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informace občanům

Změna spojení Vratimova a Řepišť
s areálem ArcelorMittal Ostrava
Vážení cestující,
od neděle 12. prosince 2010 došlo k
uzavření areálu ArcelorMittal Ostrava
(AMO) pro linky veřejné dopravy. V této
souvislosti dochází ke zkrácení autobusové linky č. 41 po zastávku Kartonážka (kde je za vrátnicí zajištěn přestup na
vnitropodnikovou dopravu) a ke zrušení
linky č. 80. Autobusová linka 860322, jezdící z Morávky a Frýdku-Místku k areálu
AMO, je odkloněna přes zastávky Vratimov náměstí, Vratimov nádraží, Hrabová
Staviva, Kunčice škola a NH hlavní brána, a je ukončena na zastávce NH jižní
brána. Na zastávkách NH hlavní brána
a NH jižní brána je možnost přestupu na
vnitropodnikovou dopravu AMO.

Upozornění rodičům
budoucích prvňáčků!

Spojení z Horních Datyň s areálem
AMO je zajištěno přestupní návazností ve
Vratimově mezi linkami č. 21 a 41.
Spojení z Řepišť bude zajištěno odkloněnou linkou 860322 (označení v ODIS
číslem 322), na které budou nově ve všech
spojích úseku Řepiště U kříže – Kunčice
NH jižní brána, uznávány dlouhodobé jízdenky ODIS pro zónu č. 18 v úseku Řepiště U kříže – Hrabová Staviva a pro zónu
č. 2 v úseku Vratimov nádraží – Kunčice
NH jižní brána.




Bližšíinformaceposkytne
InfocentrumODIS,
tel.:596941108,www.kodis.cz.

Reorganizace policejních služeben PČR
V rámci zefektivnění činnosti PČR došlo od 1. 12. 2010 k reorganizaci služeben Obvodních oddělení PČR, která se dotýká také služebny Obvodního oddělení PČR ve Vratimově. O reorganizaci byli informováni starostové
měst Vratimova a Šenova a Městských obvodů Slezská Ostrava a Radvanice
a Bartovice na schůzce s představiteli Krajského ředitelství PČR Moravskoslezského kraje a Městského ředitelství PČR v Ostravě dne 29. 11. 2010.

Dne 28. 1. 2011 v době od 14.00 hod.
do 17.00 hod. se na všech vratimovských
základních školách (Masarykovo náměstí
192, Datyňská 690, včetně odloučeného
pracoviště v Horních Datyních) uskuteční
zápisy dětí do prvních tříd. Ty jsou tentokrát určeny pro budoucí školáky, kteří se
narodili v období od 1. září 2004 do 31. srpna 2005.
Co si vzít na zápis s sebou?
Pokud půjdete k zápisu, je potřeba si vzít
rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Jak požádat o odklad školní docházky?
O odkladu školní docházky rozhoduje
podle zákona č. 561/2004 Sb., § 37 odst. 1,
školský zákona ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy. Podle tohoto ustanovení zákona odloží začátek povinné školní
docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Oznámení o změně ceny vodného
a stočného od 1. 1. 2011
Na základě usnesení představenstva
akciové společnosti SmVaK Ostrava,
byly v souladu s platnou legislativou
schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2011 takto:
voda pitná

29,16 Kč/m3 (bez DPH)
32,08 Kč/m3 (s DPH)

voda odvedená (stočné)
26,34 Kč/m3 (bez DPH
28,97 Kč/m3 (s DPH)
VratimovskápolicejníslužebnapřebírápřípadyzrušenéslužebnyvOstravě-Kunčicích

Podle informace ředitele Městského ředitelství PČR v Ostravě se ruší služebna
v Ostravě-Kunčicích, a to z důvodů menšího počtu zpracovaných případů na policistu v tomto obvodu, úsporných opatření
a lepší dostupnosti policistů při výjezdech.
Služebna ve Vratimově je v rámci reorganizace rozšířena personálně o 5 policis-

foto(jk)

tů, tj. z 37 na 42. Zároveň s tím dochází
k rozšíření území, na které se bude působnost obvodního oddělení v našem městě
vztahovat, a to o část městského obvodu
Ostrava-Slezská Ostrava zahrnující převážně Kunčice a malou část městského
obvodu Radvanice a Bartovice.


JUDr.DagmarHrudová,starostka
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Nové ceny budou uplatněny vůči
našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2011,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.




Ing.AlbínDobeš,Ph.D.
ekonomickýředitel
SmVaK,a.s.

z historie

Z kroniky obce Vratimova – sníh v roce 1951
Od 11. do 16. února padal hustě sníh, cesty byly úplně zaváté do výše až 2 – 2,5 m.
MNV se rozhlasem obrátil na občany o pomoc k odstranění dopravních nesnází a sjízdnosti cest. Občané uposlechli výzvy a v hojném počtu pomáhali ke zdolání sněhové kalamity.



Zájemcinaleznoukronikynaadrese:
http://www.archives.cz/zao/media/fm/06_kroniky/Vratimov/dil_1/index.html

informace občanům

Patří do kroniky – sníh v prosinci 2010

V roce 1951 sevřely Vratimov hromady sněhu. Na konci roku 2010 to nejsou dva metry, stejně jako před téměř
šedesáti lety, ale i tak je to pro pracovníky Vratimovských služeb, s. r. o., pořádná „makačka“. Ráno nastupují již ve
dvě hodiny, abychom se všichni dostali do práce a nezůstali stát na zasněžené silnici. Malou fotoreportáží přibližujeme situaci ve Vratimově před vánočními svátky.



textafoto(jk)

Rozhovor s nastupující ředitelkou Vratimovských služeb
Od 1. ledna 2011 nastupuje na místo ředitelky Vratimovských služeb spol.
s r. o. Ing. Silvie Karolová. Požádali jsme o krátký rozhovor.
Znamená změna ve vedení Vratimovských služeb i změny v chodu této organizace?
Žádné zásadní změny nechystám. Jsme
tu především pro lidi a proto doufám, že
spolupráce s občany a městem se bude
nadále zlepšovat. Občané si již zvykli se
svými požadavky, připomínkami a náměty se obracet přímo na nás a byla bych
ráda, kdyby tomu tak bylo i v budoucnu.

s potřebami a finančními možnostmi města. V dnešní nepříliš ekonomicky příznivé
době bude záviset na finančních možnostech města, kolik peněz z rozpočtu uvolní
na práce pro město – na úklid města, na
udržování zeleně, zimní údržbu, veřejného osvětlení a opravy komunikací. To
jsou totiž všechno práce pro občany Vratimova. Všechny tyto činnosti mají vliv na
kvalitu bydlení v našem městě.

V případě, že byste musela sáhnout ke
změnám, dotklo by se to života občanů ve
Vratimově a Horních Datyních?
Chtěla bych pokračovat ve zkvalitnění
našich služeb městu a občanům. Pokusit
se skloubit požadavky a potřeby občanů

V poslední době vidíme ve Vratimově
rozsáhlou výstavbu. Přináší to něco nového pro Vratimovské služby?
Občanům, kteří staví nebo rekonstruují domy nabízíme naše služby jako např.:
prodej sypkých hmot (písek, struska,
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štěrk), vývoz fekálií, pokos pozemků aj.
S novými domy jsou spojeny i potřeby
rozšíření veřejného osvětlení a výstavba,
opravy a zimní údržba komunikací. Tyto
činnosti provádíme na základě požadavků
pro občany i město.
Noví obyvatelé našeho města by mohli
se svými zkušenostmi ze svého bývalého bydliště přispět ke změnám k lepšímu
životu u nás. Určitě by noví zastupitelé
rádi tyto nové podněty přivítali. I my ve
Vratimovských službách budeme vstřícní
ke konstruktivním nápadům ke zlepšení
podmínek bydlení ve Vratimově a Horních Datyních.
Děkuji za rozhovor
(jk)

ze života spolků a organizací

Dvě jubilea ZUŠ – 20. vánoční koncert a 50 let ZUŠ
Všem návštěvníkům jubilejního
Vánočního koncertu, pořádaného
Základní uměleckou školou a občanským sdružením POSPOLU,
děkujeme. Koncert můžeme nazvat
jubilejním, neboť se konal již podvacáté.

Tradice vánočních a pak i jarních koncertů byla založena v roce 1991. Tehdy
jsme chtěli především podchytit zájem
dětí o výuku, přilákat mladé hudebníky a výtvarníky, a pak prezentovat naši
práci před veřejností našeho města. Ve
zmíněném roce měla škola včetně pobočky v Paskově 273 žáků, dnes se můžeme
pochlubit 390 žáky. Zájem o studium je
trvalý již několik let a více žáků ani nemůžeme přijmout, aniž bychom překročili
limitovanou kapacitu školy.
Že se nám práce daří, o tom svědčí neutuchající zájem dětí o účinkování v hudebních souborech a orchestrech, jejich snaha
zapojit se do kolektivního účinkování a
svým dílem přispět k úspěchu všech a především k vlastní seberealizaci. Podařilo se
nám vytvořit Dechový orchestr, Big Band,
Smyčcový orchestr, cimbálovou muziku
VRZUŠKA a její malou přípravku MA-

Vánočníkoncertbylpřehlídkoudobrémuzikyvšechžánrůaskvělýchmuzikantů

LINU, Soubor bicích nástrojů a Pěvecký
soubor. Základní uměleckou školu i Město Vratimov jsme reprezentovali našimi
soubory v mnoha městech naší republiky

CimbálovkaVRZUŠKA

foto(jk)

foto(jk)

– Praha, Strážnice, Znojmo, Uničov, ale
i v zahraničí – festivaly a soutěže v Itálii, Le Mans a mnohokrát v Polsku – a teď
Vám zahráli a zazpívali na Vánočním
koncertu.
Význam pro děti je, kromě uměleckého vzdělávání, zapojení do veřejného a
společenského života, komplexní rozvoj
osobnosti mladého člověka kvalitním využitím volného času a zkulturnění jeho
zájmů, včetně prevence sociálně patologických jevů.
Při všem snažení je však nejdůležitější
mít takzvanou zpětnou vazbu, což u dětí
i učitelů znamená mít obrovskou podporu
Vás všech, většiny občanů našeho města a
jejich zastupitelů, cítit pevné zázemí domácí půdy. To je ten nejhezčí dárek k 50
letému výročí i k Vánocům.
Plno pohody, úspěchů a radosti v roce
2011 Vám přejí všichni žáci, učitelé a zaměstnanci ZUŠ Vratimov.


