Jsme rádi, e se dìtem na
táboøe líbilo a u se tìšíme na další
setkání.Dìkujeme všem, kteøí pøispìli
finanènì èi vìcnými dary.Obèanské
sdruení "Vìnujeme se dìtem" poøádá pro
dìti mimo letní rekreace také víkendové
pobyty. Pokud by se Vaše dìti chtìly
nìkteré akce s námi zúèastnit, hledejte
informace na našich internetových
stránkách www.osvsd.cz, kde termíny akcí
jsou vypisovány pøedem.
Mgr.K.Èechová

¡
V novém školním roce 2005/2006
navštìvují naši školu celkem 302 áci.
Oproti minulému školnímu roku je to o 24
ákù ménì. Tento pokles koresponduje s
celkovým úbytkem poètu ákù základních
škol v Èeské republice.
áci se uèí v 15 tøídách (7 na 1.st., 8 na
2.st.). Do dvou prvních tøíd nastoupilo
celkem 32 nových ákù. Kromì 1.roèníku je
nízký poèet ákù i v 6. a 8.roèníku.
V tomto školním roce se všichni áci uèí
podle vzdìlávacího programu Základní
škola, s výjimkou 5.roèníku, který
dokonèuje vzdìlávací program Obecná
škola. V pedagogickém sboru nedošlo k
ádným personálním zmìnám.
V dobì hlavních prázdnin probìhla ve škole
bìná generální údrba. Veøejnost jistì

zaznamenala, e po letech má budova
školy opravený sokl. Jeho oprava se
uskuteènila ji pøed prázdninami. Spolu s
natøenými rámy oken pùsobí budova školy i
po letech díky zøizovateli velmi zachovale.
O prázdninách byly zakoupeny nové lavice
do dvou tøíd. Z prostøedkù KRPŠ byla
zakoupena keramická pec, která bude
vyuívána v hodinách pracovních èinností,
ale hlavnì pøi mimoškolních aktivitách.
Právì v tìchto dnech ákùm nabízíme 18
kroukù sportovních, výtvarných èi zájmovì
vzdìlávacích.
Do nového školního roku si pøejeme dobrou
komunikaci a spolupráci s rodièi ákù,
veøejností a všemi organizacemi ve mìstì.
Mgr.A.Èavojská-øeditelka školy

Nový školní rok na ZŠ Vratimov, Datyòská ul.,
a jejím odlouèeném pracovišti v Horní Datyni
Kadý školní rok zaèíná s menšími, èi vìtšími
zmìnami, které se týkají jak personálního
sloení zamìstnancù, tak i nejrùznìjších úprav
pracovního prostøedí školního areálu.
Letos byla v jednom patøe hlavní budovy
vymìnìna okna, vìtšina tøíd byla vymalována a
samozøejmì provedena také drobná údrba,
napø. oprava lavic, idlí, nejrùznìjších zámkù
skøíní a dveøí, sociálního zaøízení atd.. V Horní
Datyni byla vymìnìna okna a dveøe ve školní
druinì a hlavnì probìhla úprava høištì pøed
školou a dovybavení náøadím. S pomocí rodièù
byl upraven prostor šatny.
Dìkuji všem rodièùm, firmám a správním
zamìstnancùm, za to, e zadanou práci splnili v
termínu a nový školní rok mohl být 1.záøí
zahájen. áci tedy vstupovali do èistých, pìknì
vyzdobených tøíd. Celkem nastoupilo 269 ákù
do ZŠ na Datyòské ulici a na odlouèeném
pracovišti 51 ákù, co pøedstavuje 13+3 tøídy a
3 oddìlení školní druiny. V personálním
obsazení došlo ke zmìnì v uèitelském sborujedna paní uèitelka ukonèila pracovní pomìr a
na 1.st. byla pøijata Mgr.Pavlína Koudelková, na
úseku provozním nastoupila jako školnice paní
Lenka Nohelová.
I v tomto školním roce vyuèujeme podle
vzdìlávacího programu Národní škola, na
odlouèeném pracovišti podle programu
Základní škola.
Dùraz klademe na modernizaci výuky, tedy jak
na vybavení odborných uèeben, na didaktickou
techniku, tak samozøejmì na další vzdìlávání
všech pedagogických pracovníkù.

Podaøilo se nám rozšíøit poèet odborných uèeben
o uèebnu literárnì-jazykovou. Vybavení všech
uèeben prùbìnì doplòujeme poèítaèovou
technikou, dataprojektorem, softwarem,
nástìnnými mapami a dalšími pomùckami. Daøí
se nám úspìšnì plnit hlavní úkoly, které jsme si
stanovili na období let 2004-2006.
Do výuky zaøazujeme projektové vyuèování, v
nìm si áci ovìøují své teoretické znalosti a
získávají praktické zkušenosti. Velký význam z
výchovného hlediska mají návštìvy koncertù a
divadelních pøedstavení v Divadle loutek v
Ostravì a v Národním divadle
moravskoslezském v Ostravì, školní výlety,
exkurze, besedy a pøednášky s protidrogovou a
zdravotní tématikou, ozdravné pobyty v
Jeseníkách i blízkém okolí. Všichni pedagogiètí
pracovníci mají stále velký zájem vzdìlávat se,
a u v oblasti jazykù, tak poèítaèové
gramotnosti a dalších odborných pøedmìtù.
Navštìvují nejrùznìjší semináøe a kurzy v
Ostravì a ve Frýdku-Místku.Pokraèují také v
dalším specializovaném vzdìlávání na
Ostravské univerzitì. Kadoroènì si pøejeme
úspìšnì zvládnout celý školní rok, a tak bych
chtìla na závìr popøát nejen prvòáèkùm, ale i
všem ákùm hodnì úspìchù, jejich rodièùm
hodnì trpìlivosti, vycházejícím ákùm
správnou volbu povolání a svým kolegùm pevné
nervy.
I v tomto roce se tìším na stejnì dobrou
spolupráci s klubem rodièù, jako tomu bylo v
minulých letech.
Mgr.M.Klanèíková-øeditelka ZŠ

Prázdniny skonèily a dìti se opìt vrací do
školních lavic. Ti starší asi zrovna moc
nejásají, ale prvòáèci jsou z nových záitkù
nadšení a tìší se na vše nové, co je ve škole
èeká. Na nové i staré kamarády, na paní
uèitelku, na sešity, uèebnice, ale i na úkoly,
které je èekají. Vìtšina dìtí to asi takhle cítí,
ale jsou i takoví, kteøí se toho všeho trochu
bojí a radìji by se vrátili zpìt do MŠ. Ale to
bohuel nejde. Vìtšina rodièù si na 1.záøí
sjednala volno, aby mohla své ratolesti
doprovodit a podpoøit je pøi jejich vstupu do
první tøídy. Tak tomu bylo také v Horní
Datyni, kde je letos opìt hodnì dìtí v první

tøídì, take bude tato tøída samostatná.Dìti
z vyšších tøíd pøednesly básnièky, prvòáèci
všem pøedvedli, jak jsou šikovní a umí
poznat své jméno, kdy ho vidí napsané.
Nìkteøí u své jméno umí i napsat. Všichni
prvòáèci se pak vyfotili a dìti se rozešly do
svých tøíd, kde se seznámily s vìtšinou
novinek, které na nì èekají.
Paní uèitelka je seznámila se základními
pravidly, odpovìdìla na otázky rodièù a
první školní den skonèil. Urèitì všichni
pevnì doufají, e tento školní rok bude pro
nì tím nejlepší.
Mgr. K.Èechová
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Dne 8.øíjna vzpomeneme 10.výroèí úmrtí
2.10. - TURNAJ RINGO pro dìti od 10-let
od 13.00 hod prezence na høišti DDM Vratimov
startovné: dìti 20,- Kè na osobu, dospìlí 30,- Kè na osobu
poøádá: DDM Vratimov
6.10. - VESELÉ LOUÈENÍ S LÉTEM
ètvrtek v 16,00 hod. - kavárna Spoleèenského domu Vratimov
tombola vítána
poøádá: KD Vratimov
8.10. - 9.10. - VÍKENDOVÝ POBYT NA VIŠÒOVCE
pro rodièe s dìtmi, pouze pro pøihlášené zájemce
poøádá: DDM Vratimov
18.10. - „DEVÌTSIL“ soutì mezi školami, tentokráte 9.tøídy
13.00 hod sál DDM Vratimov
poøádá: DDM Vratimov
26.10. - PODZIMNÍ PRÁZDNINY - pro školní dìti, výlet na krytý
bazén, pouze pro pøihlášené
poøádá: DDM Vratimov
5.11. - SKOROHOKEJOVÝ TURNAJ pozemní hokej
poøádá:DDM Vratimov

Silnièní bìh Zlatý podzim
Na sobotu 8.øíjna pøipravil Bìecký klub Vratimov další závod, ve
spolupráci s Kulturním støediskem ji 11.roèník populárního bìhu Zlatý
podzim. Závodu se v minulých roènících zùèastnili významní èeští,
slovenští a polští reprezentanti, a pro nejlepší vytrvalce z kraje je
pravidelná úèast ve Vratimovì témìø samozøejmostí. Dritelem traového
rekordu je z roku 1993 náš tehdy nejlepší vytrvalec olympionik Karel
David. Závod je souèástí pohárového seriálu Velká cena vytrvalcù okresu
F-M a závody mládenických kategorií Cena mladých bìcù okresu. Závod
má svou tradici a o tom, e patøí k tìm nejoblíbenìjším svìdèí skuteènost, e
loòského a pøedloòského roèníku se zúèastnili atleti a z Karlovarska a
Podkrkonoší. Tra hlavního závodu, který je vypsán pro všechny vìkové
kategorie dospìlých, je dlouhá 10 km a vede ulicemi mìsta a okruhem v
okolí (Popinecká, Husova, kolem stadionu Na Podlesí, Rakoveckou, Na
Zadkách, Adámkovou a po Frýdecké) do cíle u Spoleèenského domu. Dìti a
dorost mají tratì podle vìkových kategorií 400 a 1700 m dlouhé na okruhu
Výletní, Drustevní, Pod Kovárnou, Výletní. Centrum závodu je v kinì ve
Spoleèenském domì, starty dìtí zaèínají od 9 hodin, start hlavního závodu
je v 10,30 hodin. Na startu rádi uvítáme kadého, kdo se bìhu nebojí, bez
ohledu na výkonnost i vìk, vdy pravidelnými úèastníky jsou starší
sedmdesáti let i šestiletí. Tak se nebojte zmìøit své síly s nejlepšími, není
tøeba být první, ale dobìhnout.
Z.Fejgl,BK Vratimov

¡
¡

Co jsme pøipravili?
! tomu, kdo se v tomto týdnu pøihlásí do knihovny jako
ètenáø,promineme do konce kalendáøního roku registraèní
poplatek
! vyhlašujeme amnestii dluníkùm knih. V tomto týdnu
nebudeme odesílat upomínky!Všichni ètenáøi, kteøí si pùjèují
na prùkazy rodinných pøíslušníkù, dostanou prùkaz zdarma
O dalších akcích se dozvíte z plakátkù pøímo v knihovnách.

Pøipomínáme pùjèovní doby:
VRATIMOV:

Po,Èt 9-12 13-18,
Út 9-12, Pá 13-16
HORNÍ DATYNÌ:
Po 14-17
PASKOV:
Po 9-12, Út,Èt 9-12 13-17
OPRECHTICE:
Út 16-17
ØEPIŠTÌ:
Út 10-12 13-17, Pá 9-12 13-15,30
ABEÒ:
St 16-18
Všem, kteøí do knihoven darovali Harlequiny, knihy a èasopisy,
dìkujeme!
Mgr.H.Pšèolková-øeditelka

paní
z Horních Datyò a zároveò18.øíjna jejich
nedoitých 80.narozenin
syn Jaromír a dcera Blaena s rodinami

KULTURNÍ STØEDISKO VRATIMOV

výstava fotografií

1.10. - 14.10.2005

Martina STRAKY
z deníku SPORT

pondìlí - pátek 9 - 16 hod.

¡
V sobotu 3.záøí poøádalo kulturní støedisko Vratimov ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasièù Horní Datynì akci zvanou Louèení s létem.
Po šesté hodinì veèerní se na høišti tìlovýchovné jednoty v H.Datyni zaèali
scházet lidé z širokého okolí, kteøí byli zvìdaví, co je pro nì pøichystáno. Ze
zaèátku na zahøátí zahrála vratimovská sk.Argument. Mezitím se hasièi
postarali o obèerstvení ve formì ronìných chuovek, pivka, nealka a
samozøejmì nechybìlo tradièní peklo. Po setmìní vypuklo Karaoke show.
Vratimovský DJ Karel pøedvedl, jak bude soutì vypadat, poté se opìt
pøedstavilo hasièské seskupení zvané Banda z baru a zábava mohla
vypuknout. Dle pøihlášených soutìících bylo vidìt, e tento druh zábavy
má opravdu úspìch a všichni úèinkující mìli obrovskou podporu v
pøihlíejících pod podiem. Pro trojici nejlepších byly pøipraveny hodnotné
ceny a je nutno øíci, e bylo tìké najít nejlepšího. Nicménì diváci nakonec
urèili, e na tøetím místì se umístili manelé Farníkovi, 2. skonèila Simona
Škláøová a hlavní cenu - pìtikilovou kýtu vepøového si odnesl soutìící
zvaný Kozel. Zábava trvala do pozdních noèních hodin a jediná kaòka na
kráse byla ta, e se nám nepodaøilo zajistit ohòostroj. Pøesto doufáme, e
nastartovaná spolupráce kulturního støediska a hasièù je ke spokojenosti
všech lidí, a e podobné akce budou v H.Datyni èastìji.
Mgr.K.Èechová
Louèení s létem bylo zábavné a pohodové dle reakcí návštìvníkù. A to
vyvolává spokojenost i u poøadatelù. Kulturní støedisko Vratimov navrhlo
a zajistilo program po organizaèní a finanèní stránce a poøadatelskou úlohu
zase skvìle zvládli hasièi z Horní Datynì , vèetnì vytvoøení domáckého
prostøedí s rùznorodým obèerstvením
Tìšte se na naši druhou spoleènou akci - HALLOWEEN PARTY.
B.Michalíková - KS Vratimov

4

KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

sponzoøi tìchto
poøadù

n

d opon
o
p
y
o
u

Tó

6.øíjna v 8,30 a 10,00 - Káa a Škubánek
pohádka v podání hercù Divadla Vì z Brna

18.øíjen

v 19,30 hod

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

18.øíjna v 19,30 hod. - Tóny pod oponou
koncert váné hudby v podání umìlcù Janáèkovy
konzervatoøe v Ostravì - jevištì kinosálu Hvìzda
31.10.v 18,00 hod. - ABECEDA HVÌZD 3
Vláïa HRON A JEHO HVÌZDY - kinosál Hvìzda
vstupné 180,- Kè
Vstupenky v pøedprodeji !

 pronájem kluboven, salonkù, kavárny
( novì vybavená pøípravna jídel )
za velmi výhodné ceny
 záznamy na videokazety
ze spoleèenských a kulturních akcí
 zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi
O konkrétních cenách se informujte
v kanceláøi Kulturního støediska ve Vratimovì
tel. 595 700 750, 595 700 750

angliètina 1.roè.
2.roè.
4.roè.
nìmèina 3.roè.
cvièení s míèi
jóga
kalanetika
poèítaèe 1.roè.
(od 5.øíjna)

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

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

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

Vratimov

¡

do kinosálu Hvìzda ve Vratimovì
a budete se bavit stejnì dobøe jako minule, tentokrát pøijede

3.10. - v 15,00
3.10. - v 16,00
4.10. - v 18,00
6.10. - v 16,00
8.10. - v 9,00
10.10. - v 15,00
10.10. - v 16,00
11.10. - v 15,30
19.10. 24.10. - v 15,00
24.10. - v 16,00
31.10. - v 15,00

autoškola - klubovna è.17
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
Tìšínské divadlo - kinosál
KD Vratimov - kavárna
Zlatý podzim - vestibuly Spol.domu
autoškola - klubovna è.17
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
MO KSÈM - klubovna è.17
SPOZ - kavárna
autoškola - klubovna è.17
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
autoškola - klubovna è.17

prodeje : vestibul
7., 10., 11., 12., 17. øíjen

s poøadem HVÌZDY, KTERÉ NEHASNOU
( ABECEDA HVÌZD 3 )
vstupné 180 Kè

( 150 Kè pro dùchodce, invalidy a studenty )

Pøedprodej v KS zahájen !

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

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

øíjen 2005
tel.: 595 700 750, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem è.21
5.- 6.10. v18.00 hod.
USA 97´

Prokletí

Pro pøátele filmového umìní a nároèné diváky zvláš
uvádí pracovníci kina Hvìzda speciální program.
Od záøí kadou støedu od 20. hodiny Vám nabízíme
ve vratimovském kinì pod hlavièkou
„Filmy klubu Orion“ filmové lahùdky.
Pravidelnì se støídají na programu 4 tématické bloky:

nepøístupný
60,-Kè

Co tì nezabije, to tì posílí. Napadení vlkodlakem
zmìní ivoty nìkolika mladých lidí.

7.- 8.10. v 18.00 hod.
USA 113´

Rukojmí

Bruce Willis jako elitní vyjednavaè má jen jednu
noc na záchranu rukojmí.

12.-13.10. v 18.00 hod.
VB/Irsko 90´

pøístupný
60,-Kè

Zákon pøitalivosti
Láska má vdy poslední slovo. P.Brosnan
a J.Moore jako rozvodoví právníci zaili všechny
konce lásky. Jakou šanci mùe mít ta jejich?

14.-15.10. v 18.00 hod.
USA 117´

nevhodný do 12 let
60,-Kè

Válka svìtù

Poslední válku na Zemi nezaènou lidé…
Tom Cruise a Steven Spielberg v dalším
spoleèném projektu.
19.-20.10. v 18.00 hod.
USA 99´

pøístupný
65,-Kè

Kung-fu mela
Asijský filmový všeumìl Stephen Chow pøichází
se svìí oddychovkou pro všechny milovníky
bojových umìní, akce, humoru.

21.-22.10. v 18.00 hod.
USA 106´

pøístupný
60,-Kè

Fantastická ètyøka
Pøipravte se na super fantastické hrdiny.
Adaptace slavného komiksu.

26.-27.10. v 18.00 hod.
Francie/Itálie 81´

pøístupný
60,-Kè

Pøíbìh modré planety
Vyprávìní o èase, hmotì, zrození, lásce a smrti.
Se zvíøátky jako hlavními aktéry.

28.-29.10. v 18.00 hod.
USA 124´

1

Zrcadlo svìta - válka, bída, láska napøíè
zemìkoulí

2

Vize budoucnosti - sci - fi

3

Úhel pohledu - hudební, umìlecký, biografický
dokument

4

Pravdivé ivotní osudy

nepøístupný
60,-Kè

nevhodný do 12 let
60,-Kè

Sahara

Dobrodruství má novou tváø. Matthew
McConaughey a Penelope Cruz v hlavních rolích.

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

Na mìsíc øíjen jsme pro Vás vybrali:

5.10. - Mìsto bohù (Brazilie/FrancieUSA/ 135´)

60,- Kè
Jejich domovem je ulice Ria de Janiera, jejich hraèkami pistole. Uèí se
tanèit na krvavém karnevalu smrti.
Snímek získal mnoho cen vèetnì devíti ocenìní na MFF v Havanì a
ceny Vision Award na MFF v Torontu. Získal nominaci na Zlatý glóbus
jako nejlepší zahranièní film roku 2003 a jeho reisér byl ocenìn
nominací na Evropskou filmovou cenu Felix.
2 12.10. - Solaris (SSSR / 165´)
50,- Kè
Po nìkolikaleté vynucené odmlce natoèil Andrej Tarkovskij adaptaci
sci-fi románu S.Lema Solaris, která se stala meditací o smyslu ivota,
hranicích lidského poznání a také reflexí vìèného autorova tématu vztahu k rodnému domu, místu, Zemi. I pøes „kosmické“ téma, které
mùe svádìt k velkofilmovému provedení, pøekvapí snímek svým
komorním pojetím a minimálním zapojením technických efektù.
Pøestoe s hotovým filmem samotný autor nebyl pøíliš spokojen, je
Solaris mnohdy oznaèován jako jeden z nejpozoruhodnìjších snímkù v
ánru sci-fi.
3 19.10. - Sex pistols - Dìs a bìs (VB/USA/ 105´) 60,- Kè
Tento film je neuctivý, podrobný a šokující. Je dokumentem o vzestupu
kapely a o tom, co následovalo. Objasòuje zároveò øadu mýtù, které
pùsobení kapely provázely. Film obsahuje dosud nezveøejnìné pasáe z
více ne dvacetihodinového soukromého archivu kapely, vèetnì
vystoupení, zkoušek a nahrávání, které reisér a scénarista Julien
Temple šikovnì propojuje se souèasnými rozhovory se ètyømi
pùvodními èleny skupiny.
4 26.10. - Sloní mu (VB / 125´)
55,- Kè
Osud Johna Merricka, „sloního mue“, který skuteènì il v letech
1862-1890, je líèen s akcentem na humanistické vyznìní pøíbìhu jeho
utrpení. Reisér David Lynch pojal film jako odsouzení pøedpojatosti
spoleènosti vùèi „nenormalitì“ a jako výzvu k pøijímání odlišnosti.
Skvìlé herecké výkony v nìm podává John Hurt a dále Anthony
Hopkins èi Anne Bancroftová.
Film získal v roce 1981 osm nominací na Oscara (film, reie, herec,
scénáø, výprava, kostýmy, hudba, støih), dále cenu César, BAFTA a
øadu ocenìní na mezinárodních festivalech.
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Bulletin s výhledem do konce roku 2005 Vám je k
dispozici v kinì, kulturním støedisku, Mìstském úøadì.
TOP 5 - nejnavštìvovanìjší filmy za období 2.- 20.záøí 2005
Moje velká indická svatba

Prokletá Argentina

Tlumoènice
2%

6% 5%
26%

Star Wars:Epizoda III - Pomsta Sithù

61%

Madagaskar
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
MÌSTA VRATIMOVA
Rada mìsta Vratimova zasedala dne
18.10.2005 a projednávala:
! schválení inventarizaèní komise
! vyhodnocení letní sezóny na
koupališti
! zabezpeèení údrby komunikací
v zimním období
! jmenování kronikáøky mìsta
Vratimova
! nájemní smlouvy
! naøízení mìsta è. 3/ 2005-10-16
! zaøazení cest do pasportu místních
komunikací
I.Kièmer-místostarosta

OZNÁMENÍ
Oznamujeme obèanùm, e kontejnery na
separovaný odpad byly ze stanovištì
u obchodu Dùlòák pøesunuty na novou
lokalitu a sice na køiovatku ulic Rakovecká
a Višòová. K tomuto opatøení muselo dojít
z dùvodu stále se opakujícího pøeplòování
kontejnerù jiným ne separovaným
odpadem. Do kontejnerù byl sypán
i komunální odpad a èasto i odpad ze
staveb, napø. stavební su, cihly apod.
Umístìní u frekventované cesty s moností
pohodlného zaparkování svádìlo navíc i k
odkládání odpadu kolemjedoucí øidièe.
Situace byla jak z estetického tak
finanèního hlediska neúnosná.
Zdùrazòujeme, e i v nové lokalitì slouí
tyto kontejnery pouze k ukládání
separovaného odpadu, v tomto pøípadì
pouze plastù a skla.
RNDr. I. Hranická, odbor VaP

pouze pro
PET
láhve
Oznamujeme obèanùm, e se nám podaøilo
získat dva nové kontejnery na separovaný
odpad, konkrétnì na PET láhve. Firma,
která se bude starat o tyto kontejnery,
pouívá PET láhve k dalšímu zpracování v
rámci charitativní èinnosti. Dùraznì proto
ádáme obèany, aby do tìchto kontejnerù
vhazovali pouze PET láhve! Kontejnery
budou umístìny na ulici K Sokolovnì a K
Hájence.
RNDr. I. Hranická - odbor VaP
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CESTY NAVÍC ..........
V záøijovém vydání vratimovských novin
jsem ètenáøe informoval v èlánku „Cesty ve
mìstì po tøech létech“, o vývoji ve
zlepšování stavu komunikací v našem
mìstì za uplynulé tøi roky volebního
období.
Nyní bych chtìl v krátkosti tento výèet
opravených komunikací doplnit. V mìsíci
záøí a øíjnu byl poloen nový povrch ulic
Lipové a èást ulice V Údolí.Vratimovské
sluby opravily recyklátem v mìsíci záøí
komunikace Emana Slívy a soubìnou
komunikaci s ulicí Václavovickou.

Obalovanou smìsí se opravily výtluky na
ulicích Na Zadkách, Na Pøíènici
a Adámkovì. V letošním roce byla rovnì
provedena obnova a doplnìní dopravního
znaèení na území mìsta v celkové èástce
cca 60 000,-Kè. Poslední akcí na opravì a
úpravì komunikací bude na ulici Bøízkové.
Na této ulici jsou ji mnoho let ve špatném
stavu kanálové vpustì. Bude provedeno
jejich osazení tak, aby byly v úrovni vozovky
a nebyly nebezpeèím pro chodce a další
uivatele vozovky.
I.Kièmer, místostarosta

Obèanské prùkazy a cestovní pasy
Obèanské prùkazy vydané obèanùm
narozeným pøed 1.1.1936
Pokud není v tìchto obè. prùkazech doba
ukonèení platnosti vyznaèena konkrétním
datem, odpadá dle zákona è. 395/2005 Sb.
povinnost výmìny do 31.12.2005. Nová lhùta
výmìny je do 31.12.2008.
Obèanský prùkaz jako cestovní doklad do
státù Evropské unie
Dne 1.1.2006 nabývá úèinnosti ustanovení § 41
a zákona è. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech a o zmìnì zákona è. 283/1991 Sb., o
Policii ÈR, ve znìní pozdìjších pøedpisù. K
opuštìní území k cestì do státu Evropské unie
lze jako cestovní doklad pouít i obèanský
prùkaz se strojovì èitelnými údaji, pokud
nemá ustøienou èást z dùvodu zmìny stavu
( sòatek, trvalý pobyt, atd).
Dále dle ustanovení § 3 odst. 4 písm. c) zákona è.
328/1999 Sb., o obèanských prùkazech, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, nepovinnými údaji na
ádost obèana do obèanského prùkazu jsou:
jméno, popø.jména, pøíjmení a rodné èíslo dítìte

do nabytí zletilosti, v pøípadì e nemá pøidìleno
rodné èíslo, uvádí se datum narození. V tomto
pøípadì mohou vzniknout problémy pøi
spoleèném cestování nezletilých dìtí zapsaných
do obè.prùkazu rodièù, pokud tyto dìti nebudou
mít vlastní cestovní doklad. Dítì zapsané v obè.
prùkazu rodièe neprokáe státní obèanství ÈR,
nebo do obè. prùkazu se zapisují i dìti - cizinci.
Na rozdíl od obè. prùkazu se do cestovního pasu
rodièù zapisují pouze dìti, které jsou státními
obèany ÈR. Dalším rozdílem je, e do
obè.prùkazu rodièù se zapisuje místo data
narození a pohlaví rodné èíslo dítìte. Rodné
èíslo dítìte, jakoto vnitrostátní identifikaèní
údaj, mùe být nesrozumitelné pro cizí státní
orgány.
Z uvedených dùvodù Ministerstvo vnitra
nedoporuèuje cestování dìtí zapsaných v
obèanském prùkazu rodièù bez vlastního
cestovního dokladu.
Bliší informace na tel. è. 595705953
Jitka Langrová, sekretariát