PetrHemerle

dětské aktivity

Úspěch vratimovských dětí ve výtvarné soutěži Barevný podzim
Dům dětí a mládeže v Ostravě-Porubě vyhodnotil 16. ročník oblastní výtvarné soutěže Barevný podzim. Jak uvedla Bohumila Raděntová, organizátorka soutěže, porota ocenila sedmadvacet nejlepších kreseb, které jsou
vystaveny přímo v porubském Domě dětí a mládeže.

Je velkým úspěchem, že v soutěži, v níž
byly zastoupeny především ostravské školy, se prosadily i vratimovské děti.
Jakub Jablecki z vratimovské ZŠ Datyňská zvítězil v kategorii žáků čtvrtých
a pátých tříd.
Úspěšná byla i Mateřská škola Na Vyhlídce 25 z Vratimova. V předškolní kate-

gorii se Veronika Majerníková umístila na
druhém místě a Lucinka Olšarová obdržela čestné uznání.
Všem vratimovským dětem blahopřejeme!


(MTA)
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VítězJakubJablecki

foto(MTA)

sportovní aktivity

Dobrá myšlenka slavila úspěch
Vratimovské služby, spol. s r. o.,
spolu s odborným lesním hospodářem p. Pavlem Vrublem a ing. Ručkou (odborníkem na dotační tituly)
podaly na začátku roku 2010 žádost o dotaci na „Posílení rekreační
funkce příměstského lesa Důlňák“
s cílem využít tento titul na vybudování kondiční stezky z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj
MMR a EU, která řeší:
– posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek do
šíře 2 m)
– opatření k usměrňování návštěvnosti
území (zřizování parkovacích míst,
odpočinkových stanovišť, přístřešků,
informačních tabulí apod.)
– zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa
(výstavba mostků, zábradlí apod.)
– opatření k údržbě lesního prostředí
(koše odpadkové apod.)

Vstupdoareálu

foto:PavelVrubel

Jen ten, kdo měl možnost sám se podílet na přípravě a realizaci projektu se vším
všudy, včetně financování a účtování na
takovýchto účelových projektech, dovede posoudit složitost, čas a pevné nervy.
Takovýto schopný tým, který zhodnotil
majetek města o 2 345 400 Kč, se dočkal
uznání dne 6. prosince 2010 při kontrole
realizace kondiční stezky MMR s výsledkem bez připomínek a odsouhlašením dotace v plné výši.
Cílem snažení celého realizačního týmu
je zlepšení podmínek pro rekreační využití objektu všemi věkovými kategoriemi.


Běžeckákondičnístezka

JanVavrečka
jednatelspolečnosti

foto:PavelVrubel

informace občanům

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

Městskému úřadu ve Vratimově, odboru
výstavby a životního prostředí, je nejpozději do 31. března 2011.
Dále připomínáme povinnost zajišťovat
prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství
vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest. Tato povinnost měření se
vztahuje na podnikatele, kteří malý spalovací zdroj využívají výhradně při podni4

katelské činnosti a spalující tuhá paliva
ve zdroji od jmenovitého výkonu 15 kW
a spalující plynná nebo kapalná paliva
ve zdroji od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW. Toto měření je nutno provádět nejméně jedenkrát za dva roky a
odstraňovat zjištěné závady. Výsledek
měření musí být předložen Městskému
úřadu ve Vratimově, odboru výstavby
a životního prostředí. V případě nedoložení měření může být provozovatel
sankciován dle § 40 zákona o ochraně
ovzduší.



RNDr.IvanaHranická
OdborVaŽP

dětské aktivity

Navštěva hornickeho muzea v Ostravě Petřkovicach
Jedneho čtvrtečniho ostravskeho fajně inverzniho
rana sme se cela grupa devaťaku ze zakladky z Vraťasu
vydali na atraktivni vylet do tych Petřkovic za Ostravu.
Tož fajně tam bylo, ale naš cil byl o kus dal. Jak sme
vylezli z busu čislo 34, tak sme si nebyli uplně jisti, kera

je ta spravna cesta, ale jedna fajna baba z naši třidy se
tam vyzna, tak sme nakonec došli do teho fajneho hornickeho muzea. Po cestě sme zbalili jedneho kocura, ale
bo sme zrovna neměli vuřt, tak nas zas opustil. Zadarmo
ani kuře něhrabe, no ni?!

Našafajnapartyjavhornickymmuzeu

Za chvilu sme došli k te braně, na kere
bylo napsane Důl Anselm a bylo to tu. Naš
pokladnik Borůvka kupil bilety. My ostatni
sme kratili chvilu blbnutim na odstavenym
vlaku, kaj sme zavřeli Beránka, ale on nas
překvapil svoju kondiciju a vylezl oknem. S
biletami v kapse sme se vydali na začatek
prohlidky. Naš orientačni smysl nam řikal
di k temu vysokemu dulnimu kominu, tak
sme šli ku kominu. Za chvilu sme šťastně
dorazili až ku pavilonu dulniho zachranařstvi a tam stal taky fajny chlopek, kerý nas
chtel ručně napomenuť, estli budeme rušiť
prohlidku nebo buděme drzi. Ale bo mame
taku fajnu třidni, tak se mu to nepovedlo.
Prohlidku sme začali v pietni mistnosti,
kera byla fakt slavnostni. Na druhé stěně
ve vyloze sme videli také fajne vysavače.
Ale pan pruvodce se s nami podělil o pro
nas šokujici informaciju, že to něsu vysavače, ale také fajne dychaci stroje na pleca.
Tuž sme zas byli o něco chytřejši. V dalši
mistnosti to bylo jak na modni přehlidce
zachranařskych obleku, hlavně potapěčsky oblek a železne buty byly fakt užasne.
Enem sme nemohli pochopiť, proč všecky
ty obleky byly take obrovske. Asi všeci zachranaři su fakt pořadni chlopi. Ti aktivnějši z nas si na trenažeru vyzkušali vycvik
hornickeho zachranařa. Borůvka se dycky
do všeckeho hrňe a fčil se mu to vyplatilo,

fotoPavlinaKožušníková

bo za svoju odvahu dostal odznak dulniho
zachranařa. Tym skončila prvni časť prohlidky a pan pruvodce nam už řikal přatele.
Tak to fajně skončilo.
Z druhe časti prohlidky sme byli trochu
něrvozni, bo všeci řikali, že buděme farať
pod zem do ďury. Hned na začatku nas zavřeli do take male klece jak čtvrtka naši
male šatně ve škole a bylo to tu. Namačkane jak sardinky nas zarolovali pletivem
, dvakrát zazvonili na jakysi zvon a farali
sme. Nebylo to zas tak nepřijemne se mačkať v ramci naši fajne třidy. A faralo se
fakt enem kusek pod zem. V zakonzervovanym dole sme byli všeci poprve, a tak
to bylo pro nas všecko nove. Překvapilo
nas, jaka je tam zima, malo světla aji luftu, vlhko a celkově nevlidno. A potom ty
pracovni podminky haviřu, co pul šichty
kleči, leži něbo se plazi, nam uplně vyrazily dych. Na koncu prohlidky nam bylo
všeckym jasne, že byť haviřem něni pro
každeho. Jejich těžku robotu připominaly
aji figuriny, keré su tam naaranžovane a
kerych se někere slabši povahy i zlekly.
A po hodině vykladani nam na chvilu aji
zhasli, abyzme viděli, jaka je tam tma. To
byl fakt zažitek, bo někeři něposluchali
pruvodca a potom měli problemy. Propukli panice,fakt že enem do te doby, než potkali prvni slup.
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Tož ale jak zas rožli, tak sme se rychle
vzpamatovali, posbirali se ze země a jeli
zas tu fajnu mašinu navrch. A byli sme na
koncu cele prohlidky a až včil nam došlo,
jaky mame obrovsky hlad. Bo všecko je
krasne, ale gdyž je hlad, tak to ide všecko stranu, bo to ide o život , no ni?! Eště
v arealu hornickeho muzea sme potkali
mamuta, to sme eště nikdo nejedli a hned
sme mudrovali, jak ho ulovime. Ale byl
tam jakysi pravěky lovec, kery na ňho liči
nějaky ten patek a absolutně něsuhlasil s
tym, že by se měl s nami o teho mamuta
poděliť. A bo měl tělo jak Arnold Schwarzeněger a v ruce jakysi velky patyk, tak
sme všeci rychle uznali, že ma pravdu.
Fčil nězbylo než totalně vyjesť všecky
parky v rohliku v tenisovym klubu v dolni časti arealu hornickeho muzea. Aspoň
sme viděli zaramovane dlaně teho slavneho českeho tenisty Ivana Lendla. A bo s
plnym břuchem je hned cely svět krasnějši, tak aji cesta domu byla vesela a šťastna.
Nězbyva než se rozlučiť, jak nas pruvodci v hornickym muzeu naučili. Tož zdravime všecky haviřskym pozdravem Zdař
Buh!