Mìsto Vratimov
nebytové prostory ve Vratimovì,
Frýdecká ul.,è.p. 1000
(restaurace Spoleèenský dùm) o celkové výmìøe 566,13 m
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Bliší informace obdrí zájemci u p.Fiedorové na odboru investic a údrby
obecního majetku MìÚ Vratimov, tel. 595 705 934

Policie ÈR ve Vratimovì pøipomíná obèanùm
èíslo na mobilní tel.: 604 127 288
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Jak jsme zaèali
nový školní rok
I v letošním školním roce jsme se snaili
dìtem nástup do mateøské školy co nejvíce
zpøíjemnit. Ji 8.záøí MŠ ve Vratimovì
navštívili tøi kouzelníci, kteøí dìtem pøipravili
úsmìvné a pìkné dopoledne. Dne 20.záøí
jsme s paní Rùièkovou uspoøádali
„Minidiskotéku v ZOO“, dìti si zatanèily i
zasoutìily spoleènì s rodièi a uily si tak
spoustu legrace. Na závìr si na ohništi mìli
m o  n o s t o p é c i p á r k y. A k c e b y l a
uspoøádána zároveò i pro MŠ v H.Datyni.
Dne 6.øíjna probìhla u tradièní „Drakiáda“
na obou MŠ .
Pro pøedškoláky zaèala pøedplavecká
výchova, jezdíme na bazén Delfínek do
Havíøova. Zapojili jsme se do sbìru aludù
a kaštanù, které pøedáme mysliveckému
sdruení Hubert, s ním máme dlouholetou
spolupráci. Pøihlásili jsme se do „Soutìe s
panem Popelou“ ve sbìru papíru.
Pomocí Mgr.Evy Nitkové byly zaøazeny dìti
do nápravného tìlocviku pro drobné vady
zad, který vedou paní uèitelky v MŠ ve
Vratimovì. Zde se dìti od øíjna zapojily do
rùzných kroukù dramatického, výtvarnì
keramického, pìveckého, taneèního a do
hry na flétnu. V MŠ v H.Datyni vyuívají dìti
krouek výtvarnì keramický.
V tomto školním roce máme zapsáno v MŠ
ve Vratimovì 130 dìtí a v MŠ v H.Datyni 43
dìtí. Na dìti èeká ještì spousta aktivit a
plánovaných akcí, nìkteré i spoleènì s
rodièi, proto vìøíme, e slzièky, které se
objevily u nìkterých dìtí na poèátku
školního roku, zcela vymizí a dìti budou do
mateøské školy pøicházet jen s úsmìvem
na tváøi.
L.Siváková-øeditelka MŠ

¡¡

¡
Dne 23.záøí probìhl na našem školním høišti
sportovní den, kterého se zúèastnilo 8 zemí
Evropské unie. Soutìilo se v rùzných
disciplínách, nejvíce strhující byl urèitì
štafetový bìh. Tato akce se uskuteènila za
podpory Mìstského úøadu ve Vratimovì, který
pøispìl finanèní èástkou na zakoupení nových
školních dresù. Podìkovali jsme paní starostce,
která pøišla jednotlivá drustva podpoøit.
Po velkém boji se na prvním místì se shodným
poètem 27 bodù umístilo Nìmecko (6.A)a Itálie

(9.A), druhé místo získala s 26 body Velká
Británie (7.b) a tøetí místo vybojovalo s 22 body
Øecko (8.A). Další umístìní: Estonsko (8.B),
20b., Francie (6.B) 15 b., ÈR (9.B) 15 b.,
Maïarsko (7.A) 14 b..
Soutìilo se za mohutné podpory všech
úèastníkù, kteøí pøijeli z jednotlivých zemí.
Olympiáda se všem líbila a doufáme, e se na
naší škole stane tradicí.
Redakce šk.èasopisu"PINGU"
ZŠ Masarykovo nám

Takto jsme nazvali sportovní akci, která se
uskuteènila na høišti ZŠ dne 23.záøí 2005 za
krásného sluneèného poèasí.
Podnìtem k uskuteènìní olympiády byla úèelová
dotace MìÚ Vratimov ve výši 10 000,- Kè, za
kterou byly zakoupeny sportovní dresy s
emblémem školy. Dresy budou slouit ákùm k
reprezentaci ZŠ ve sportovních soutìích.
Sportovních, ale i netradièních soutìních
disciplín se zúèastnili všichni áci 6.-9.tøíd.
Zajímavostí akce bylo, e áci soutìili v
drustvech, pod vlajkou nìkteré zemì EU, kterou
si sami vylosovali. Vlajky, které mìli na trièkách,
a které nesli vlajkonoši pøi slavnostním nástupu,
si áci vyrobili sami v hodinách výtvarné

výchovy. O smyslu EU hovoøili v hodinách
obèanské výchovy. Sportovní den byl tedy
závìreèným vyústìním vzdìlávacího bloku o
Evropské unii.
Slavnostního nástupu se zúèastnila i paní
starostka, která tam svým projevem povzbudila
áky a pochválila iniciativu všech zúèastnìných.
Atmosféra byla ryze sportovní a velmi
bezprostøední. Snad k tomu pøispìlo i malé
obèerstvení, které jsme dìtem zakoupili. Na
závìr sportovního klání probìhl volejbalový
zápas mezi áky a pedagogickým sborem.
Kdy øeknu za všechny, e jsme spoleènì strávili
pøíjemný den, nebudu se jistì mýlit.
Mgr.A.Èavojská, øed.školy.

ÈINNOST DÌTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
MÌSTA VRATIMOVA
Ji tøetím rokem pùsobí ve mìstì Vratimovì
dìtské zastupitelstvo, které pracuje
obdobnì, jako zastupitelstvo mìstské.
Èlenové zastupitelstva jsou voleni svými
spoluáky 5. - 9. tøíd , nyní je novì zavedeno
dobrovolné èlenství studentù støedních škol
s trvalým pobytem ve Vratimovì. Scházíme
se min. jednou za 2 mìsíce.
V období podzimních prázdnin se vìtšina
èlenù zúèastní semináøe pod vedením
zkušených lektorù a ve spoleènosti èlenù
opavského zastupitelstva dìtí a mládee. V
Opavì se minulý rok konal sjezd krajských
zastupitelstev dìtí a mládee, na kterém
jsme samozøejmì nemohli chybìt.

Dále bychom chtìli opìt zavést dìtmi
oblíbené olíky a pøesvìdèit zastupitele
mìsta o výhodách èlenství našeho mìsta v
SÍTI ZDRAVÝCH MÌST.
Z našeho návrhu práce uvádíme napø. :
1. Uspoøádání sbírky pro dìtské domovy
2. Anketa „ Zdravé mìsto“
3. In-line høištì
4. Uklizení lesíku u ZŠ Datyòská
a jiné……….
Doufáme, e tyto návrhy budou úspìšné a
naše práce se podaøí.
Èlenové Komise pro styk s veøejností
Albìta Boiková, aneta Závodná a
Martin Plaèko

Informace z ohlašovny MìÚ Vratimov

Statistika ke dni 30.9.2005:
Od poèátku roku 2005 došlo v obvodu
Vratimov a Horní Datynì k následujícím
zmìnám:

Celkem se pøistìhovalo:
odstìhovalo:
zemøelo:
narodilo se:

153 osob
81 osob
50 osob
31 osob

poèet uzavøených sòatkù: 31
poèet rozvodù:
13

celkem 1142

celkem 5 477
celkem obyvatel mìsta 6 619
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5.11. - SKOROHOKEJOVÝ TURNAJ
- turnaj v pozemním hokeji, kluzištì stadionu Druby Vratimov
poøádá : DDM Vratimov
15.11. - „DEVÌTSIL“ soutì mezi školami, tentokráte 8.tøídy
- sál DDM Vratimov
poøádá : DDM Vratimov
18.11. - 20.11. - VÍKENDOVÝ POBYT VISALAJE
- pro èleny klubu „Baráèníkù“
- pouze pro pøihlášené
poøádá : DDM Vratimov

¡
Dùm dìtí a mládee Vratimov pøipravil pro dìti ze základních škol
soutì „DEVÌT SIL“. Jaký význam má tento název? Devìtsil je
vytrvalá vysoká bylina. DEVÌT SIL si mùeme pøedstavit jako 9
roèníkù na základní škole. Formou her, úkolù, otázek a neobvyklých
èinností dostanou dìti monost své síly spojit a ukázat, co dokáou.
Pro úèastníky soutìe jsou pøipraveny otázky, úkoly i neobvyklé
èinnosti pøimìøenì vìku dìtí (od 1. tøídy do 9. tøídy). Na základì
proitkù z celé soutìe dìti získají informaci, zda dokáí zvládat
danou nároènou situaci. Bodové ohodnocení dìtem ukáe, jakého
poøadí dosáhly v celé soutìi DEVÌT SIL a kolik bodù získaly pro
svou školu.
Drustva bìhem soutìe získávají body
DÌVÌTSILY. Pøi
závìreèném vyhodnocení budou seèteny všechny body
soutìících drustev dané školy. Základní škola s vìtším poètem
devìtsilù získává pohár.
Vyhodnocena budou i soutìní drustva, z nich vyhlásíme
3 nejúspìšnìjší.
Dìti i pedagogiètí pracovníci budou informováni o stavu „devìtsilù“
na informaèní nástìnce ve školách i Domì dìtí a mládee Vratimov.
Na soutìi se sponzorsky podílí Fa MIREL TRADING a.s.
Vratimov.
Pøehled soutìních kol:
15.11. (úterý) 2005
8. tøídy
13.12. (úterý) 2005
7. tøídy
10. 1. (úterý) 2006
6. tøídy
7. 2. (úterý) 2006
5. tøídy
7. 3. (úterý) 2006
4. tøídy
4. 4. (úterý) 2006
3. tøídy
2. 5. (úterý) 2006
2. tøídy
6. 6. (úterý) 2006
1. tøídy
Dne 13.6. (úterý) 2006 setkání všech soutìících drustev,
doplòující soutì (v pøípadì stejného poètu bodù), pøedání cen
Pøejeme všem dìtem hodnì štìstí a umu v soutìi DEVÌT SIL.
R. Míèková - vychovatelka DDM Vratimov

Pozvánka na výstavu
do knihovny
Místní knihovna Øepištì Vás zve na výstavu "Cestujeme
svìtem".Jedná se o výstavu fotografií Emila
GAVLOVSKÉHO a Martina STILLERA. Výstava potrvá do
11.listopadu.Monost prohlédnou si tuto výstavu máte vdy v
úterý (od 10 do 12 hod. a od 13 do 17 hodin ) a pátek ( od 9 do
12 a od 13 do 15,30 hod.).
Od 15.listopadu pøipravujeme výstavu palièkované krajky
Ivy ŠVECOVÉ .
M.Zajíèková-knihovnice

Dne 21.øíjna to bylo 10 let, co nás tragicky opustila
dcera a sestra

Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.
Bratr Petr a rodièe

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

Dne 27.listopadu vzpomínáme 10.výroèí
úmrtí pana

Vzpomínají manelka, synové a dcera
s rodinami.
Kdo jste ho znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi

A je to tady.Andulka Svobodová má doma brášku.Malý
Ludvík pøišel na svìt poslední prázdninový den - 31.srpna
2005. Velkou radost udìlal nejen sestøièce a rodièùm, ale
také babièkám a dìdeèkùm.
Uvidíme jestli z nìj bude nová posila pro datyòské drustvo
hasièù. Tìch není nikdy dost. Míry by na to mìl.Váil toti
3,45 kg a mìøil 50 cm.

Pìvecký enský sbor
ve Vratimovì obnovuje po deseti letech svoji èinnost.
eny a dívky, zpíváte rády? Tak pøijïte posílit naše øady.
Vdy ve ètvrtek od 16 do 18 hodin v budovì ZŠ
na nám.TGM. Bliší informace na tel.è. 596 732 054.
Tìšíme se na Vás.
Vlasta Kupková - ved.sboru
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Kino Hvìzda se bìhem prázdnin doèkalo nového
kabátu a pracovníci kina se tìší koneènì i na
jeho modernizaci, která divákùm pøinese lepší
zvuk, obraz a èasem i pohodlí pøi sledování
vybraného pøedstavení. V minulém roce jsme
pøistoupili ke zmìnì hracího profilu, kdy jsme
jeden stejný film promítali ve ètyøech dnech.
Náklady kina se sice sníily o dopravu, divákù
ale nepøibylo, a tak jsme se od záøí vrátili k
profilu skoro pùvodnímu, kdy jednomu snímku
vìnujeme dva hrací dny. Ujistili jsme se, e
pokud film chcete vidìt, bez problémù si
vyberete ze dvou termínù.
Novinkou je støedeèní veèerní promítání filmù
pod hlavièkou klubu Orion (od 20 hod.)
Hodnotit tento projekt je zatím pøedèasné, máme
za sebou teprve dva mìsíce a tudí pouhých 8
pøedstavení. Prozradíme jen, e nejvíce divákù
zatím pøilákala ji 3. repríza filmu Frida- více
naleznete na poslední stranì VN kde zaèínáme

zveøejòovat „koláèe“ návštìvnosti.
A která filmová pøedstavení obecnì jsou letos ve
Vratimovì nejnavštìvovanìjší?
B e z k o n k u re n è n ì v e d o u è e s k é f i l m y
(Snowborïáci, Román pro eny, Milenci a vrazi,
Sluneèní stát, Kameòák 3 ), druhá pomyslná
pøíèka patøí dìtským snímkùm, dále akèní ( a
ještì nejlépe sci-fi ) pøíbìhy, kterým jsou v
patách horory! Všechny tyto skupiny divákù do
konce roku stihneme potìšit, pøipravili jsme pro
Vás Štìstí (ÈR), Karlík a továrna na èokoládu,
Mr. a Mrs. Smith a z øíše hororù nabídneme Dùm
voskových figurín.
Program kina mùete najít nejen ve vydání
Vratimovských novin, ale rovnì na
internetových stránkách
http://kina.365dni.cz , na panelu u zastávky
MHD (nám. Vratimov) a na našich
plakátovacích plochách, kterých je ve
Vratimovì a okolí celkem 15.

K NÁZVU OBCE
HORNÍ DATYNÌ
Kdy jsem v minulém roce èetla o zmìnì ve
skloòování jména naší obce, upozoròovala jsem
hned, e tvar jména „ty Datynì“ není náøeèný,
ale dlouho uívaný, i v úøedních jednáních.
Napø. na mém domovském listì z roku 1939
napsali obecní èinitelé „v Horních Datyních“.
Ústav pro jazyk èeský se na ádost z Vratimova
zamìøil jen na skloòování v jednotném èísle.
Vìtšina názvù obcí, konèících -ynì, se opravdu
uívá v jednotném èísle, napø. ta Vendrynì, ta
Lutynì, ta Ruzynì. Ale u nás je vitý tvar "ty
Datynì " u od konce 18. století. To samozøejmì
v Praze neznají, a proto se vyjádøili tak, jak bylo
uvedeno ve Vratimovských novinách.
V 1. díle datyòské kroniky zapsal tehdejší
kronikáø pan øídící Pudloò: Podle slezského
historika prof. Adamuse … „byla ves Lipová
pøed rokem 1770 nazvána podle potoka,
tekoucího obcí a jeho jméno je Datyòka,
Datynìmi.“
Na základì získaných informací o historicky
doloeném uívání názvu obce Horní Datynì je
správný tvar „ty Datynì“ a skloòuje se jako
podobná slova s pøíponou -ynì v mnoném
èísle, tedy Datyò, Datyním, o Datyních,
Datynìmi.
L. Kubátová, Horní Datynì

¡
V sobotu 8. øijna Bìecky klub Vratimov ve
spolupráci s Kulturním støediskem uspoøádal ji
11. roèník silnièního bìhu Zlatý podzim. O
popularitì tohoto závodu zaøazeného do
celostatní atletické termínové listiny svìdèí
úèast vytrvalcù a ze Zlína, Pardubic, Turnova,
Jablonce nad Nisou atd.. Potìšitelná je úèast
sedmi desítek dìtí na startu doprovodných
závodù na tratích dlouhých 400 a 1700 metrù.
Zde v jednotlivých kategoriích byli úspìšní z
vratimovských malých borcù: chlapci, roèník
1996 a mladší- Matìj Hrbáè na krásném 2. místì
a Petr Špok na místì šestém, v kategorii 1994/95
byli Marek Stacho 6., Jan Hammer 8. a Robert
Dokupil 9., v kat. 1992/93 pak byl 7. Jakub

Aby se obèané dovìdìli o všech pøipravovaných
akcích, rozšíøili jsme poèet reklamních ploch i
na okolní obce- Hrabová, Paskov, Václavovice,
Šenov. Tato iniciativa se setkala s kladným
ohlasem. Smutné je jen to, e vratimovských
bývá èasto ménì ne pøespolních. Bohuel
nenechavcù je stále dost, a tak výlep plakátù
probíhá i v nìkolika kolech. Nejinak je tomu i v
pøípadì panelù.
Vìøíme, e naše snaha upozornit na akce v
Kulturním støedisku je dostateèná. Bohuel s
nevšímavostí lidí se dá jen tìko nìco dìlat.
Mnohdy chodí týdny kolem propagaèního
panelu a po akci se diví, e nìco v „kulturáku“
bylo. Ale to u k rychlému ivotnímu tempu asi
patøí. Nìkdy je to škoda. A tak se budeme tìšit, e
oznámení o akcích si povšimnete a pøijdete se k
nám pobavit, èi pouèit.
B.Michalíková-program, L.Ïurišovápropagace

Kulturní støedisko Vratimov

¡

!
e
s
e
t
s
a
l
h
cvièení pro seniory
út 17,00 - 18,00
10
irské tance
út 17,30 - 19,00
12
úèetnictví
èt 15,30 - 17,30
12
aerobic-dìti
èt 16,00 - 17,00
13
aerobic-dívky
èt 17,00 - 18,00
13
breake dance
èt 14,30 - 16,00
10

lekcí/400 Kè
lekcí/400 Kè
lekcí/1800 Kè
lekcí/400 Kè
lekcí/400 Kè
lekcí/400 Kè

¡¡
Balogh, 9. Radek iga a Marek Èi¾ byl desátý.
To vše v silné konkurenci nadìjí z Kopøivnice,
Zubøí, Ostravy a zejména èlenù TJ Slezan
Frýdek-Místek, mezi nimi byli i medailisté z
mistrovství Moravy a Slezska i mistrovství
republiky. Na startovní èáøe hlavního závodu,
dlouhého 10 km jsme mìli monost vidìt èetné
vytrvalce, úspìšné v mnoha významných
závodech, napø. mistra republiky v maratonu
Neuwirtha, reprezentantku z mistr. svìta v bìhu
do vrchu a støíbrnou z letošního mistr. republiky
v této disciplínì Šádkovou, mistra Evropy v
maratonu sedmasedmdesátiletého ing. Zikeše,
juniorského mistra republiky a
nìkolikanásobného vítìze našeho závodu

Petera Mikulenku a další. Bojovalo se opravdu
do posledního metru a letošní vítìz Roman
Hurtík z AK SSK Vítkovice porazil Mikulenku o
pouhé 4 vteøiny. Absolutní vítìzkou závodu en
je reprezentantka Irena Šádková. Zahanbit se
nenechal ani Jaromír Cenek z Vratimova,
skonèivší na 6. místì v kategorii veteránù
starších 60 let. K úspìchu závodu skvìlým
zpùsobem pøispìl i "tým" pracovnic Kulturního
støediska pod vedením ved. paní Bömerové,
který vytvoøil závodu zázemí, jím byli bìci
nadšeni.
BK Vratimov - Z.Fejgl
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MÌSTO VRATIMOV
OBECNÌ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA è. 8/2005
o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území mìsta Vratimova
Zastupitelstvo mìsta Vratimova se na svém zasedání dne 26. záøí 2005 usnesením è. 23.7.10.5 usneslo vydat na základì § 17 odst. 2 zákona è. 185/2001
Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ÈÁST PRVÁ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Èl.1
Pøedmìt a rozsah pùsobnosti vyhlášky
1.Tato vyhláška se týká odpadù zaøazených podle katalogu odpadù jako odpady komunální a stavební odpady, vèetnì oddìlenì sbíraných sloek tìchto
odpadù, vznikajících na území mìsta Vratimova.
2.Tato vyhláška stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem, tj. shromaïování, soustøeïování, sbìr, tøídìní, pøepravy a dopravy, vyuívání a
odstraòování komunálního odpadu (sbìr vyuitelných sloek komunálního odpadu vèetnì jeho vyuívání èi odstranìní, sbìr velkoobjemového
komunálního odpadu a jeho vyuívání èi odstranìní, sbìr nebezpeèných sloek komunálního odpadu a jeho vyuívání èi odstranìní), a dále upravuje
systém nakládání se stavebním odpadem, vznikajících na území mìsta Vratimova.1)
Tato vyhláška se vztahuje na:
a/ fyzické osoby nepodnikající (dále jen „obèané“), které produkují komunální odpad a stavební odpad na území mìsta Vratimova (týká se i obèanù, kteøí
nemají ve mìstì trvalý pobyt, ale na jeho území produkují komunální odpad nebo stavební odpad - napø. zahrádkáøi, garáníci)
b/ právnické a fyzické osoby oprávnìné k podnikání, pøi jejich èinnosti vznikají odpady zaøazené podle katalogu odpadù jako odpady podobné
komunálnímu, vèetnì oddìlenì sbíraných sloek tìchto odpadù, a které uzavøely písemnou smlouvu2) o vyuití systému obce s Mìstem Vratimov
1) § 17 odst. 2 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù
2) § 17 odst. 6 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù

c/na právnické osoby a fyzické osoby oprávnìné k podnikání, které mohou nakládat s komunálními odpady podle zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon o odpadech“), a na základì smlouvy2) s Mìstem Vratimov zajišují sbìr,
tøídìní, pøepravu a odstraòování komunálního odpadu.
Èl. 2
Základní pojmy
Pro úèel této obecnì závazné vyhlášky se rozumí:
1.Odpadem je kadá movitá vìc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a pøísluší do nìkteré ze skupin odpadù uvedených v
pøíloze zákona o odpadech.
2.Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce pøi èinnosti fyzických osob, s výjimkou odpadù vznikajících u právnických osob
nebo fyzických osob oprávnìných k podnikání obèanù, a to:
a/netøídìný komunální odpad vznikající v domácnostech a odpad jemu podobný (napøíklad obaly z potravin a èistících prostøedkù, nepotøebné odìvy,
drobné spotøební pøedmìty, popel, atd.)
b/vytøídìné sloky z komunálního odpadu bez škodlivin (napøíklad sklo, plasty, papír, atd.) - dále jen „separovaný odpad“
c/nebezpeèné sloky odpadu - sloky oddìlenì vytøídìné z komunálního odpadu, které mají jednu nebo více nebezpeèných vlastností a které jsou nebo
mùou být nebezpeèné pro zdraví obyvatelstva nebo ivotní prostøedí (napøíklad vyøazené léky, zbytky barev a øedidel, baterie, záøivky, chemikálie, atd.) dále jen „nebezpeèný odpad“
d/velkoobjemový odpad - odpad, který svými rozmìry nebo charakterem se nedá zaøadit mezi netøídìný komunální odpad (napøíklad vyøazený nábytek,
koberce, atd.).
3.Stavebním odpadem je veškerý odpad vznikající pøi stavebních pracích a demolicích (napøíklad stavební su z demolic, betony, cihly, keramika, asfalt,
izolaèní materiály, výkopová zemina, atd.).
4.Nakládání s odpady je jejich shromaïování, soustøeïování, sbìr, výkup, tøídìní, pøeprava a doprava, skladování, úprava, vyuívání a odstraòování.
5.Sbìrné nádoby jsou nádoby, kontejnery nebo mobilní zaøízení, urèené ke shromaïování komunálního odpadu do doby jeho svozu.
6.Stanovištì sbìrných nádob je místo, kde jsou sbìrné nádoby trvale nebo pøechodnì umístìny za úèelem shromaïování komunálního odpadu. Stálé
stanovištì sbìrných nádob urèuje Mìsto Vratimov po dohodì s vlastníky domù a pozemkù.
7.Svoz komunálního odpadu je vyprázdnìní sbìrných nádob a odvoz shromaïovaného komunálního odpadu nebo odvoz sbìrných nádob a jejich
vyprázdnìní. Svoz komunálního odpadu zajišuje organizace, která je povìøená Mìstem Vratimov (dále jen „povìøená organizace“).
8.Ambulantní sbìr nebezpeèných sloek komunálního odpadu je takový zpùsob sbìru nebezpeèných sloek komunálního odpadu, kdy povìøená
organizace odebírá tento druh odpadù od obèanù na pøedem vyhlášených pøechodných stanovištích pøímo do sbìrových a svozových prostøedkù, které
odpovídají technicky všem platným legislativním poadavkùm.
9.Oprávnìná osoba je kadá právnická nebo fyzická osoba oprávnìná k podnikání, která je oprávnìna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo
podle zvláštních pøedpisù.
10.Povìøená organizace je kadá oprávnìná osoba, která má s Mìstem Vratimov uzavøenou smlouvu o nakládání s odpady podle zákona o odpadech.

ÈÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Èl. 3
Všeobecné povinnosti
1.Kadý je povinen pøedcházet vzniku odpadù, omezovat jejich mnoství a odkládat je pouze na místech k tomu urèených, t.j. na stanovištì do sbìrných
nádob, do mobilních zaøízení na sbìr a shromaïování nebezpeèných odpadù, do velkoobjemových kontejnerù a do veøejnì pøístupných nádob a
kontejnerù pro separovaný sbìr.
2.Vytøídit nebezpeèný a velkoobjemový odpad z komunálního odpadu a odloit ho na místech k tomu urèených podle pøedchozího odstavce.
3.vytøídit vyuitelný odpad (separovaný) z komunálního odpadu a odloit ho na místech k tomu urèených, t.j. do veøejnì pøístupných nádob a kontejnerù
urèených pro separovaný odpad.
4.S odpady lze nakládat pouze zpùsobem stanoveným zákonem o odpadech a jeho provádìcími pøedpisy.
5.Sbìrné nádoby mohou vyprazdòovat a vybírat pouze oprávnìné osoby uvedené v èásti prvé èlánku I odst. 2 písm. c/ této vyhlášky.
pokraèování na str.6
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pokraèování ze str.5

Èl. 4
Sbìr komunálního odpadu
1.Sbìr netøídìného komunálního odpadu ve Vratimovì je zajištìn pomocí sbìrných nádob 70 litrových, 110 litrových nebo 1100 litrových, umístìných na
stálých nebo pøechodných stanovištích.
- Sbìr separovaných odpadù je zajištìn pomocí nádob na sklo, papír a plasty - PET láhve, umístìných na stálých stanovištích, které urèilo Mìsto Vratimov
se souhlasem vlastníka daného pozemku. Seznam stanoviš je obsaen v pøíloze è. 1 této obecnì závazné vyhlášky.
- Sbìr nebezpeèných sloek komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu je zajištìn dvakrát roènì na pøechodných stanovištích. Seznam stanoviš a
termíny budou zveøejnìny vdy pøedem na úøedních deskách a v místním tisku.
2.Jsou-li sbìrné nádoby urèeny pouze pro urèitý druh separovaného odpadu, obèané, právnické osoby a fyzické osoby podnikající, na které se vztahuje
tato vyhláška, ukládají do tìchto nádob pouze ty odpady, které jsou na nádobách vyznaèeny.
3.Obèané, právnické osoby a fyzické osoby podnikající, na které se vztahuje tato vyhláška, ukládají komunální odpad do nádob k tomu urèených tak, aby
nedocházelo ke zneèištìní stanoviš sbìrných nádob, pøístupových cest k nim a okolí.
4.Obèanùm, právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím, na které se vztahuje tato vyhláška, se zakazuje:
a/ odkládat komunální odpad mimo sbìrné nádoby
b/ dávat do sbìrných nádob na netøídìný komunální odpad tekutý, velkoobjemový nebo odpad, který mùe mít nebezpeèné vlastnosti, pøilnavé látky
(napøíklad asfalt), havý popel, atd.
c/ vyuívat sbìrné nádoby k jinému úèelu ne k ukládání komunálního odpadu
d/ odkládat separovaný odpad do sbìrných nádob na netøídìný odpad
e/ vybírat, vyhazovat nebo odváet pøedmìty odloené ve sbìrných nádobách.
5.Stanovištì sbìrných nádob na netøídìný komunální odpad budou individuální nebo spoleèná pro více uivatelù. Jejich umístìní bude voleno s
pøihlédnutím k donosovým vzdálenostem a k dopravní a svozové technice povìøené organizace k zajištìní sbìru a svozu komunálního odpadu.
6.Stanovištì sbìrných nádob udruje Mìsto Vratimov ve stavu zpùsobilém pro manipulaci a naloení nádob do sbìrného vozu. V zimním období to
znamená oèistit nádoby a stanovištì od snìhu a ledu vèetnì pøístupové cesty k místu nakládky, vyhovující pro svozový vùz.
Èl. 5
Svoz separovaného, velkoobjemového a nebezpeèného odpadu
1.Svoz separovaného, velkoobjemového a nebezpeèného odpadu provádí povìøená organizace na základì smlouvy uzavøené s Mìstem Vratimov, a to ve
lhùtách dohodnutých v této smlouvì.
2.Nepouitelná léèiva pøedává obèan v lékárnách.

ÈÁST TØETÍ
STAVEBNÍ ODPAD
Èl. 6
Všeobecné povinnosti
1.Stavební odpad vznikající pøi stavebních pracích a demolicích musí být likvidován v souladu s platnými právními pøedpisy.
2.Obèané, právnické osoby a fyzické osoby podnikající si odstranìní nebo vyuití stavebního odpadu a termíny odvozu zajistí individuálnì u oprávnìné
osoby na své náklady.
3.Obèané, právnické osoby a fyzické osoby podnikající jsou povinni prokázat orgánu povìøenému kontrolní èinností nad dodrováním této obecnì
závazné vyhlášky zpùsob vyuití nebo odstranìní stavebního odpadu.

ÈÁST ÈTVRTÁ
POKUTY A SANKCE
Èl. 7
Pokuty a sankce
Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních pøedpisù.3)4)

ÈÁST PÁTÁ
ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Èl. 8
Orgány povìøené kontrolní èinností nad dodrováním této vyhlášky
1.Kontrolu dodrování této vyhlášky provádí odbor výstavby a ivotního prostøedí Mìstského úøadu Vratimov.
Èl. 9
Zrušovací ustanovení
1.Zrušuje se obecnì závazná vyhláška Mìsta Vratimova è. 15/2002 o nakládání s komunálním odpadem na území mìsta Vratimova.
Èl. 10
Úèinnost vyhlášky
1.Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. listopadu 2005.

………………………………….
Mgr. Iveta Z e c h o v á
starostka

………………………………….
Ivo K i è m e r
místostarosta

Vyvìšeno na úøední desce dne: 27. záøí 2005
Sejmuto z úøední desky dne:................................

3)zákon è. 200/1990 Sb. o pøestupcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù
4)zákon è. 128/2000 Sb. o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Pøíloha pro nahlédnutí je k dispozici na MìÚ
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MÌSTO VRATIMOV
OBECNÌ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA è.9/2005
o zajištìní veøejného poøádku pøi poøádání veøejných hudebních produkcí
Zastupitelstvo mìsta Vratimova se na svém zasedání dne 26.9.2005 usnesením è. 23/7.10.6 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. c) , § 84
odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku:
Èl. I
Úèel vyhlášky
Touto vyhláškou se stanovují závazné podmínky pro poøádání, prùbìh a ukonèení veøejnosti pøístupných kulturních podnikù, vèetnì taneèních zábav,
diskoték a dalších hudebních produkcí v rozsahu nutném k zajištìní veøejného poøádku na celém území mìsta Vratimova
Èl. II.
Vymezení pojmù
1.Veøejný poøádek je stav, který umoòuje klidné a pokojné souití obèanù i návštìvníkù mìsta.
2.Noèním klidem se rozumí doba mezi 22.00 a 06.00 hodinou.1)
3.Veøejná hudební produkce je hudba ivá (napø. pøi taneèních zábavách, plesech, koncertech) i reprodukovaná (napø. z rádia, televizoru, Juke boxu, CD
pøehrávaèe, magnetofonu), pokud je provozována v provozovnách k tomu urèených a na veøejných prostranstvích pøíloha è. 1.
Èl. III.
Omezující opatøení
1.Je zakázáno rušit v dobì od 22.00 hod. do 06. 00 hod. hlukem.
2.Pro poøádání veøejných hudebních produkcí dle èl. II. odst. 3 této vyhlášky platí na celém území mìsta Vratimova èasové omezení. Tyto lze poøádat v
dobì od 6 00 hod. do 22.00 hodin.
Èl. IV.
Výjimky
1.Výjimku z èl. III. odst. 2 udìluje zájmová komise Rady mìsta Vratimova a mùe být udìlena:
- na poøádání konkrétní akce,
- na urèité èasové období, je-li veøejná produkce pravidelnì opakována, nejdéle však na dobu 1 roku
2.Udìlená výjimka mùe být jeho driteli odejmuta, je-li pøi produkci poøádané v dobì noèního klidu porušován veøejný poøádek.
3.ádost o udìlení výjimky podává adatel zájmové komisi Rady mìsta Vratimova na pøedepsaném tiskopisu, který tvoøí Pøílohu è. 2 k této vyhlášce, ve
lhùtì nejménì 15 kalendáøních dnù pøed termínem poøádané veøejné hudební produkce.
4.Souèástí ádosti musí být písemný souhlas vlastníka veøejného prostranství s konáním akce a Èestné prohlášení, e proti adateli v období posledních
dvanácti mìsícù nebylo vedeno pøestupkové øízení související s poøádáním veøejné hudební produkce.
Èl. V.
Sankce, kontrola
1.Kontrolu dodrování této vyhlášky provádí zamìstnanci mìsta zaøazeného do mìstského úøadu .
3)
4)
2.Porušování ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako pøestupek nebo jako jiný správní delikt.
Èl. VI.
Ostatní
1.Omezující opatøení podle èl. III. odst. 2) se nevztahuje na akce mìstského a celostátního významu.
2.Poøadatel je povinen po skonèení veøejné hudební produkce (podle místa konání akce) uvést veøejné prostranství na své náklady do pùvodního stavu ve
lhùtì do 48 hodin od skonèení akce.
Èl. VII.
Zrušovací ustanovení, úèinnost
1.Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnost dnem 1.listopadu 2005

……………………..
Ivo Kièmer
místostarosta

………………………………..
Mgr. Iveta Zechová
starostka

§ 34 odst. 2 zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù
§ 46 odst. 2 zákona è. 200/19990 Sb., o pøestupcích ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù
§ 58 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù

Vyvìšeno na úøední desce dne: ………………………….
Sejmuto z úøední desky dne :
………………………….
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

¡

¡

15.11. v 19,30 hod. - Tóny pod oponou
koncert váné hudby v podání umìlcù Janáèkovy
konzervatoøe v Ostravì - jevištì kinosálu Hvìzda,
vstupné 40 Kè
20.11.v 10,00 hod. - TØI PRASÁTKA
pohádka na nedìlní dopoledne - Divadlo Úsmìv
vstupné 40,- Kè
28.11. v 10,00 hod. - Beseda s policii ÈR - šikana,
gamblerství, právní zodpovìdnost
Vstupenky v pøedprodeji !

15.listopad
v 19,30 hod
Pøedposlední setkání s umìlci pøed vánocemi
na koncertu váné hudby na jevišti
kina Hvìzda ve Vratimovì. Vystoupí umìlci
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì.
Vstupné 40 Kè.
Koncerty doplòuje poutavý výklad
Doc.PhDr.Ivana Mìrky
Nenechte si ujít nový pohled na skladatele
a uvedená díla

 pronájem kluboven, salonkù, kavárny
( novì vybavená pøípravna jídel )
za velmi výhodné ceny
 záznamy na videokazety
ze spoleèenských a kulturních akcí
 zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi
O konkrétních cenách se informujte
v kanceláøi Kulturního støediska ve Vratimovì
tel. 595 700 750, 595 700 750

¡
3.12. v 17,00 hod. - Mikulášská nadílka
èeká Vás poutavý pohádkový pøíbìh, do kterého budou vtaeny
všechny dìti, aby se samy podílely na úkolech a po jejich
splnìní moná pøijde i Mikuláš s èertem. Poøadem provází
skvìlý moderátor Jaromír Riedel. Kadé dítì obdrí balíèek
od Mikuláše. Vstupné 40.-Kè pro všechny. Navíc sladká odmìna
pro všechny dìti, které donesou vybarvený obrázek ze 14.strany
tohoto vydání VN.
11.12. v 18,00 hod. Vánoèní koncert Václava Hudeèka
kinosál Hvìzda, vstupné 200 Kè (dùchodci nad 60 let, invalidé
a studenti 130 Kè)

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

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

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

- pondìlí

16,00

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

°
Vratimov

11.prosince v 18hod. - kinosál Hvìzda

¡
¡

3.11. - v 10,00 SOTV - salonek
7.11. - v 7,00 pøevádìcí akce - klubovna è.17
7.11. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
7.11. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
8.11. - v 15,30 MO KSÈM - klubovna è.17
14.11. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
14.11. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
17.-20.11 . 9 - 17 hod. výstava POLICIE ÈR - vestibul kina
15.11. - v 15,30 MO KSÈM - klubovna è.17
21.11. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
21.11. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
22.11. - v 16,00 MO KSÈM - salonek
28.11. - v 15,00 autoškola - klubovna è.17
28.11. - v 16,00 zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál

prodeje : vestibul
1.,2.,11.,17.,18., 21., 22., 24., 25.listopad
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin.
Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.

14

kavárna Spol. domu

èeká Vás poutavý pohádkový pøíbìh, do kterého budou vtaeny všechny dìti,
aby se samy podílely na úkolech a po jejich splnìní moná pøijde i Mikuláš s èertem.
Kadé dítì obdrí balíèek od Mikuláše.
Navíc sladká odmìna pro všechny dìti, které donesou
vybarvený obrázek z této stránky novin..
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Kulturní støedisko ve Vratimovì

¡

¡

¡
¡

¡

Kulturní dùm v Horních Datyních

Kulturní støedisko Vratimov spolu se Sborem dobrovolných hasièù HD

pøipravuje magickou noc s muzikou 80.-90.let,
karaoke soutìí a cenou pro pøíchozího
v nejnápaditìjším kostýmu,
doplnìnou o chuovky a lahodné pití.

vstupné 50,- Kè
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Program kina Hvìzda Vratimov
Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

listopad 2005
tel.: 595 700 757, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem è.21
2.-3.11.
pøístupný

18,00 hod.
65,-Kè

USA
102´

Na mìsíc listopad jsme pro Vás vybrali:
1

(Jiní Korea/Nìmecko / 103´)

Moje krásná èarodìjka
18,00 hod.
60,-Kè

nevhodný do 12 let

USA
102´
2

Pøíšerná tchýnì
18.00 hod.
60,-Kè

nevhodný do 12 let

USA
113´

3

Chytit. Zabít. Vystavit. Pøijïte se bát!
18.00 hod.
55,-Kè

USA
106´

4

Èokoládovna není jen tak obyèejná továrna, ale
místo, kde se dá proít spousta dobrodruství.

18,00 hod.
60,-Kè

USA/VB
97´

Hlas smrti

1

ivot úspìšného architekta tragicky zmìní smrt
jeho eny. Kdy od ní pøijme vzkaz „ze záhrobí“,
otevøe dveøe do jiného svìta.

18.-19.11.
nevhodný do 12 let

18,00 hod.
60,-Kè

USA
120´

Mr.a Mrs.Smith
Akèní thriller o manelství dvou nájemných zabijákù
s hereckým duem Angelina Jolie a Brad Pitt.

23.-24.11.
pøístupný

18,00 hod.
60,-Kè

VB
76´

Valiant

Animovaná rodinná komedie vypráví pøíbìh malého
holuba Varlanta s velkými sny. V èeském znìní.

25.-26.11.
nepøístupný

18.00 hod.
60,-Kè

Klíè
18.00 hod.
60,-Kè

60,- Kè

23.11. - Iris (VB/ USA/)

60,- Kè

30.11.- Chouchou - miláèek Paøíe (Francie/ 105) 60,- Kè
Potkat ho a zamilovat se! Francouzský reisér a scénárista alírského pùvodu
Merzak Allouache vypráví zábavný a optimistický pøíbìh o mui, který
navzdory svým zvláštnostem (nebo díky jim?) nachází své nové místo na
svìtì. V hlavní roli bizarnì ladìné komedie exceluje komik Gad Elmaleh,
který postavu marockého imigranta pøevleèeného za enu Chouchou uvedl u
ve francouzské televizi v rámci svých mimoøádnì divácky úspìšných
komediálních skeèù.
Na EXPO CINEMA byl tento film vyhlášen Evropským filmem roku 2003.