Děckaz9.třidyzeZŠVratimov,
Masarykovonaměsti
sfajnutřidniPavlinuKožušnikovu
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Ze schůze Rady města Vratimova a zasedání Zastupitelstva města Vratimova
Rada města na své schůzi dne 2. 12. 2010 projednávala:
– Jmenování předsedů a členů komisí Rady města Vratimova
– Jednací řád komisí Rady města Vratimova pro
volební období 2010 – 2014
– Odvolání a návrh delegace nových zástupců do
orgánů s majetkovou účastí města
– Změna organizačního řádu Městského úřadu ve
Vratimově
– Návrh na složení Redakční rady Vratimovských novin
– Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku
2011
– Termínový a obsahový Plán práce Rady a Zastupitelstva města Vratimova na období 1/2011
– 6/2011
– Projednání OZV č. 1/2010 a 2/2010 o místních
poplatcích

Rada města na své schůzi dne 13. 12. 2010 projednávala:
– Dodatky ke smlouvám
– Smlouva o sdružených dodávkách plynu
– Vyhlášení záměru pronajmout nebytový prostor
– Smlouva o vstupu na pozemky a provádění
stavby
– Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
– Pojistná smlouva SDH Vratimov
– Udělení souhlasu k přijetí darů příspěvkovou
organizací
Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 13. 12. 2010 projednávalo:
– Jednací řád Zastupitelstva města Vratimova
pro volební období 2010 – 2014
– Jednací řád Výborů Zastupitelstva města Vratimova pro volební období 2010 – 2014

– Zřízení výborů zastupitelstva města včetně návrhu jejich složení
– Kontrola plnění usnesení ze všech zasedání
zastupitelstva města za volební období 2006 –
2010
– Termínový a obsahový „Plán práce Zastupitelstva města Vratimova na období 1/2011 –
6/2011
– Odvolání a návrh delegace nových zástupců do
orgánů s majetkovou účastí města
– Projednání OZV č. 1/2010 a 2/2010 o místních
poplatcích
– Rozpočtové opatření č. V/2010
– Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku
2011
– Vydání změny č. 11 Územního plánu města
Vratimova

IvoKičmer,místostarosta

Kde končí ostravské laguny – dopis starostky dotčeným státním orgánům
Pracovníci Městského úřadu Vratimov zjistili v rámci své
kontrolní činnosti, že v areálu bývalých Vratimovských papíren je skladováno na volném prostranství velké množství
hmoty neznámého složení, ze které do vyhloubených jam vytéká páchnoucí žlutohnědá tekutina.
Máme podezření, že vytěžované ostravské laguny jsou přemísťovány na území našeho města, do výše uvedeného areálu.

Na základě poznatků z provedené kontroly jsme se obrátili na
všechny dotčené státní orgány s žádostí o provedení opatření
k ukončení návozu lagun na naše území a řešení stávající situace.
V tomto čísle uveřejňujeme úplné znění dopisu a se stanovisky jednotlivých dotčených státních orgánů budeme občany
Vratimova průběžně informovat.

Hromadění odpadů z ostravských lagun Ostramo na území města Vratimova
Na základě opakovaných stížností občanů města Vratimova
byla dne 30.11.2010 provedena v areálu bývalých Vratimovských papíren, nacházejícího se v těsné blízkosti centra města,
pracovníky Městského úřadu Vratimov kontrola dle zákona.
86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně
ovzduší) dodržování povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů. Při kontrole bylo zjištěno, že se zde nacházejí
na volném, nezpevněném prostranství obrovské hromady zapáchající černé hmoty, ze které vytéká žlutohnědá zapáchající tekutina. V současné době jsou hromady zasypány sněhem,
předtím byl prach z navezené hmoty roznášen po okolí, do
přilehlých bytových domů, které se nacházejí v těsné blízkosti
areálu. Obyvatelé domů si následně stěžovali na zvýšenou prašnost a zápach. Máme podezření, že na území města Vratimova
může docházet k návozu a hromadnému uskladňování odpadů
(sludge) z lagun Ostramo.
Silným zápachem, zvířeným prachem v období suchého
počasí a výtokem zapáchající žlutohnědé tekutiny dochází k
znečisťování životního prostředí již tak ekologicky zatížené
oblasti jako je Vratimov. Máme pochybnosti o tom, zda přemísťování lagun z Ostravy do Vratimova je v souladu s požadavky
na ochranu životního prostředí, zdraví osob a se schváleným
postupem pro likvidaci lagun OSTRAMO a čerpáním dotací
za jejich likvidaci. Považujeme za absurdní, aby nebezpečný
odpad, byť po smíchání s uhelným prachem, byl skladován ve
velkých množstvích v centru našeho města, v blízkosti bytové
zástavby, školy, obchodů apod.
Máme obavu, aby se území našeho města nestalo skládkou
nebezpečných odpadů, ke kterým se následně nebude nikdo
hlásit a které bude stát nebo město složitě a nákladně likvidovat. Je z tohoto důvodu zcela nezbytné, aby v rámci kontroly
byl proveden odběr vzorků ze všech zde situovaných hromad
a laboratorní rozbor zapáchající hmoty a tekutiny vytékající
z této hmoty. Obracíme se na Vás proto s žádostí o okamžité
prošetření postupů likvidace lagun Ostramo ukládáním odpa-

dů z těchto lagun (případně ukládání tzv. výrobků tj. směsi
sludge a uhelného prachu) na území města Vratimova, zabránění dalšímu návozu z lagun Ostramo na území města Vratimova
a informování občanů Vratimova o tom, proč a jaký materiál je
zde skladován, zda přemísťování lagun na naše území je v souladu s právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí
a podmínkami pro vyplácení finančních prostředků z dotace
poskytnuté za likvidaci ekologické zátěže lagun Ostramo. Připadá nám absurdní likvidovat nebezpečné odpady tím způsobem, že jsou převáženy do centra asi 15 km vzdáleného města.
Pro zřejmou složitost problematiky, kdy sami nejsme schopni posoudit pravomoci jednotlivých složek státu při řešení této
otázky, možné závažné důsledky poškozování životního prostředí i zdraví našich občanů, se obracíme na všechny níže uvedené dotčené státní orgány.
O Vašich informacích v této záležitosti, sděleních a opatřeních, budeme občany města Vratimova průběžně informovat na
našich webových stránkách a v měsíčníku Vratimovský zpravodaj.
Za urychlené řešení jménem občanů Vratimova děkujeme.



JUDr.DagmarHrudová
starostka

Rozdělovník:
–Českáinspekceživotníhoprostředí,Oblastníinspektorát,Valchářek
15,70200Ostrava
–Ministerstvoživotníhoprostředí,Vršovická65,10000Praha10
–Krajskýúřad,Moravskoslezskýkraj,odborživotníhoprostředí,
28.října17,70218Ostrava
–ČOI-InspektorátMoravskoslezskýaOlomoucký,722Ostrava-Třebovice
–Ministerstvoprůmysluaobchodu,NaFrantišku32,11015Praha
-StaréMěsto
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Informace o Zařízení školního stravování ve Vratimově
V uplynulých dvou letech prošlo stravování žáků a dětí ve Vratimově a v Horních Datyních řadou změn. Mnozí
žáci si pamatují, jak se tísnili v malé jídelničce, za výdejním okénkem se na ně usmívala paní kuchařka a ve stísněných podmínkách se zde ručně umývalo nádobí. Všude bylo plno páry, která se mísila s vůní připraveného jídla.
Žáci si odtrhávali stravenky, vhazovali je kuchařce do krabičky a poté dostali oběd. Vše mělo svůj řád. Dnes je to
už minulostí.
Rozsáhlou rekonstrukcí výdejny Datyňská
s jídelnou ve Vratimově v roce 2008 a následnou rekonstrukcí Výdejny v Horních Datyních
s jídelnou v roce 2009 se rázem vše změnilo k
nepoznání. Samotní žáci mohou nejlépe hodnotit.
Také Výdejna s jídelnou Masarykova ve
Vratimově prošla řadou úprav: nová okna
umožnila lepší větrání, komfort výdeje obědů
je zabezpečen novou technologií na výdejně.
Všechny výdejny jsou vybaveny objednávkovými terminály.
Za výdejním okénkem se na ně usmívá opět
paní kuchařka, občas zde uvidí i pana kuchaře. Výdejny po rekonstrukci jsou prostorné,
vzdušné, žáci vidí na celý provoz za výdejním
okénkem. Jsou zde ohřívací vozíky s vydávaným jídlem, konvektomat pro uchování nastavené teploty jídla, mycí stroj na použité nádobí, chladící pult na uchování salátu, kompotu,
mléčného dezertu.
Žáci mají možnost si občas vybrat jídlo pro
ně chutnější na objednacím terminálu, sami si
mohou na terminálu oběd odhlásit, pokud vědí,
že určitý den nebudou ve škole. Sledují jídelní
lístek a lépe se orientují v jídlech.
Co mnozí nevíte?
Stravování dětí a žáků v době pobytu ve škole je z větší části (víc jak z 50 %) dotováno ze
státní pokladny. Rodič na obědy svého dítěte
pouze přispívá na použité suroviny: mouka,
maso, mléko… Skutečná cena oběda je daleko
vyšší. Vaše dítě tedy za stejné peníze dostane
mnohem více, než mu můžete doma poskytnout.
Kolik dětí a žáků z celkového počtu ve školách ve Vratimově a v Horních Datyních využívá výhod zdravé výživy a státní dotace tím,
že se u nás pravidelně stravuje?
Z Masarykovy školy se u nás celkem, stravuje 58,11 % žáků, ze Základní školy Datyňská
ve Vratimově se u nás stravuje 68 % žáků školy
a ze Základní školy v Horních Datyních se u
nás stravuje 70 % žáků školy.
Jídla připravují u nás pouze odborní a zkušení zaměstnanci ve školním stravování, mají
neustálý zájem se ve svém oboru zdokonalovat,
ovládají informační technologii.
A samotné jídlo?
Denně se připravuje z čerstvých surovin.
Zeleninové saláty jsou vlastní výroby a knedlíky se zde stávají chloubou domácí kuchyně.
Domácí kuchyně je vizí zdejší přípravy jídel.
Vaříme bez konzervantů. Při přípravě jídel se
u nás nepoužívají sušená vejce ani instantní
omáčky a jiné pokrmy v prášku. Jídla se zde
chystají výhradně šetrným způsobem bez přepalování tuků a klasického smažení v oleji.
Cílem je uchování biologické hodnoty stravy
v nejvyšší míře.
Nabízíme pestré a zdravé stravování.
Milovníci sádla a bůčku si u nás nepochutnají, najdou zde však v zastoupení máslo, olivový
olej lisovaný za studena extra virgin, řepkový
olej, slunečnicový olej.

VýdejnaaškolníjídelnavHorníchDatyních

Na jídelníčku se vedle vepřového a drůbežího masa objevuje jídlo ze žraloka, lososa, občas i králičí maso, luštěninová jídla. Naposledy
zde byl ojediněle i jelení guláš z jelena dovezeného až z Chorvatska. Lze zde na jídelníčku
najít i přípravu z telecího masa. Žáci a děti mají
tak možnost ochutnat různá jídla a srovnávat
rozmanitost chutí.
Mnohá jídla u nás ochutnají poprvé.
Součástí oběda je příloha zeleninová, nebo
kompot, občas ovoce i jižní kiwi, mango, sezónní kaki, červený citrus, nápoje, jogurt s
müsli nebo s jinou přísadou připravený v kuchyni. Cílem školního stravování u nás je návyk dětí na pestrou a vyváženou zdravou výživu.
Nevěříte?
Zařaďte se i Vy mezi naše stálé strávníky
a vyzkoušejte. Vaříme obědy i pro širokou veřejnost. Nabízíme možnost stravování přímo
v naší provozovně: jídelně Na Vyhlídce ve Vratimově a také v jídelnách – výdejnách Masarykova ve Vratimově, Datyňské ve Vratimově
a v Horních Datyních. Máte možnost si vybrat
jídelnu, která je Vašemu bydlišti nejblíže. Široká veřejnost má zde možnost odběru jídla i do
jídlonosiče.
Na přání dovezeme jídlo až k Vašemu domu
s donáškou ke dveřím Vašeho bydlení.
Co si přejeme?
Naším přáním je, aby Vám u nás chutnalo a
naše strava aby upevňovala Vaše zdraví.
Co pro to děláme?
Připravujeme jídla z jakostních surovin, při
přípravě jídel dodržujeme zásady správné výživy.
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fotoAnežkaKolárová

Co Vám přejeme?
Hodně pevné zdraví v roce, který začíná,
osobní pohodu a štěstí, ať je pro Vás tento rok
2011 úspěšný a všem strávníkům u nás přejeme
dobrou chuť.




Bc.AnežkaKolarová
ŘeditelkaZařízeníškolníhostravování,
Vratimov

Oznámení
V roce 2011 bude pokladna otevřena
3. ledna od 9.00 hod. – z technických
důvodů. Bude se vybírat poplatek za
svoz KO a místní poplatek za psa na
rok 2011.
Otevřeno bude denně od 3. 1. – 20. 1.
2011 a to:
pondělí a středa
8.00 – 11.30
12.30 – 16.30
úterý a čtvrtek
8.00 – 11.30
12.30 – 14.30
pátek
8.00 – 11.30
Dne 19. 1. 2011 budou opět pracovnice MěÚ Vratimov vybírat poplatky
za svoz KO a za pejsky na rok 2011
v Horních Datyních v Kulturním domě
– v malém sále a to:
středa 19. 1. 2011 8.00 – 11.30
12.30 – 16.30




ValešováZita
finančníodbor

policie radí, informuje

Změny pro motoristy – autolékárnička
Tak, jak jste byli v listopadovém čísle seznámeni s nutností obměny řidičských
průkazů, nyní Vám připomenu, jak jsem slíbila, změny v obsahu lékárničky, které
s sebou přinesl rok 2011.
Letošním rokem jste jako řidiči povinni mít
v automobilu autolékárničku s pozměněným
obsahem, případně novou. Přibyl leták s informacemi o poskytování první pomoci. Dále
musí autolékárnička obsahovat kvalitní patnácticentimetrové nůžky v antikorozní úpravě,
resuscitační masku s antibakteriálním filtrem

a fólii na přikrytí zraněného. Naopak obvazy
už nemusí být sterilní.
Od 15. 9. 2009 do 31. 12. 2010 proběhlo období, které sloužilo k výměně staré autolékárničky za novou. Po tuto dobu platily oba typy
autolékárniček. Nyní od 1. 1. 2011 složení autolékárničky musí odpovídat vyhlášce MDaS
ČR č. 283/2009 Sb., příloha č. 14. k vyhlášce
č. 341/2002 Sb.
Podívejme se, co musí nová lékárnička obsahovat.
– 3 ks obvaz sterilní s 1 polštářkem (ke krytí ran)
– 3 ks obvaz sterilní s 2 polštářky (ke krytí
ran)
– 2 ks šátek trojcípý z netkaného textilu
(k znehybnění horních končetin, připevnění dlah)
– 1 ks náplast hladká: cívka 2,5 cm x 500 cm
(k ošetření drobných poranění)
– 6 ks náplast s polštářkem: 8 x 4 cm (k ošetření drobných poranění)
– 1 ks kvalitní obinadlo škrtící – pryžové:
6 x 125 cm (k zastavení krvácení, připevnění dlah)
– 1 ks maska resuscitační s výdechovou
chlopní a filtrem (k dýchání z úst do úst)

– 1 ks rouška plastová: 20 x 20 cm (k překrytí poraněného hrudníku, izolační podložka)
– 1 pár rukavice latexové chirurgické
(k ochraně proti infekci)
– 1 ks kvalitní nůžky se sklonem, v antikorozní úpravě, zaoblené hroty (ke stříhání)
– 1 ks isotermická folie (tepelná izolace)
– 1 ks leták o postupu při zvládání dopravní
nehody
Doba trvanlivosti by měla být vyznačena na
jednotlivých komponentech lékárničky, minimální trvanlivost však bývá 42 měsíců ode dne
balení.
Pozor, změna u motolékárniček!
Dne 25. 6. 2010 vydalo Ministerstvo dopravy novou vyhlášku č. 216/2010. Touto vyhláškou napravuje svou chybu v minulé vyhlášce
č. 283/2009.
Nyní musí být v motolékárničce stejně jako
v autolékárničce resuscitační maska a nikoliv jen resuscitační rouška. Krok je to sice
správným směrem, nicméně pro Vás zákazníky, kteří si již motolékárničky dle vyhlášky
č. 283/2009 zakoupili, to představuje problém.



prap.Bc.SilvieKasperová,
inspektorka

co se děje v domečku

MEDIAFEST 2010 ve Vratimově
Kinosál vratimovského Kulturního střediska se v pondělí 13.
prosince 2010 zaplnil žáky a pedagogy škol Regionu Slezská brána na první přehlídce mediálních produktů pod názvem Mediafest.
Festival uspořádalo Centrum dětské komunikace Vratimov pod záštitou Domu dětí a mládeže ve Vratimově.
O co vlastně šlo? Do Domu dětí a mládeže ve
Vratimově (dále DDM) již rok docházejí žáci
partnerských škol, konkrétně z Vratimova,
Paskova a sousedních Řepišť, aby si zde rozšiřovali své znalosti z nového školního předmětu
s názvem Mediální výchova. Pod vedením Evy
Bělohlavé, ve spolupráci s Petrem Macurou,
Davidem Holzmannem a Michaelou Bělohlavou, si zde žáci na vlastní kůži vyzkoušejí, jak
fungují média, jako např. televize, rozhlas a
tisk. A právě výstupy jejich celoročního snažení, byly předmětem výše jmenovaného festivalu. Za účasti ředitelů škol a pedagogů, kteří
pravidelně vnikají do tajů médií, měli možnost
zhlédnout „reklamní kampaně“, jenž si jednotlivé třídy pro tuto jedinečnou prezentaci připravily. Byly zde k vidění televizní reklamní
spoty vzniklé v Televizním studiu ABCD Tv
se sídlem v DDM, a jehož špičkové techniky
žáci s oblibou využívají. Dále bylo možno vyslechnout rádiové spoty, samozřejmostí byly
plakáty a fotokomiksy, opět v režii samotných
žáků, pod dohledem svých pedagogů a nadšenců Centra dětské komunikace. To vše doplněno

moderovaným slovem Davida Pospíšila a Evy
Bělohlavé, dohlížejících na hladký průběh Mediafestu.
Přestože se na Mediafestu známky nedávaly, žáci se svého úkolu zhostili na výbornou.
Potvrdila to i slova starosty obce Řepiště a
předsedy Regionálního sdružení Slezská brána
Rostislava Kožušníka:
„Jsem velmi příjemně překvapen a chválím nejen děti, ale i dospělé organizátory této

Společnáfotografie

akce… Vytvořit si vlastní názor, umět ho veřejně projevit, zorganizovat nějakou akci, propagovat ji a využít k tomu současné mediální
technologie je velmi důležitá věc pro život v
obcích. Potřebujeme lidi, kteří budou například kronikáři, dopisovatelé místních novin,
organizátoři kulturních akcí a kdo ví, možná i
politici. Proto si myslím, že je mediální výchova velmi užitečná.“
Projekt „Centrum dětské komunikace Vratimov“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.



www.centrum-detske-komunikace.cz.
ZatýmCDKMarcelaGrácová

fotoCDK
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kino hvězda vratimov – program na měsíc leden 2011 – tel.: 595 70 07 56

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

ZÁMĚNA

5. – 6. 1. v 18.00 hod.
USA/101´/70 Kč/komedie/přístupný
Kassie je emancipovaná čtyřicítka se smyslem pro humor. Má kariéru, dobrého (byť poněkud neurotického a hypochondrického kamaráda)
a sem tam nějakou známost. Biologické hodiny ale nemilosrdně tikají,
a tak se Kassie rozhodne mít dítě. A to bez muže, jen s drobnou pomocí
dárce spermatu.
Hrají: Jennifer Aniston, Patrick Wilson, Jason Bateman, Juliette
Lewis, Jeff Goldblum

VŠE, CO MILUJI

ce zraní jeho spolujezdec, shání Alexův manažer zoufale náhradníka,
protože termín nejdůležitějšího závodu sezóny se neúprosně blíží.
Hrají: Daniel Landa, Olga Lounová, Rudolf Hrušínský ml., Christopher Rithin, Martin Havelka, Roman Pomajbo a další.