Bulletin s výhledem do konce roku 2005 Vám je k
dispozici v kinì, kulturním støedisku, Mìstském úøadì.
TOP 5 - nejnavštìvovanìjší filmy za období 20.IX.- 20.X. 2005
Kouzelný kolotoè 8%
Frida 13,5%

3 :15 zemøeš 28%

USA
104´

Nìkteré dveøe by mìly zùstat zavøené. Duchaøský
thriller s Kate Hudson v hlavní roli.

30.11.-1.12.
nepøístupný

16.11. - Ptaèí svìt ( Francie/ )

Neobvyklý pøíbìh celoivotní lásky mezi spisovatelkou a filozofkou Iris
Murdochovou a Johnem Baylem. Hluboce zamilovaný Bayle velice tìce nese
neuspoøádaný bláznivý milostný ivot Iris. Stále je ale okouzlován její
mimoøádnou inteligencí, talentem a vtipem. A stojí pøi ní i o ètyøicet let pozdìji,
kdy se právì tyto její vlastnosti zaèínají nelítostným postupem Alzheimerovy
choroby vytrácet a Iris se stává bezmocnou, ale stále hluboce milovanou….
Nejvìtší ocenìní - Oscar a Zlatý glóbus pro Jima Broadbenta (mladý John),
nominace pro Kate Winslet (mladá Iris) a Judi Dench (starší Iris), cena pro
Nový talent z Berlinale pro Hugha Bonnvilla (starší John).

Karlík a továrna na èokoládu
16.-17.11.
nepøístupný

55,- Kè

Existuje nìkdo, jen nikdy v ivotì nezatouil vzlétnout? Kdo nebyl alespoò
jednou fascinován hejnem taných ptákù, odlétajících na jih? Kdo se neptal,
kam a doletí a jaké všechny zemì bìhem své daleké cesty pøebrázdí ve svých
výšinách? Kdo nikdy nezatouil mít køídla a sledovat dìní na zemi z ptaèího
pohledu?Nyní máte jedineènou monost vzlétnout spolu s hejny divokého
ptactva, pøekonávat nebezpeèí vysokých hor, spalujících pouští a nekoneèných
oceánù a pocítit tisíce kilometrù v páru svých køídel.

Dùm voskových figurín
11.-12.11.
pøístupný

9.11. - Moderní doba (USA/ 87´)

Charles Chaplin a jeho souboj se stroji v éøe, která není pøíliš naklonìna lidem.
Spoleèenská satira natoèená ještì v konvencích nìmého období. Protest proti
nehumánním aspektùm technické civilizace a automatizace lidského ivota.
Film je vybudovaný jako øada epizod, kadá z nich má vlastní výstavbu gagù,
geniálnì se v ní uplatòuje smysl pro humor, ironii i sarkasmus.

Tchýnì a uzený jsou nejlepší studený. Jennifer
Lopez a Jane Fonda v boji na ivot a na smrt.

9.-10.11.

60,- Kè

Kontroverzní filmy legendárního korejského reiséra Kim Ki-Duka
charakterizuje melancholická poezie, drsná ironie a šokování diváka
uplatòovaného prostøednictvím psychických a i fyzických (èasto erotických)
extrémù, do nich autor postavy vhání. Buddhistický mnich vychovává
uprostøed jezera svého nástupce, se kterým projdeme ivotní cestu od malého
chlapce po stáøí. Snímek o kolobìhu ivota je pøekvapivým, fascinujícím
obratem bez ztráty umìlecké identity i nejosobnìjších témat.

Nenechte si ujít N. Kidman v komedii o èarodìjce,
která se stane televizní hvìzdou!

4.-5.11.

2.11.- Jaro, léto, podzim, zima….a jaro

Francie
130´

Sex pistols 20%

Román pro eny 30,5%

TOP 3 - nejnavštìvovanìjší filmy klubu Orion
Mìsto bohù 9%

Øíše vlkù
Bývalý policista Jean Reno vyšetøuje brutální
a záhadné vrady tøí en.

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

Frida 32%

Sex pistols 49%

Vydává MìÚ Vratimov. Adresa redakce : Kulturní støedisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.è. 595 700 754
Pøedseda redakèní rady :Mgr.Iveta Zechová, redaktor VN Ivo Kièmer. Grafická úprava a sazba : Lýdie Ïurišová.
Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ÈR E 12367
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA VRATIMOVA
Rada Mìsta Vratimova zasedala dne
14.listopadu 2005 a projednávala :
!
!
!
!
!
!
!

rozbory hospodaøení za III / IV r.2005
rozpoètové opatøení è.IV/2005
plnìní Povolebního prohlášení v roce 2005
návrh na odpis nedobytných pohledávek
plány práce RM a ZM na I.pol. r.2005
schválení pronájmu nebytových prostor
zaøazení mìsta Vratimova do projektu
"PARTNERSTVÍ"

Zastupitelstvo Mìsta Vratimova
zasedalo dne 21.listopadu 2005
a projednávalo :
! rozbory hospodaøení mìsta za III.ètvrtletí
roku 2005
! plnìní Povolebního prohlášení v roce 2005
! vyhodnocení sezóny na koupališti
! plán práce ZM na I.pololetí roku 2006
! zabezpeèení údrby místních komunikací
v zimním období
! informace o vysílání TV LOCAL Vratimov
a prezentace mìsta na webových stránkách
! zmìna è.1 Územního plánu mìsta
Vratimova
! jmenování èlenù školských rad
I.Kièmer-místostarosta

Dùleité upozornìní
Upozoròujeme obèany, e pro jejich
potøeby bude pokladna na MìÚ Vratimov
otevøena dennì ve dnech 19.12.22.12.2005. Ètvrtek 22.12.2005 je
posledním otevøeným dnem v roce 2005.
Pondìlí a støeda: 8,00 - 11,30 12,30 - 17,00
Úterý a ètvrtek: 8,00 - 11,30 12,30 - 14,00
Z.Valešová - pokladní

PØERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTØINY
SM Energetika, a.s. oznamuje, e bude
pøerušena dodávka el.energie v obci
Vratimov - ulice: Sokolská, K Sokolovnì,
Školní dne 5.12.2005 v dobì od 7,00 do
15,00 hod. a ulice Na Hermanì 6.a
8.12.2005 v dobì od 7,00 do 15,00
hodin.
Dùvodem je rekonstrukce vedení
NNV+NNK.
POZOR !
Po celou dobu tohoto ohlášeného pøerušení
se kdykoli na kterékoli èásti rozvodového
zaøízení mùe objevit ivotu nebezpeèné
napìtí.Je nutné povaovat všechna zaøízení
za zaøízení pod napìtím po celou dobu
pøerušení dodávky elektøiny!

ZDARMA

Knihovny o vánocích......................str.2
Spoleèenská rubrika............... .......str.3
Inzertní pøíloha................................str.5
Program Kina Hvìzda....................str.12

Nastává období snad nejvìtší pohody a klidu v roce
vánoèní svátky.
Vìtšina z nás je vítá s nadšením, nejvíce se tìší malé dìti.
Rodiny zasedají spoleènì k nazdobenému štìdroveèernímu
stolu, vzpomínají na své blízké...
Dìtem se rozzáøí oèi pøi pohledu na dáreèky
pod vánoèním stromkem a nìkdy nechybí slzièky radosti.
Po vánocích oèekáváme pøíchod nového roku, nìkteøí s pøáním,
aby byl alespoò takový jako letošní, jiní s nadìjí, e bude lepší...
Dovolte, abychom všem popøáli klidné proití vánoèních svátkù,
hodnì pohody v rodinném kruhu, zdraví, štìstí, optimismu
a pracovních úspìchù v roce 2006.
Mgr.Iveta Zechová-starostka
Ivo Kièmer - místostarosta

Plnìní Povolebního prohlášení v r.2005
Rozvoj mìsta
V letošním roce byla provedena oprava místních
komunikací recyklátem, a to: ulice Pøespolní,
Koneèná, Za Kolibou, Václavovická a Emana
Slívy. Byl poloen nový asfaltový koberec na
ulicích: Na Hranici, Na Pasekách, Bøízková.
Správa a údrba silnic zrekonstruovala silnici
Václavovickou. Opraveny byly asfaltovou
smìsí ulice Na Zadkách, Pøíènice a Adámkova.
Na ulicích Lipová a na èásti ulice V Údolí byl
poloen nový povrch. Byly opraveny výtluky na
místních komunikacích, bylo pøedládìno
parkovištì, opravena pìší zóna u Nákupního
støediska, pøedládìn chodník pøed kostelem.
Byla provedena oprava kanálových vpustí na
ulici Bøízková. Také dopravní znaèení bylo
obnoveno a doplnìno novými znaèkami v
celkové hodnotì 60 000 Kè.
Bylo vybudováno nové sociální zaøízení a
kanalizaèní pøípojka pro koupalištì. Pro
prodejní stánky na koupališti nové rozvody
vody a elektøiny. Mìstské koupalištì bylo
pøipraveno na sezónu podle plánu a poskytlo
návštìvníkùm všechny dostupné sluby.
Po dobu prázdnin byla provedena celková
rekonstrukce školní jídelny, která nyní splòuje
veškeré poadavky stanovené hygienickými
pøedpisy. V souèasné dobì probíhá rekonstrukce
Kulturního støediska Vratimov. Rekonstrukce
zahrnuje výmìnu oken, zateplení budovy,
opravy topení, èásti elektroinstalace, rozvodù
vody.
V letošním roce byla dokonèena výstavba
výtahu v budovì mìstského úøadu.
U bytového fondu byly vypracovány projekty na
elektroinstalaci v hodnotì 188 795 Kè,
provedena výmìna ventilù u leatých rozvodù
ÚT za 393 191 Kè, výmìna termoventilù
ústøedního topení za 473 920 Kè, výmìny
støešních svodù, opravy støíšek hlavních
vchodù, nátìry oplechování støech za 75 331,-Kè, oprava koupelny bytu školníka ZŠ Datyòská
ulice v hodnotì 28 827 Kè, oprava venkovních
schodiš v hodnotì 71 400 Kè.

U nebytových prostor byla provedena oprava
rozvodù studené vody za 17 474 Kè,
rekonstrukce elektroinstalace poboèky Èeské
pošty ve výši 220 146 Kè, oprava
elektroinstalace smuteèní sínì za 14 105 Kè,
oprava odvodnìní u zvláštní MŠ za 50 975 Kè,
oprava leatých rozvodù ústøedního topení u
obchodù è. p. 820 - 825 za 89 737 Kè a oprava
garáe pohøební sluby za 69 607 Kè.
Obèané jsou pravidelnì informováni o dìní ve
mìstì prostøednictvím Vratimovských novin a
místního televizního vysílání LOCAL TV. V
rámci SOTV bylo toto vysílání hodnoceno
odborníky jako druhé nejlepší. Dùleité
informace o mìstì je mono získat na webových
stránkách mìsta (www.vratimov.cz). Tyto byly
v letošním roce vybrány odbornou komisí z øad
odborníkù redakce èasopisu Veøejná správa jako
TIP ROKU 2005 spolu s dalšími dvìma obcemi
v ÈR v kategorii obec s pøenesenou pùsobností.
Sociální a bytová oblast
Peèovatelská sluba pro obèany našeho mìsta je
zajišována ve dvou domech s kapacitou 20
bytù. Sluby
takto umístìným obèanùm
zajišuje peèovatelka na plný pracovní úvazek.
Další peèovatelskou slubou je pomoc obèanùm
pøímo v domácnostech. Tuto slubu zajišuje
spoleènost Podané ruce a na tuto èinnost je
vyèlenìna èástka 5 000 Kè. V domovech
dùchodcù a dalších zaøízeních je umístìno 36
obèanù našeho mìsta. Na dokrytí nákladù
spojených s pobytem v tìchto zaøízeních mìsto
pøispívá èástkou 85 000 Kè. Odbìrù obìdù v
novì rekonstruované školní kuchyni vyuívá 50
obèanù. Na zajištìní peèovatelské sluby
(rozvozy obìdù, peèovatelka a další sluby) je
vyèlenìna z rozpoètu mìsta èástka 294 000 Kè.
Uvolnìné nebytové prostory jsou ihned
nabízeny k dalšímu pronájmu. V letošním roce
byla obèanùm uèinìna nabídka na odkoupení 54
bytù do osobního vlastnictví.
pokraèování na 2.str.
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Cvièení hasièù Plnìní Povolebního prohlášení v r.2005
v Hor.Datyni