7. – 8. 1. v 18.00 hod.
P/90´/70 Kč/drama/přístupný od 12 let
V pobřežním městě Krásné Jarno v Polsku zakládá osmnáctiletý Janek, syn námořního důstojníka, v roce 1981 punkovou kapelu, aby mohl
nahlas zpívat o věcech pro něj nejdůležitějších. Jeho život naplňuje hudba a první velká láska Basia, ale nic netrvá věčně. „Solidarność“ (Solidarita) bojuje za svobodu a demokracii, v zemi roste napětí. Komunisté
tajně připravují válečný stav.
Hrají: Mateusz Kosciukiewicz, Andrzej Chyra, Zygmunt Malanowicz

HABERMANŮV MLÝN

21. – 22. 1. v 18.00 hod.
ČR/N/A/104´/70 Kč/drama/přístupný od 12 let
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

12. – 13. 1. v 18.00 hod.
ČR/SR/105´/70,-/anim. komedie pro dospělé/přístupný od 12 let
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v realitě a druhý ve
svých snech. Chodí za psychoanalytičkou, která se mu pokouší vykládat, co jeho sny znamenají. Přijde na určitý rituál, který mu umožňuje
kdykoliv navštěvovat své sny.

se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi
měl být i německý průmyslník Habermann.
Hrají: Mark Waschke, Karel Roden nejml., Ben Becker, Hannah
Herzsprung, Radek Holub, Wilson Gonzales Ochsenknecht, Zuzana
Kronerová, Jan Hrušínský a další.

Hrají: Václav Helšus, Klára Issová, Zuzana Kronerová, Emília Došeková, Daniela Bakerová, Pavel Nový, Jan Počepický

MEGAMYSL

26. – 27. 1. v 18.00 hod.
USA/96´/70 Kč/animovaná rodinná komedie
Když superpadouch MegaMind porazí svého úhlavního nepřítele,
Metro Mana, místo toho, aby si vychutnával své vítězství, upadne do
depresí. Ukáže se, že život bez protivníka nemá pro MegaMinda smysl.
Hrají: Brad Pitt, Will Ferrell, Tina Fey, Jonah Hill, David Cross,
J. K. Simmons, Ben Stiller, Justin Theroux, Tom McGrath

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ

14. 1. – 15. 1. v 18.00 hod.
USA/E/98´/70 Kč/romantická komedie/přístupný od 12 let
Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře.
Hořkým humorem ilustruje, jak lehké je pro naše iluze ze sebe dělat
blázny. Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí v životě nejenom manželský pár Alfieho a Helenu, ale i jejich dceru Sally s manželem Royem.
Hrají: Josh Brolin, Anthony Hopkins, Naomi Watts, Freida Pinto,
Antonio Banderas, Lucy Punch, Anupam Kher, Pauline Collins, Eleanor Gecks, Ewen Bremner, Gemma Jones, Anna Friel

AMERIČAN

28. – 29. 1. v 18.00 hod.
USA/105´/70 Kč/drama/přístupný od 12 let
Nájemný vrah Jack je neustále v pohybu a pořád sám. Poté, co jedna
jeho zakázka ve Švédsku skončí mnohem krutěji, než předpokládal,
se uchýlí na italský venkov. Schovává se ve středověkém městečku a
užívá si chvíle nerušené smrtí. Zároveň tam ale přijme zakázku – má
sestavit zbraň pro záhadnou ženu Mathildu.
Hrají: George Clooney, Bruce Altman, Thekla Reuten, Paolo Bonacelli, Violante Placido, Filippo Timi a další.

TACHO

19. – 20. 1. v 18.00 hod.
ČR/102´/70 Kč/akční komedie-drama/přístupný od 12 let
TACHO je černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém
závodníkovi a jeho osudovém životním závodu. Bez rallye si Alex nedovede svůj život představit a podřizuje jí vše. Po havárii, při níž se těž9

naps

společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

Leden v Kulturním středisku
Program v kulturním domě ve Vratimově

23. ledna v 10.00 hod.

Dne 8. 1. 2011 uplynulo 8 let
od úmrtí naší milované

31. ledna v 8.00 hod.

Vlasty Mintělové

Stále s láskou vzpomínají
maminka, manžel a dcery s rodinami.

Eskymácká pohádka, divadélko Smíšek
Ostrava
Harry Potter a relikvie smrti – film.
představení pro školu

Plesy v Kulturním domě v Horních Datyních

14. 1. 2011
22. 1. 2011

Kdo měl rád vzpomene …
Dne 19. ledna 2011 uplyne rok
od úmrtí mého manžela

29. 1. 2011
5. 2. 2011
12. 2. 2011
19. 2. 2011

Libora Zemana

26. 2. 2011

Manželka a děti

ples Mysliveckého sdružení Trojačka
ples Sboru dobrovolných hasičů Horní Datyně
ples SRPŠ Základní školy Václavovice
ples Tělovýchovné jednoty Horní Datyně
ples Mysliveckého sdružení Hubert
ples KRPŠ Základní školy na Datyňské ulici,
Vratimov
ples Sboru dobrovolných hasičů Horní Datyně – Pochování basy

Plesy v Kulturním středisku ve Vratimově

14. 1. 2011
5. 2. 2011
12. 2. 2011
19. 2. 2011

Program akcí spolků a organizací města – výstavy
„Kdo si hraje, nezlobí … a nestárne“ – výstava hlavolamů
Místní knihovna Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště,
www.knihovna-repiste.cz
od 7. ledna do 8. února 2011
úterý od 10.00 do 12.00 hod.
od 13.00 do 17.00 hod.
pátek od 9.00 do 12.00 hod.
od 13.00 do 15.30 hod.

Karnevaly pro děti v KS ve Vratimově

22. 1. 2011
20. 2. 2011

Karneval ZŠ Datyňská
Karneval ZŠ Masaryk. nám.

Uvedenyjsouakce,kterébylyobjednányk15.11.2010.

AJ III .ročník
AJ IV. ročník
AJ I. ročník
AJ III.ročník
Cvičení seniorů
Aerobic mix
Relax cvičení
Velké míče
Power joga I.
Power joga II.
Pilates s Broňou
Jóga
Kalanetika I.
Kalanetika II.
Pilates s Bárou
Body form
Břišní tance pok.
Zum Dance
Břišní tance zač.

Toulky Šumavou – fotografie Ivy Skulinové
Místní knihovna Žabeň
od 12. ledna do 14. února 2011 pondělí od 13.30 do 17.30 hod.
středa od 13.30 do17.30 hod.
200 let kaple v Horních Datyních
Místní knihovna Horní Datyně
vždy v pondělí a ve středu od 13.30 do 17.30 hod.
Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
bude 10. ledna 2011 v Základní škole Masarykovo nám. od
14.00 hod. do 17.00 hod.
Klub českých turistů „Slezská brána“ Horní Datyně obnovuje
činnost svého Turistického oddílu mládeže (TOM) a zve všechny
zájemce od osmi do patnácti let na informační schůzku.
Zaměření činnosti.
– turistika, táboření, cyklo, lyžařské, vodácké výlety atd.
– poznávání svých vlastních sil a možností a jejich rozšiřování
– rozvíjení vztahu k přírodě a zároveň její poznávání
– pohybové aktivity (tělocvična TJ)
– možnost účasti na víkendových akcích TOM a na zájezdech i
činnosti místního KČT
– pobyty na chatě TJ na Morávce
– vyvrcholení činnosti na dětském táboře v Lukavci u Fulneku
Schůzky se budou konat v klubovně KČT. Turistický oddíl povede
Jan Kludka, vedoucí (jankludka@gmail.com a Jiří Ocelka, instruktor. Informační setkání pro zájemce a rodiče se uskuteční v Kulturním domě v Horních Datyních v klubovně KČT dne 13. ledna 2011
od 17.00 hodin.


Ples TJ Sokol Hrabová
Ples SDH Vratimov
Městský ples
Ples ZŠ Masaryk. nám.

Kurzy

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

15.30
17.00
16.30
18.00
9.00
18.00
19.00
17.00
17.00
18.20
18.45
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
18.30
17.00

učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č.11
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salonek
salonek
cvičební sál
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
velký sál
cvičební sál

Akce jiných organizátorů ve Vratimově

3., 10., 17., 24., 31.
3., 10., 17., 24.

15.00 hod.
15.00 hod.

uč. č. 17
kinosál

autoškola
zkouška ZUŠ

Akce jiných organizátorů v Horních Datyních
3. 1.
7. 1.
12. 1.
19. 1.

18.00 hod.
16.00 hod.
17.00 hod.
8.00 – 16.30

schůze výboru zahradkářů
valná hromada SDH
schůze výboru ZO KSČM
vybírání poplatků za KO
a psy, MěÚ

Program akcí spolků a organizací města

JanKludka,TOMHorníDatyně
JanSládek,KČTHorníDatyně

27. ledna
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Výroční schůze KD

kavárna

kulturní středisko připravuje

Počítačový kurz
V lednu 2011 otevřeme opět
naše počítačové kurzy:

Začátečníci – Word – textový editor, složky, klávesnice.
Internet – základy práce s internetem, e-mailová pošta.
Pokročilí – zpracování a úprava fotografií, excel, power point (tabulky,
grafy, základy vlastní textové i obrazové prezentace).
Jednotlivé kurzy jsou v rozsahu 3 týdnů a 12 hodin za 500 Kč.
Zájemci se mohou hlásit
v KS Vratimov,
nebo na tel. 595 700 752

V Kulturním středisku Vratimov
máme již půl roku výhodnou cenu

pro rodinné oslavy.

Zatím je tato nabídka málo využívána,
mnoho vídendů je volných.
Informace o volných termínech
na telefonu: 595 700 750
Víkendové akce od 1200 Kč
(salonek pro 40 osob)
do 4000 Kč (sál pro maximálně 150 osob).

Městská knihovna Vratimov informuje čtenáře
k 1. 1. 2011 dochází k úpravě Ceníku služeb MěK Vratimov, a to konkrétně u cen upomínek – za překročení 4 týdenní výpůjční lhůty bez písemného upozornění.
– (zaslání předupomínky ZDARMA) z 2 Kč na 5 Kč
– 1. upomínka (zůstává)
30Kč
– 2. upomínka
50Kč
– 3. upomínka
80 Kč
– předžalobní výzva
100 Kč
Děkujeme za pochopení. Přejeme všem našim malým
i velkým čtenářům vše nejlepší v novém roce a krásné chvíle
s knihou z naší knihovny.

Oznamujeme občanům, že jsou v prodeji poslední kusy

Vratimovského kalendáře 2011
Prodej v Kulturním středisku po – čt 7.00 až 17.00 hod., pá 7.00 až 14.00 hod.
nebo v pokladně kina vždy hodinu před představením.
11

kulturní středisko připravuje

O perníkové chaloupce

Eskymácká pohádka

Divadelní soubor Bambules
neděle 27. března 2011 v 10.00 hod.
v KS Vratimov

Divadélko Smíšek
neděle 23. ledna 2011 v 10.00 hod. v KS Vratimov

kino hvězda připravuje

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

TACHO

12. – 13. 1. v 18.00 hod.
Režie:JanŠvankmajer
Hrají:VáclavHelšus,KláraIssová,ZuzanaKronerová,Emília
Došeková,DanielaBakerová,PavelNový,JanPočepický,Jana
Oľhová,KarelBrožek

19. – 20. 1. v 18.00 hod.
Režie:MirjamLandová
Hrají: Daniel Landa, Olga Lounová, Rudolf Hrušínský ml.,
Christopher Rithin, Martin Havelka, Roman Pomajbo, Kamila
Magálová,DanoDangl,RudolfHrušínskýnejml.,JulianPindar

12

kulturní středisko připravuje

Austrálie křížem krážem

Velkoplošná panoramatická live dia show
cestovatele Leoše Šimánka z jeho cest po Austrálii
KS Vratimov, úterý 19. dubna 2011
kino hvězda připravuje

Divadelní představení

HABERMANNŮV MLÝN

pro rodiny s dětmi

21. – 22. 1. v 18.00 hod.
Režie:JurajHerz
Hrají:MarkWaschke,KarelRodennejml.,BenBecker,HannahHerzsprung,RadekHolub,WilsonGonzalesOchsenknecht,
Zuzana Kronerová, Jan Hrušínský, Franziska Weisz, Andrej
Hryc, Oldřich Kaiser, Martin Stránský, Martin Sitta, Erika
Guntherová,JaromírDulava,VáclavLegner,KláraCibulková,
ZdeněkBraunschläger,VeronikaGajerová,MichalPavlata,Petr
Drozda,MartinaHudečková

Divadlo
Spejbla a Hurvínka

KS Vratimov, úterý 7. června 2011
13

kulturní středisko připravuje

Příspěvky na internetové
stránky města

Městský úřad Vratimov vás zve na

Společenský ples města Vratimova
v sobotu 12. února 2011 v 19.30 hod.
– živá hudba skupina „HEC“
– diskotéka
– večeře, občerstvení
– program
Vstupenky MěÚ, p. Nejtková, 3. posch., telefon: 595 705 953

V lednu 2011 máme volná místa
v těchto cvičebních kurzech:

Své články, náměty, informace o pořádaných akcích a další příspěvky související s děním ve městě můžete zasílat na e-mail: www@vratimov.cz. Tyto
pak budou následně zveřejňovány na
adrese www.vratimov.cz v sekci „Události ve městě“.



Ing.PetrHoluša–sekretariát

Divadelní společnost HÁTA uvede komedii

JACKEOVY ŽENY

Relax cvičení – pondělky v 19.00 hod.
Velké míče – úterky v 17.00 hod.
Pilates s Broňou – úterky v 19.00 hod.
Power jóga – úterky v 17.00 hod.
Aby záda nebolela – středy v 17.00 hod.
Jóga – středy v 17.00 hod.
Břišní tance pro pokročilé – čtvrtky v 19.00 hod.
Břišní tance pro začátečnice – pátky v 17.00 hod.
Zum dance – čtvrtky v 18.30 hod.

Kupon na zlevněnou vstupenku

v úterý 15. března 2011 v 18.00 hod.
v kinosálu Hvězda Vratimov

Eskymácká pohádka

Vstupenky v předprodeji v KS Vratimov

23. ledna v 10.00 hod. v podání Divadélka Smíšek Ostrava

kinosál Hvězda Vratimov

Tradiční nedělní pohádka pro nejmenší
v podání Divadelní agentury Kaňka

Truhlice plná pohádek
20.února v 10.00 hod. v KS Vratimov
Vstupenky v obvyklém předprodeji

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
14

Z obsahu:
– Vítání občánků nově
– Představuje se klub vyšívání
– Mladiství pod vlivem alkoholu
– Fejeton
1. únor 2011 / číslo 2	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

Poděkování občanům

604 12 72 88

Ze schůze Rady
města Vratimova

V Moravskoslezském kraji každoročně probíhá soutěž O keramickou popelnici, ve které obce a města
našeho kraje, zapojené do systému
EKO-KOM, soutěží ve výtěžnosti
tříděného odpadu. Soutěž hodnotí
aktivity obcí a měst v oblasti nakládaní s komunálním odpadem, konkrétně množství vytříděného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele.
V roce 2010 se soutěže zúčastnilo 293
obcí a měst a je velmi příjemné, že naše
město Vratimov se stalo finalistou soutěže a umístilo se v první desítce nejlepších
obcí. Města byla rozdělena podle počtu
obyvatel na kategorii do 4 000 obyvatel,
zde obsadily první místo Třanovice, druhé Kujavy a třetí Lhotka. V kategorii měst
nad 4 000 obyvatel první místo získal
Třinec, druhé Hradec nad Moravicí a třetí Opava. I když jsme nestanuli přímo na
žádném ze třech stupínků vítězů, vstup do
finále a umístění mezi deseti nejlepšími
městy je velkým úspěchem, za který patří

str. 2
str. 3
str. 5
str. 5

Rada města Vratimova dne 14. ledna
2011 projednávala:

dík především svědomitým a pečlivě separujícím občanům našeho města!


RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP

– Povolební prohlášení na léta 2010 –
2014
– Plán finančních kontrol na I. pololetí
roku 2011
– Plány práce komisí RM
– Smlouvy o uzavření budoucích smluv
– Smlouvy o zřízení věcného břemene
– Dodatky ke smlouvám
– Žádost o přidělení nebytových prostor
– Výroční zprávu o poskytnutí informací
– Dohodu o ukončení nájmu reklamní
plochy
– Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí
– Smlouvu o poskytování právní služby


Ivo Kičmer, místostarosta

Tříkrálová sbírka 2011
Začátkem ledna 2011 proběhla tradiční celorepubliková „Tříkrálová sbírka“, pořádaná Charitou České republiky. Také v našem městě koledníci v převlečení „tří králů“ navštěvovali obydlí,
zpěvem koled přinášeli lidem zvěst o narození Krista, předávali
jeho pokoj a požehnání a žádali o příspěvek na pomoc sociálně
potřebným skupinám lidí. Setkali se převážně s radostným přijetím občanů, kteří byli ochotni pomoci trpícím a potřebným lidem. Významnou měrou na sbírku přispěli farníci římskokatolické církve při nedělní bohoslužbě dne 9. 1. 2011.
Výsledná částka Tříkrálové sbírky ve Vratimově v roce 2011 činí
32 405 Kč a bude použita v rámci celkového výtěžku v Ostravě Charitou
Ostrava na podporu výstavby, rekonstrukcí, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, na
podporu domovů pokojného stáří, domovů pro matky s dětmi v tísni, azylových domů, středisek pro pomoc lidem se zdravotním postižením, zařízení pro těžce nemocné, charitního poradenství, středisek pomoci cizincům
a uprchlíkům, středisek dobrovolnických činností, podpory provozování
nestátních zdravotnických zařízení, sociálního poradenství, služeb sociální
péče a služeb sociální prevence, dále na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nouzi a fond krizové a humanitární pomoci do zahraničí a pomoc zemím, které se ocitly v nouzi vlivem přírodních katastrof
a válečných konfliktů.
Celkový výtěžek sbírky v ostravsko-opavské diecézi činí 4 307 843 Kč.
Všem zdejším lidem dobré vůle náleží ocenění a poděkování.


JUDr. Šárka Vrchlabská Pokoj lidem dobré vůle!
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foto Šárka Vrchlabská
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Vítání občánků nově
Město Vratimov spolu se Sborem pro občanské záležitosti každoročně vítá nové občánky do života slavnostním
aktem v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově
nebo v malém sále Kulturního domu v Horních Datyních

(dle trvalého bydliště). Od tohoto roku však nebudou rodiče nově narozených dětí obesílání pozvánkou na tuto
slavnostní akci, ale uvítání občánků bude pořádáno pro
ty děti, které rodiče přihlásí a projeví zájem se zúčastnit.
V roce 2011 počítáme s těmito termíny obřadů, na které mohou
rodiče přihlásit své nově narozené děťátko:
– ve Vratimově 19. března, 11. června, 24. září a 10. prosince
– v Horních Datyních 18. června a 22. října
Objednávat se můžete:
– na telefonním čísle 595 705 925 (matrika)
– osobně na Městském úřadě ve Vratimově, 1. poschodí, odbor
vnitřní správy – matrika, dveře č. 1
– e-mailem na adrese: vecerova.meu@vratimov.cz
Přihlášky se budou uzavírat nejpozději 7 dnů před konáním obřadu.