V pátek 11.11.2005 v 17 hodin se
Vratimovem, Horní Datyní a okolními
obcemi rozeznìly sirény, oznamující
poární poplach. Nejednalo se však o
ádné neštìstí, ale o plánované cvièení
hasièských sborù z Horní Datynì,
Vratimova, Šenova, Øepiš, Václavovic,
Káòovic a Sedliš. Tématem cvièení byl
poár dílny a skladu za hasièskou zbrojnicí
v Datyni. Úkolem jednotek bylo poár
uhasit, zachránit deset osob, které uvízly v
zakouøeném prostøedí a nakonec zajistit na
místo dálkovou dopravu vody z místního
potoka. Jednotky se s danými úkoly popraly
úspìšnì. Hasièi z Vratimova a Šenova
provedli záchranu osob a do dvaceti minut
po vyhlášení poplachu bylo všech deset
figurín, simulujících zachraòované osoby,
venku ze zakouøených prostor. Ostatní
jednotky mezitím natahovaly hadice od
potoka a v 35. minutì od zahájení zásahu
byla voda z potoka na poáøišti, co byl
zároveò povel k ukonèení cvièení.
Jednotkám velel velitel místní jednotky pan
Hynek Knybel a svého úkolu se zhostil se
ctí. Celou akci sledoval starosta hasièù
sdruených do Slezského okrsku pan
František Ptošek, místostarosta mìsta
Vratimova pan Ivo Kièmer a velitel
Slezského okrsku pan Martin Èech. Ten
poté celou akci vyhodnotil a zároveò tímto
uzavøel výcvikovou sezonu 2005. Toto
cvièení také uzavøelo rok oslav hasièù z
Horní Datynì, kteøí letos slavili
osmdesátileté jubileum.
M.Èech

pokraèování z titulní strany
Ekologie a ivotní prostøedí
Ošetøování a údrba zelenì ve mìstì je
provádìna pravidelnì. Byly odstranìny
pøístøešky na stanovištích komunálního odpadu.
Tato místa budeme postupnì osazovat
okrasnými keøi. Byla dokonèena a dána do
provozu pøeèerpávací stanice kanalizace. Mìsto
do Slezského náhonu neodvádí ádné splaškové
vody. V souèasné dobì probíhá jednání na
rozšíøení plynofikace pro bytové domy na ulici
Selské. Pravidelnì na jaøe a podzim je
organizován sbìr velkoobjemového odpadu. V
mìsíci záøí byly dodány další tøi kontejnery na
PET láhve. Pro nízký zájem obèanù nebyla
zahájena výstavba garáí. Hospodaøení v lese
Dùlòák se øídí desetiletým plánem a má
vyrovnaný rozpoèet.
Školství a kultura, sport
Provoz v KS ve Vratimovì a Horních Datyních
je zajišován celoroènì. Nabídka kurzù a
èinností je pro obèany velmi široká. Pøíspìvek
na èinnost spolkù a obèanských sdruení z
rozpoètu mìsta èiní v letošním roce 660 000 Kè.
ZŠ TGM - byl vybudován chodník k høišti,
opraven sokl smìrem od ulice Frýdecké. ZŠ
Datyòská - byla provedena výmìna oken I.
etapa, oprava schodištì pavilonu biologie,
oprava schodù u školní druiny. ZŠ Horní
Datynì
probìhla také výmìna oken a
vymalování druiny. Høištì u ZŠ v Horních
Datyních je doplnìno dalšími cvièebními prvky.
V DDM byla všechna okna vymìnìna za

plastová.
Novì bylo postaveno høištì se zpevnìnou
plochou za tìlocviènou v Horních Datyních. Ve
Vratimovì v areálu DDM bylo realizováno
nové høištì s umìlou trávou. Na cyklostezce
byly zabudovány lavièky a odpadkové koše,
doplnìny ještì budou stojany na kola.
V rámci celomìstských akcí byla poøádána
Vratimovská pou s doprovodným kulturním
programem.
Bezpeènost a poøádek ve mìstì
Dohoda o spolupráci s OO Policie ÈR ve
Vratimovì je naplòována. O nápadu trestné
èinnosti a pøestupkù bylo ZM informováno na
svém jednání v mìsíci èervnu. Pøínosem pro
poøádek ve mìstì je i zrušení diskoték v Horních
Datyních.
Poadavky dobrovolných hasièských sborù ve
Vratimovì a Horních Datyních jsou realizovány,
a ji údrbou objektù, tak i investicemi do
hasièské techniky. Republikový výbor MV
schválil zaøazení mìsta Vratimova do projektu
„Partnerství.“ Zaøazením do tohoto projektu se
pro mìsto Vratimov otevøela další monost
získání dotaèních prostøedkù na projekty
související s potlaèováním kriminality a
zvyšující bezpeènost ve mìstì. Do tohoto
projektu bylo zaøazeno pouze jedenáct obcí
Moravskoslezského kraje.
Pøipravuje se rovnì projekt pro zvýšení
bezpeènosti silnièního provozu ve mìstì.
I.Kièmer - místostarosta

NOVÉ TEL.ÈÍSLO ŠKOLNÍ JÍDELNY
596 768 831 - záznam.+fax, souèasnì platí i staré tel.è. 596 732 386

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA VE VAŠEM MÌSTÌ
Spoleènost ISA CONSULT s.r.o. ve spolupráci s
mìstem Vratimov pøipravuje novou bytovou
výstavbu ve Vašem mìstì. Realizací zámìru
vznikne 20-24 bytových jednotek s výmìrou od
35 m2. Projekt poèítá s drustevním vlastnictvím,
které zpøístupòuje bydlení širší veøejnosti na
rozdíl od vlastnictví osobního. K získání bydlení
postaèí sloit èlenský vklad ve výši cca 35 %
celkové hodnoty bytu a zbývající èást je
financována hypoteèním úvìrem drustva.
Nesplacenou èást bytu pak splácejí jednotliví
èlenové drustva v pravidelných mìsíèních

splátkách po dobu splatnosti hypoteèního úvìru,
popø. kratší. Za úèelem zjištìní zájmu o velikost
a èlenìní bytu, gará èi parkovací stání provede
firma ISA CONSULT s.r.o. marketingový
prùzkum, a to formou individuálních pohovorù
poèátkem roku 2006. Zájemci o bliší informace
laskavì volejte bezplatnou linku 800 100 115
(po-pá 7:30-11:30, 12:00-16:00 hod.), popø. je
mono vyuít email isa@isarege.cz. Podrobnìjší
informace naleznete také v pøíštím èísle tohoto
zpravodaje.
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Ji nyní pøijímáme závazné objednávky na prodejní místa
Pùjèovní doba o
VRATIMOV:
úterý
27.12.
støeda 28.12.
ètvrtek 29.12.
pátek 30.12.

vánoèních svátcích:
9-12
ZAVØENO
9-12 13-18
13-16

Místní knihovna PASKOV, Místní
knihovna HORNÍ DATYNÌ a Místní
knihovna ØEPIŠTÌ mají od 27. do
30.prosince ZAVØENO

na Vánoèní trhy

ve Vratimovì konané 16.12.2005
Informace o umístìní i cenách Vám poskytne Kulturní
støedisko Vratimov, p.Kmošáková, tel.595 700 750
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spolkù a organizací mìsta
3.12. - ÈERTOVSKÝ VOLEJBAL - turnaj smíšených amatérských
drustev.Omezený poèet drustev, nahlášení úèasti dopøedu
NUTNÉ. Kontakt M.Markovská 602 724 228
-poøádá : Sokol Vratimov
4.12. - ÈERTIKIÁDA - soutìní odpoledne pro dìti spojené s
mikulášskou nadílkou - od 16 hod. - sportovní obleèení s sebou
-poøádá : Sokol Vratimov
4.12. - MIKULÁŠ PRO NEJMENŠÍ
- sál DDM od 15,00 - vstupné dobrovolné
poøádá : DDM Vratimov
8.12.- MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA - v 16 hod., kavárna Spol.domu
- poøádá KD Vratimov
9.-11.12. - 39.roè.ZIMNÍHO TÁBOØENÍ - KLONDYKE 2005
- Beskydy - prostor hory Slavíè, informace t.è. 596 736 028, 596
736 127, www:kct-msk.cz, www:tjhd.esc.cz
- poøádá Klub èeských turistù, Horní Datynì
13.12. - „DEVÌTSIL“
- sál DDM Vratimov - soutìní kolo 7.roèníkù
poøádá : DDM Vratimov
13.12. - KONCERT - enský pìvecký sbor Šárka z H.Suché
- katolický kostel ve Vratimovì, od 16,30 hod.
15.12. - VÁNOÈNÍ KOMETA - v 15,30 pøistane v ZŠ Hor.Datynì
- vánoèní výstavka s vánoèním programem.Vstupné - dáreèek pod
stromeèek (dárky budou rozdány dìtem na šk.vánoèní besídce)

¡
Dne 30.listopadu uplynul 1 rok, co nás tragicky opustila
paní

Marie KUSÍNOVÁ, roz.Mahdalová

Všichni, kdo jste ji znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi.
Bratr Karel a teta Jindra s rodinou

+

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

Dne 9.prosince 2005 vzpomínáme 2.výroèí
úmrtí našeho milovaného manela, tatínka a dìdeèka

n

Vzpomínají manelka a dìti s rodinami.
Kdo jste ho znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi.
Tìko tomu, kdo odchází, smutno je tìm, kdo zùstanou

Dne 15.prosince 2005 vzpomínáme 1.výroèí
úmrtí našeho milovaného tatínka, tchána a dìdeèka

Vzpomínají syn Radim a dcera Romana s rodinami
Kdo jste ho znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi.

V mìsíci prosinci 2005 Tìšínské divadlo
pro pøedplatitele z Vratimova a okolí

NEHRAJE
ZUŠ Vratimov a obèanské sdruení
POSPOLU pøi ZUŠ Vratimov
Vás srdeènì zvou

v úterý 13.prosince v 18 hodin
do kinosálu Hvìzda ve Vratimovì na

KULTURNÍ STØEDISKO VRATIMOV
prodejní výstava obrazù

1. - 30.12.2005

Miroslav KNAP
asambláe

abstraktní kompozice

¡
V pestrém programu se pøedstaví nejmenší dìti
pøípravné hudební výchovy, sextet lesních rohù,
smyècový soubor, septet saxofonù, esový kvintet,
vokálnì instrumentální soubor a další skupiny
a sólisté z øad ákù i uèitelù ZUŠ.
V závìru veèera vystoupí Mìstský dechový orchestr
pøi ZUŠ Vratimov
Pro áky ZŠ Vratimova, Horních Datyò a Øepiš
se uskuteèní 2 samostatné Vánoèní koncerty
v dopoledních hodinách

po - pá

9 - 16

vestibul kina Hvìzda
ve Vratimovì

výstava poutavých fotografií
TOMÁŠE JANÈURY
Pozvánka na výstavu do knihovny
Místní knihovna Øepištì Vás zve na výstavu palièkované krajky - prací en
a dívek DDM Frýdek-Místek. Výstava potrvá do 6.prosince.Monost
prohlédnou si tuto výstavu máte vdy v úterý (od 10 do 12 hod. a od 13 do
17 hodin ) a pátek ( od 9 do 12 a od 13 do 15,30 hod.).
M.Zajíèková-knihovnice
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Kulturní støedisko ve Vratimovì

pøipravilo pro Vás na rok 2006

¡
únor - o5&Radeèek
koncert šumperské kapely
bøezen - praská Divadelní spoleènost
HÁTA - Klíèe na nedìli (28.3.)
duben - Screamers - nový kabaretní
poøad praské travesti skupiny (23.4.)
øíjen - Pavel Novák - koncertní
program „Charles Darwin“ se známými
hity 60.-70.let,moravskými lidovkami
i svìtovými hity (11.10.). Jeden z
posledních koncertù zpìváka, konèícího
svoji koncertní èinnost
listopad - Talkshow Jana Krause
prosinec - Vánoèní koncert

A ještì nìco navíc !!!!!!
dìti zveme na tyto poøady:
8.1. - Obušku, z pytle ven!
Divadlo Oblázek
14.2. - Èervená Karkulka - dìtský
minimuzikál s Jaromírem Riedlem
a Míšou Rùièkovou
26.4. - Kdy jde kùzle otevøít
Hravé divadlo Brno
26.5. - Slavíme Den dìtí s J.Riedlem
12.10. - Pavel Novák v koncertním
programu pro dìti

Dne 5.listopadu 2005 probìhl ji 8.roèník
turnaje v pozemním hokeji, který jsme v
roce 1988 nazvali " Skorohokejový turnaj".
Ji tradiènì se utkala drustva na kluzišti TJ
Biocel a pøihlásili se kluci i holky od 3.tøídy
Základní školy a po 8.tøídu. Pøihlášené
týmy jsme rozdìlili do dvou vìkových
kategorií a to: 3.-5.tøída a 6.-8.tøída ZŠ.
Hrací plocha je dostateènì velká, proto
mohly obì kategorie hrát souèasnì a
prezence obou kategorií vypukla v 9,00
hodin. V letošním roèníku jsme mohli
poprvé shlédnout v urputném boji také 4
dívky, které si v koneèném poøadí odnesly
medaili za 2.místo v mladší kategorii. Jim

obzvláš patøí velký obdiv za odvahu a
bojovnost. Ráda bych touto formou
podìkovala všem, kteøí se aktivnì podíleli
na pøípravì "Skorohokejového turnaje",
jmenovitì TJ Biocel - za poskytnutí hrací
plochy, panu Vavreèkovi z Vratimovských
slueb - za pøevoz branek, dìkuji
"Baráèníkùm" za spravedlivý prùbìh
herních pravidel, podìkování patøí také
kolektivu pracovníkù Domu dìtí a mládee
za vytvoøení skvìlé atmosféry na turnaji a v
neposlední øadì dík rodièùm, kteøí pøišli
podpoøit své ratolesti.
M.Grácová-vychovatelka DDM Vratimov

Vynikající úspìch sk.ZIK-ZAK Vratimov
Dne 15.øíjna se v Havíøovì konal III.roèník
soutìe o cenu TK Andria. Bojovalo se v
maoretkovém a chearleaders
(roztleskávaèky) sportu a to sóla, dua a
malé formace.
V celodenním souboji mezi 231 dìvèaty z
24 klubù z celé Èeské republiky, Slovenska
a Polska se naše dìvèata ZIK-ZAK
Vratimov umístila na pøedních místech a
dùstojnì tak reprezentovala mìsto
Vratimov.
1.místo - sólo BATON (hùlka)
Andrea Mindeková
1.místo - sólo POMPOM (tøásnì)
Katka Krupová
2.místo - sólo POMPOM

Katka Margecinová
2.místo - duo POMPOM
Michaela Klimešová, Nikola Hudeèková
3.místo - malá formace POMPOM
Andrea Mindeková, Nikola Hudeèková,
Katka Krupová
4.místo - sólo BATON
Lenka Pastròáková
5.místo - malá formace POMPOM
Lenka Pastròáková, Iva Koušníková,
Natálie Cholevová, L.Mudriková
5.místo - malá formace BATON
Veronika Sedmíková, Jana Swierczynová
GRATULUJEME !!
H.Mindeková - ZIK-ZAK Vratimov