Kuk, tak tady mě máte



foto (jk)

Tešíme se na Vaši návštěvu

ze života spolků a organizací

Představuje se klub vyšívání
V rámci Klubu důchodců pracuje již více
než pětadvacet let. Patnáct žen, které se pravidelně scházejí v klubu vyšívání se pod odborným vedením paní Kolářové věnují vyšívání
a dalším ručním pracím.
Dnes už si nedovedou ani představit pracovní týden bez pravidelných pondělních
schůzek.
Při významných výročích členek nikdy
nezapomenou připravit občerstvení a samozřejmostí je dobrá nálada, která jak známo,
je nakažlivá. To vše má většinou plně ve své
režii paní Ludmila Krečmerová, ve spolupráci s dalšími členkami. Pokud máte zájem se
zdokonalit v ručních pracích, jste v kroužku
vítání. Scházíme se každé pondělí v 15.00 hodin v klubovně Klubu důchodců



Za Klub důchodců
Jana Kaločová

Vždy přicházíme s dobrou náladou

foto Jana Kaločová

co se děje v domečku

Členové Dětského zastupitelstva Vratimov v Bruselu
Možnost nahlédnout pod pokličku práce evropských poslanců měli v nedávné době také někteří členové Dětského zastupitelstva Vratimov. V Bruselu pro ně i další členy moravskoslezské delegace byla přichystána prohlídka města a světoznámého
Atomia, budovy Evropského parlamentu i galerie, vyslechli
projev německého prezidenta k 20. výročí sjednocení Německa
a pobesedovali i s jedním z českých europoslanců.
A jaký dojem z návštěvy měla jedna
z účastnic, jinak koordinátorka DěZMV,
Hana Knyblová? „Měla bych spoustu připomínek k vlastní organizaci, ale i tak
jsou pro mladé lidi takové zkušenosti
k nezaplacení.“
Již podruhé se v Domě dětí a mládeže
Vratimov pod názvem Zlatý Ámos uskuteční regionální kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele.

V pondělí 14. února 2011 se tak sejde
desítka kantorů z Moravskoslezského kraje, aby se spolu se svými žáky představili
odborné porotě. Záštitu nad touto akcí
převzala náměstkyně hejtmana Věra Palková a dokumentaci zajistí členové Centra
dětské komunikace Vratimov.


Tým CDK
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V Bruselu

foto Tým CDK

ze života spolků a organizací

Činnost Mladých hasičů v Horních Datyních v roce 2010
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s výsledky práce mladých
hasičů v Horních Datyních v roce 2010. V kolektivu aktivně pracuje 31 mladých hasičů, z toho 10 dívek a 21 chlapců. Dorostenky jsou 4 a 1 chlapec.
Náš oddíl se pravidelně schází každé úterý od 16.00 hodin. V zimním období
trénujeme v tělocvičně a v létě u hasičárny nebo na hřišti.
Pravidelně jezdíme na soutěže. Ty se
dělí do tří skupin: celostátní hra pro hasičskou mládež Plamen, Ostravskou Ligu
mládeže a Okrsková soutěž.
V celostátní hře pro mládež Plamen se
celkově naše družstva v okresním kole
umístila s těmito výsledky: mladší družstvo na nádherném 3. místě ze 13 a starší

družstvo také na 3. místě ze 17. U družstva
mladších je to stejný výsledek, jako loni,
ovšem starší se probojovali mezi špičku z
loňského 8. místa.
Další úspěch jsme slavili na závodní
dráze na 60 metrů, kde si Soňa Gürtlerová doběhla pro nádherný pohár za 2. místo v kategorii dívek. V kategorii chlapců

doběhli Jiří Hrbáček na 12. místě a David
Kotula na 14. místě. V dorostu stojí za
zmínku 5. místo Aleny Knyblové v závodě na 100 metrů.
Již čtvrtým rokem pořádá okres Ostrava Ostravskou ligu mládeže, která se loni
skládala z 9 soutěží. Umístění bylo následující: mladší se umístili na 4. místě z 19
družstev a starší na 5. místě ze 14 družstev. V Okrskové soutěži naše obě družstva, jak mladší tak starší, získala 1. místo. Vidíte sami, že naše mládež se zlepšuje
mílovými kroky a dosahuje lepších a lepších výsledků.
V letošním roce nás čeká také náročná
práce. Připravujeme se na nový ročník
všech tří soutěží, které se již rozběhly
podzimními koly a chystáme svou vlastní
soutěž 19. 3. 2011, která se jmenuje Datyňský trojboj a bude součástí Ostravské Ligy.
Všechny akce, které se konají pod záštitou
našeho Sboru dobrovolných hasičů, najdete na webových stránkách našeho sboru,
které jsou pravidelně aktualizovány.
Dovolte mi, abych svůj krátký příspěvek zakončila poděkováním všem dětem
za skvělou aktivní práci v oddílu a snahu
při přípravě na všechny akce a soutěže a
také všem, kteří nám pomáhali v naší činnosti jak fyzicky, tak finančně.
ZakolektivMladýchhasičůHorníDatyně

Mgr.LucieSvobodová

Náštýmmladýchhasičů

fotoautorka

kulturní středisko připravuje

Divadelní společnost HÁTA uvede komedii
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v úterý
15. března 2011
v 18.00 hod.
v kinosálu
Hvězda Vratimov
Vstupenky v předprodeji
v KS Vratimov
pondělí – čtvrtek
7.00 – 17.00 hod.
pátek
7.00 – 14.00 hod.
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Otevření rekonstruované tělocvičny v Horních Datyních
pro veřejnost

Město Vratimov rekonstruovalo v období od září do listopadu 2010 prostory tělocvičny v Horních Datyních za Kulturním domem včetně příslušenství
v celkovém finančním objemu 670 000 Kč. Provoz pro veřejnost byl zahájen
14. prosince 2010.
Co je možné si v tělocvičně zahrát?
– Badminton (síť na badminton je k zapůjčení)
– Volejbal (volejbalová síť je k zapůjčení)
– Nohejbal

– Sálová kopaná (míč na sálovou kopanou je k zapůjčení)
– Basketbal
– Cvičení pro ženy a děti
– Gymnastika
– Stolní tenis
– Florball

Město Vratimov nabízí prostor tělocvičny k pronájmu všem sportovním organizacím, spolkům i jednotlivcům.
Priority ve stálých objednaných časech
má Město Vratimov, TJ Horní Datyně,
SDH Horní Datyně a ZŠ Horní Datyně.
Rozpis stálých hodin je uveřejněn na webu
města Vratimov.
Provozní doba tělocvičny je stanovena:
Po – Ne 8.00 – 22.00 hod.
Kontakty na správce tělocvičny:
správce:
pan David Přidal tel: 604 922 445
zástupce správce:
pan Milan Mužík tel: 737 605 045
Termíny pronájmu lze dohodnout se
správci na výše uvedených telefonních číslech.
Pronájem tělocvičny pro veřejnost:
250 Kč/hod.
Srdečně zveme sportovní veřejnost a oddíly, které nemají ke sportovnímu vyžití k
dispozici vlastní prostory.




Vchod adaptované tělocvičny v Horních Datyních

Iva Hašlerová
Odbor investic a údržby
obecního majetku

foto Iva Hašlerová

dětské aktivity

Devaťáci z Datyňské zvítězili v soutěži „Po stopách OKD“
Žáci devátého ročníku Základní školy na Datyňské ulici se letos zapojili do soutěže „Po stopách OKD“, kterou
uspořádala Nadace OKD.

Cílem soutěže bylo navštívit zajímavá místa v regionu
spjatá s těžbou černého uhlí a napsat o svých zážitcích do
internetového deníku.
akcích napsali reportáže, složili básničky, namalovali obrázky, nafotili mnoho
fotografií a natočili krátké filmy. Jejich
internetový deník porota vyhodnotila jako
nejlepší ze všech.
Žáci Základní školy na Datyňské ulici tedy v této soutěži zvítězili a za první
místo získali finanční odměnu 20 000 Kč.
Částku využijí na každoroční zájezd do
Prahy, jehož cílem bude návštěva filmů
Africké dobrodružství 3D a Hubble 3D:
Kosmický dalekohled v kině IMAX 3D
a návštěva pražských památek.
O úspěchu vratimovských deváťáků informovaly i týdeníky Region Karvinsko a
Horník.

Tým devaťáků ze ZŠ Datyňská ulice

Spolu s třídními učiteli absolvovali žáci
postupně prohlídku cvičné štoly Dolu Paskov ve Staříči, navštívili kostel Svatého

foto Zdeněk Oršulík

Petra z Alkantary v Karviné a po naučné
stezce vystoupali na vrchol haldy Ema v
Ostravě-Michálkovicích. O všech těchto
4





Zdeněk Oršulík
ZŠ Vratimov
Datyňská 690

sportovní aktivity

Mladiství pod vlivem alkoholu byli předáni rodičům
Koncem měsíce ledna 2011, ze soboty na neděli, po desáté hodině večerní,
proběhlo v součinnosti s Městskou policií v Šenově bezpečnostní opatření.
Zaměřeno bylo přednostně na dodržování zákazu podávání alkoholu osobám
mladším 18 let ve vytipovaných restauračních zařízeních. Výsledky tohoto opatření
nebyly až tak znepokojující, jako výsledky
těch loňských. Provedené dechové zkoušky byly pozitivní u třech mladistvých
chlapců ve věku 16 let a dvou 17letých.
Všechny pozitivní dechové zkoušky měly
naměřenou hodnotu alkoholu v dechu pod
1 promilí. V prvním případě byla naměřena hodnota 0,14 promile alkoholu v dechu,
kdy se chlapec přiznal, že si nepozorovaně
upil pivo kamarádovi. Ve druhém případě
našli strážníci podnapilého chlapce, jak se
před naší kontrolou schovává v křoví u restaurace. Zde bylo podání alkoholu vyřešeno na místě blokovou pokutou ve výši 1000
korun, kdy tato pokuta byla uložena jeho
kamarádovi, který mu alkohol zakoupil.