JARNÍ PRÁZDNINY
zimní tábor

! Frenštát pod Radhoštìm 13. - 16.22006
ubytování v budovì - (pro dìti ve vìku 7 - 15 let)

LETNÍ PRÁZDNINY
pobyt rodièe s dìtmi
Chorvatsko-Omiš 23.6 - 5.7.2006
ubytování - stany
! tábor pro dìti
Chorvatsko - Omiš 3.-16.7.2006
ubytování - stany (pro dìti ve vìku 7-15 let)
! tábor pro dìti
TZ "Hùrka" 6.-17.8.2006
ubytování - budova, stany (pro dìti ve vìku 7-15 let)
!

dì
ti
pro

PØIPRAVUJEME NA ROK 2006

od
2

le t

Ani v roce 2006 nebudou chybìt další
pravidelné nedìlní pohádky (bøezen, èerven),
mikulášská besídka, tìšit se mùete na únor,
kdy zaijete filmový den s Harry Potteremuvidíte všechny díly najednou vèetnì
nejnovìjšího dílu "HP a Ohnivý pohár!!! "

¡

MI
K ULÁŠ

4.prosince od 15 hodin
sál DDM
nadílka pro dìti - vezmìte s sebou balíèek
se jmenovkou pro své dítì
na všechny dìti èeká pøekvapení
mùe pøijít kadý, nejen èlenové kroukù
hry, soutìe, taneèky...a hlavnì pøíjde
mikuláš i èert
a osobnì rozdají dìtem balíèky
dobrovolné vstupné

INFORMACE V KANCELÁØI DDM
nebo tel.è. 596 732 333, 596 733 988,
731 488 785, www.ddmvratimov.cz
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Kulturní støedisko Vratimov zve všechny

16. prosince
od 9 do 17 hodin
na

do prostor Spoleèenského domu ve Vratimovì.
Není tøeba se trmácet autobusy za nákupy dárkù.
Vše najdete pod jednou støechou .
11.prosince v 18hod. kinosál Hvìzda

¡

¡

Zpøíjemnìte si pøedvánoèní èas krásnou hudbou v podání známého
houslového virtuóza, klavíristy Petra Adamce a celostátního vítìze
mladých houslistù v roce 2005
vstupné: 200.-Kè (dùchodci nad 60 let, invalidé a studenti 130.-Kè)

Kulturní støedisko, tel. 595 700 750-4, po - èt 7-17, pá 7-14
Pøedprodej zahájen !

ZNALECKÉ POSUDKY O CENÁCH
rodinných domù
bytových domù
bytù v os.vlastnictví
pozemkù
rekreaèních chat
vìcných bøemen
ostatních nemovitostí
pro Vás vypracuje:
Ing.Petr Veverka
znalec v oboru ekonomika,
odvìtví ceny a odhady nemovitostí

kontakt:
Vratimovská 142, Vratimov-H.Datynì
dopoledne: 596 121 616
veèer:
596 736 176
mobil:
777 071 525
e-mail:petr.veverka@post.cz

Kulturní støedisko Vratimo - kinosál Hvìzda

soutì v maoretkovém sportu

Desing Interiér Style a Nábytek Váš styl

a bytových doplòkù
Vratimov, Bunièitá ul. 1092, tel.596732032,naproti benzinky Shell

prodejní doba : PO - PÁ 9 -17
kanceláøský a bytový nábytek
sedací soupravy, válendy, dvojlùka, køesla
zdravotní matrace - velký výbìr

nábytek z masívu - lonice, postele, skøínì
kuchyòské linky na míru vèetnì spotøebièù - montá ZDARMA

vestavìné skøínì na míru - montá ZDARMA
zakázková výroba
ratanový nábytek
shrnovací dveøe plastové

rohoe, indické kobereèky,
proutìné zboí, obrázky,
prostírání

prodej na platební karty splátkový prodej ( bez ruèitele)
SPOROSERVIS
Pøi objednání kuchynì nebo vestavné skøínì do konce r.2005
s montáí v lednu - sleva 10%

výrobní ceny, doprava do 15 km ZDARMA,
SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY

Dìkujeme všem zákazníkùm za pøízeò v letošním roce
a pøejeme jim pevné zdraví a úspìchy v novém roce 2006
kolektiv firmy
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KULTURNÍ STØEDISKO
ve Vratimovì

¡

¡

program :
kavárna Spol. domu

èeká Vás poutavý pohádkový pøíbìh, do kterého budou vtaeny všechny dìti,
aby se samy podílely na úkolech a po jejich splnìní moná pøijde i Mikuláš s èertem.
Kadé dítì obdrí balíèek od Mikuláše.
v

ro v
né p
p
u
t
s

šec

hny

¡

Besídku zahájí premiérové vystoupení
maoretek Mìsta Vratimova LVÍÈATA
Pøijïte povzbudit nový team !!
dále je mùete vidìt na tìchto vystoupeních:
2.12. - Mikulášská ZŠ Masarykovo nám. - 15,00
8.12. - Mikulášská KD Vratimov - 16,00
18.12. - Krokodýl open

23.11.-11.12. - výstava fotografií NORSKO 2005
vestibul kina Hvìzda
2.12. v 8,30 a 10,00 hod. - Mikulášská nadílka - pro školy
3.12. v 17,00 hod. - Mikulášská nadílka
èeká Vás poutavý pohádkový pøíbìh, do kterého budou vtaeny
všechny dìti, aby se samy podílely na úkolech a po jejich
splnìní moná pøijde i Mikuláš s èertem. Poøadem provází
skvìlý moderátor Jaromír Riedel. Kadé dítì obdrí balíèek
od Mikuláše. Vstupné 40.-Kè pro všechny.
9.12. v 8,30 a 10,00 hod. - pohádka - pro školy
11.12. v 18,00 hod. Vánoèní koncert Václava Hudeèka
kinosál Hvìzda, vstupné 200 Kè (dùchodci nad 60 let, invalidé
a studenti 130 Kè)
16.12. - od 9 do 17 hod. VÁNOÈNÍ TRHY - vestibuly Spol.domu
18.12. - od 9,00 KROKODÝL OPEN - soutì v maoretkovém
sportu - kinosál Hvìzda, Vratimov
20.12. v 19,30 hod. - Tóny pod oponou
koncert váné hudby v podání umìlcù Janáèkovy konzervatoøe
v Ostravì - jevištì kinosálu Hvìzda, vstupné 40 Kè
20.12. v 9,30 hod. - kino pro školy

Vstupenky v pøedprodeji !

 pronájem kluboven, salonkù, kavárny
( novì vybavená pøípravna jídel )
za velmi výhodné ceny
 záznamy na videokazety
ze spoleèenských a kulturních akcí
 zpracování reklamy pro firmy i jednotlivce,
soukromou inzerci ve Vratimovských novinách
i Vratimovské televizi
O konkrétních cenách se informujte
v kanceláøi Kulturního støediska ve Vratimovì
tel. 595 700 750, 595 700 750

pøipravujeme :
8.1. Obušku, z pytle ven! Divadlo Oblázek
nedìlní pohádka pro nejmenší - kinosál Hvìzda Vratimov

kurzy :

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

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

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

- pondìlí

16,00

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

Akce jiných organizátorù
Vratimov

20.prosinec
v 19,30 hod
Poslední setkání s umìlci v tomto roce
na koncertu váné hudby na jevišti
kina Hvìzda ve Vratimovì. Vystoupí umìlci
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì.
Vstupné 40 Kè.
Koncerty doplòuje poutavý výklad
Doc.PhDr.Ivana Mìrky
Vyhodnocení celoroèní pravidelné návštìvy
DÁRKOVÝ POUKAZ NA VEÈEØI pro 2 osoby !

2.12. - v 15,00
5.12. - v 16,00
5.12. - v 15,00
8.12. - v 16,00
12.12. - v 15,00
12.12. - v 8,00
13.12. - v 18,00
18.12. - v 9,00
19.12. - v 16,00
19.12. - v 15,00

ZŠ TGM - Mikuláš - kavárna
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
autoškola - klubovna è.17
KD Vratimov - kavárna
autoškola - klubovna è.17
generálka ZUŠ
Vánoèní koncert ZUŠ
Krokodýl OPEN (maoretky)
zkouška dech. orchestru ZUŠ Vratimov - kinosál
autoškola - klubovna è.17

prodeje : vestibul
1., 5., 7., 9., 12., 14., 15., 16., 19., 20., 21.prosinec

Horní Datynì
14.12. - v 18,00 ZO KSÈM - schùze
17.12. - v 19,00 Country bál - KÈT
19.12. - od 9,00 jednání zastupitelstva Mìsta Vratimova
výhled na leden 2006
6.1. - valná hromada SDH
14.1. - ples mysliveckého sdruení "Trojaèka"
21.1. - ples SDH
Akce oznámené do uzávìrky Vratimovských novin. Za uskuteènìní akcí jiných organizátorù neruèíme.
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Program kina Hvìzda Vratimov
Pokladna je otevøena hodinu pøed pøedstavením

prosinec 2005
tel.: 595 700 757, http: //kina.365dni.cz
spojení z centra Ostravy autobusem è.21
2.-3.12.
pøístupný

18.00 hod.
60 -Kè

Putování tuèòákù

Francie
80´

Na mìsíc prosinec jsme pro Vás vybrali:
2

Dìj filmu o neblahých atributech anonymní moci a negativní
úloze televize jako všemocné manipulátorky veøejného mínìní
se odehrává v posledních dnech roku 1999 v blíe neurèené
zemi. Televizní komentátor Iron Idem nejdøíve kolaboraènì
reprodukuje text o pøátelství k Maranùm pøi jejich krátkodobé
invazi na Zem, aby ho po jejich odletu za to exemplárnì
odsoudili, i kdy se mezitím veøejnì vzbouøil, kdy zjistil, e novì
zavedený systém likviduje základní monosti lidských vztahù.
Film pøináší záitek z øemeslnì dokonalé výtvarné vize fyzicky i
duchovnì zdevastovaného svìta, natoèené pøevánì v reálech
a s minimem ateliérových trikù

Film plný humoru, záhad, tajemství-o odvaze
tìchto malých tvorù vzdorovat drsné pøírodì.

7.-8.12.
pøístupný

18.00 hod
60.-Kè

ÈR
107´

Štìstí
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Anna Geislerová
ve filmu o zázracích obyèejných lásek.

9.-10.12.
18.00 hod.
nevhod. do 12 let
60.-Kè

USA
118´

3

Hlas moøe
18.00 hod.
55,- Kè

USA
136´

Ostrov

Naplánujte si útìk! Michael Bay (Armagedon
a Pearl Harbor) natoèil futuristický akèní thriller.
V hl. rolích Ewan Mc Gregor a Scarlett Johansson.

16.-17.12.
pøístupný

18.00 hod.
60,- Kè

USA
110´

Nesvatbovi
ivot je párty, tak to rozjedeme! Vetøete se na
svatební párty, stejnì jako Owen Wilson
a Vince Vaughn.

21.-22.12.
nepøístupný

18.00 hod.
60.-Kè

USA
109´

Ètyøi bratøi
Vrátili se domù, aby pohøbili mámu...a jejího vraha.

14.12. Ruská archa (Rusko/Nìmecko / 96´) 60,-Kè

2000 hercù, 300 let ruské historie, 33 místností Ermitáe, 3 ivé
orchestry, 1 nepøerušovaný zábìr. Jediným zábìrem do
jedineèné historie! Vysoce cenìný ruský reisér Alexander
Sokurov natoèil unikátní esej o koøenech i plodech ruské
duchovní kultury jako fascinující, nekoneèný tok reality a fikce,
pohybù, barev a hudby.
Reisér Sokurov byl za toto své dílo ocenìn Kruhem
sanfranciských filmových kritikù, získal Vision Award na MFF v
Torontu a spolu s kameramanem a hercem Sergejem
Dreidenem cenu na festivalu ve španìlské Malaze.Ruská archa
byla také nominována za reii a kameru na Evropskou filmovou
cenu Felix

Skuteèný pøíbìh ochrnutého mue, který ji déle
nechce ít a snaí se s poehnáním úøadù odejít
ze svìta.

14.-15.12.
nevhod. do 12 let

7.12. Válka svìtù - pøíští století (Polsko/ 96´) 60,- Kè

4

21.12. Boská Julie (Kanada/USA/Maïarsko/VB/
105´) 60.-Kè

Vyzrálá, dùvtipná a èasto hluèná oslava enství ve všech jejich
nekoneèných podobách. Vypráví pøíbìh o skvìlé hereèce, která,
na dùleitém rozcestí svého ivota musí vyøešit svou roli na
jevišti i v ivotì. Opojná kombinace rozpustilé komedie a
bolestného drama, v hlavní roli Anette Bening jako pùvabná a
okouzlující hereèka Julia Lambert.
Zlatý glóbus a nominace na Oscara pro hlavní pøedstavitelku.

TOP 5 - nejnavštìvovanìjší filmy za období 20.X.- 20.XI. 2005
Hlas smrti 11%
Dùm voskových
figurín
10,5%

Karlík a továrna na èokoládu
46,5%

nonstop
promítání pro dìtské diváky

za zvýhodnìnou cenu !!
uvidíte :

ROBOTI
CESTA KOLEM SVÌTA ZA 80 DNÍ
a ještì jedno pøekvapení !!

Fantastická ètyøka - 15%

Mr.&Mrs.Smith - 17%

TOP 4 - nejnavštìvovanìjší filmy klubu Orion
Moderní doba 21%

Ptaèí svìt 21%

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

Jaro, léto, podzim, zima...jaro 37%
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Iris 21%