Alkohol – problém nejen dospělých

foto (jk)

Ve třetím případě je podání alkoholu
zadokumentováno a prověřováno jako
podezření z přestupku na úseku ochrany
před škodami způsobenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami. Všechny mladé „degustátory“
pak policie postupně předala rodičům.
Běžnou praxí rovněž u takových bezpečnostních opatření je přítomnost sociálních pracovníků z Orgánu sociálně-právní
ochrany dětí. Tito v našem případě byli o
výsledku bezpečnostního opatření informováni druhého dne.
Ještě bych ráda dodala, že protiprávní
jednání provozovatelů restaurací a dalších
osob, podle výsledků našeho šetření, bude
dále projednávat příslušný správní orgán
městského úřadu. Provozovatelům zařízení hrozí peněžitý trest, případně i zákaz
činnosti.




prap. Bc. Silvie Kasperová
inspektorka
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Regionální zpravodajství na satelitu Astra
Česká televize zahájila 3. 1. 2011 pravidelné regionální vysílání zpravodajství a informací ze severní a jižní Moravy na satelitu Astra. ČT tak konečně
oslovuje svým zpravodajstvím i diváky na severní a jižní Moravě na satelitu,
kteří dosud mohli ze satelitu sledovat jen pražské regionální vysílání.
S oficiálním startem regionálního vysílání
ČT na satelitu dochází také k jedné zásadní
změně – tradiční regionální zpravodajství je
na ČT1 zrušeno a bylo přesunuto na zpravodajský okruh ČT24. Regiony mají svůj stále
stejný čas na ČT24 od 18.00 do 18.30 hodin,
a to každý den včetně sobot a nedělí, a speciální večerní čas v pracovní dny od 22.49
do 23.00 hodin. Regionální vysílání ČT24
může televize s veřejnoprávním posláním,
vedle pravidelných pořadů, využívat také v
době mimořádných událostí, jako jsou například volby nebo přírodní katastrofy (povodně, sněhové kalamity).
Časy regionálního vysílání ČT24:
– p ondělí až pátek: 18.00 – 18.30 hod.
Události v regionech
– s obota a neděle: 18.00 – 18.30 hod.
Události v regionech – víkend

– pondělí až pátek: 22.49 – 23.00
Události v regionech plus
Regionální vysílání ČT je dostupné pro
všechny diváky přijímající vysílání na satelitu Astra 3A(23,5°E), včetně uživatelů
CS Link a Skylink.
Občané, kteří chtějí sledovat regionální
vysílání, musí na svých satelitních přijímačích naladit novou předvolbu ČT24
JM (Jižní Morava) nebo ČT24SM (Severní Morava). Pro naladění mohou občané
využít službu OdbornyServis.cz, která
má působnost v každém okrese ČR. Stačí
firmu kontaktovat na stránkách www.OdbornyServis.cz, nebo telefonicky na čísle
552 305 255.




(zdroj: parabola.cz)
Projekt Odborný Servis CZ
www.odbornyservis.cz

Nabídka satelitního vysílání se rozšiřuje

foto (jk)

fejeton

Evoluce kontra výchova
Ráda chodím do práce pěšky, a to v každé roční době. Ráno
tam, odpoledne zpět. Vychutnávám si tu hodinu času, která patří
jenom mně, protože miluji ptačí štěbetání na jaře, v létě vůni květin, na podzim překrásné východy a západy slunce, a zima, ta má
taky své kouzlo.
Ovšem jen do chvíle, než dojdu k přeplněným kontejnerům na
separovaný sběr, ze kterých na kolemjdoucí vykukují barevné
zátky prázdných PET lahví. To by bylo v pořádku, kdyby … Kdyby tyto prázdné lahve byly uloženy způsobem, který je popsán

v návodu na každé sběrné nádobě. I malému žáčkovi mateřské
školy je jasné, že obrázek znázorňující přišlápnutí prázdné láhve
znamená její zmačkání, a to kvůli tomu, aby se jich do kontejneru
více vešlo, a tudíž by se nemusely neekonomicky vyvážet kontejnery naplněné z devadesáti procent vzduchem. V jedné známé
české pohádce vyvážejí a prodávají tmu, my vyvážíme vzduch v
„petkách“ a platíme za skládku. To už pohádka není!
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Božena Maslíková

společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

JUBILEUM

Čas po dnech kráčí, život jde dál,
zůstaly vzpomínky, bolest a žal.
Dne 28. února 2011 vzpomeneme
nedožité 70. narozeniny pana

V měsíci únoru se dožívá osmdesáti let člen výboru ČRS,

Ing. Oldřich Tomis
K významnému jubileu přeje vše nejlepší výbor MS Šenov

Miroslava Holešínského
Zároveň dne 10. června uctíme tichou vzpomínkou
3. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami

Únor v Kulturním středisku
Program v kulturním domě ve Vratimově

Kdo miloval – nezapomene.
Dne 8. února 2011 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana

středa 9. února

8.30 a 10.00 hod.	„Kouzelné křesadlo“ pohádka pro MŠ a ZŠ kinosál
KS
sobota 12.února 19.30 hod.	Společenský ples MěÚ
Vratimov, velký sál KS
neděle 20.února 10.00 hod.	Nedělní pohádka „Truhlice
plná pohádek“ kinosál KS

Evžena Šalamouna
Vzpomínají manželka,
syn Pavel a dcera Karla

Akce jiných organizátorů v Kulturním domě
v Horních Datyních

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

5. 2. 		 ples Tělovýchovné jednoty Horní Datyně
7. 2. 18.00 schůze výboru zahradkářů
9. 2. 17.00 schůze výboru ZO KSČM
12. 2. 		 ples Mysliveckého sdružení Hubert
19. 2. 		 ples KRPŠ ZŠ Vratimov, Datyňská ul.
25. 2. 18.30 schůze výboru včelařů
26. 2.		ples Sboru dobrovolných hasičů Horní Datyně – Pochování basy

Zuzanu Poláčkovou

Dne 23. února 2011 si vzpomeneme nedožité
46. narozeniny naši milované dcery.
Dne 10. června 2011 uplyne již 18 let od její násilné
smrti uškrcením. Vrah, který ji zákeřnou rukou sprovodil ze světa, nebyl dosud usvědčen a potrestán.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou. Rodiče

Akce jiných organizátorů
v Kulturním středisku ve Vratimově
		

Program akcí spolků a organizací města – výstavy

5. 2. 2011
12. 2. 2011
19. 2. 2011
20. 2. 2011

Místní knihovna Řepiště, Mírová 178, 73931 Řepiště
Zapomenuté kroky – židovské hřbitovy 1975 – 2010 ve fotografii Vlasty
Krautové. Od 15. 2. do 18. 3. 2011. Úterý od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do
17.00 hod. a pátek od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.30 hod.

7., 14., 21., 28.
3., 10., 21., 28.

Místní knihovna Řepiště
Vlci v Lužici – beseda na téma Velké šelmy v Beskydech.
Přednášet budou Michal Bojda a Miroslav Kutal. Dne 8. února 2011 v
17.00 hod. v knihovně

Ples SDH Vratimov
Městský ples
Ples ZŠ Masaryk. nám.
Karneval ZŠ Masaryk. nám.

15.00 hod.
16.30 hod.

uč. č. 17
kinosál

autoškola
zkouška ZUŠ

Uvedeny jsou akce, které byly objednány k 15. 11. 2010.

AJ III. ročník
AJ IV. ročník
AJ I. ročník
AJ III.ročník
PC kurz Internet
Cvičení seniorů
Aerobic mix
Relax cvičení
Velké míče
Power joga I.
Power joga II.
Pilates s Broňou
Jóga
Kalanetika I.
Kalanetika II.
Pilates s Bárou
Body form
Břišní tance pok.
Zum Dance I.
Zum Dance II.

Místní knihovna Žabeň, Žabeň 174
Autogramy slavných – beseda se sběratelem autogramů panem Jiřím Hanibalem, zahájení 21. února 2011 v 17.00 hod.
Do 14. 2. 2011 trvá výstava
Toulky Šumavou – fotografie Ivy Skulinové.
Místní knihovna Žabeň ve spolupráci s Hnutím DUHA Olomouc zvou
na promítání filmu Vlci v Lužici a následnou besedu na téma Velké šelmy v
Beskydech.
7. února 2011 v 17.00 hod. v knihovně
Informujeme děti 2. – 4. tříd, které jsou čtenáři naší knihovny, že
Noc s Andersenem bude dne 1. 4. 2011.
Téma letošní noci bude „Pirátská noc v knihovně“.
Od 14. 2. do 14. 3. 2011 budou v knihovně na každý týden připraveny dvě
nové pirátské otázky. Děti si je musí vyzvednout a odpovědi přinášet průběžně, nejpozději v týdnu od 14. 3. – 18. 3. 2011. Vyhodnocení odpovědí budeme
zapisovat do pirátských průkazů, které děti dostanou první týden.
V týdnu od 14.3. – 18.3.2011 se budou vracet pirátské průkazy, vyzvedávat
přihlášky a vyplněné odevzdávat.
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Kurzy v KS Vratimov

pondělí
pondělí
úterý
úterý
po., st.
pondělí
pondělí
pondělí
úterý
úterý
úterý
úterý
středa
středa
středa
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

15.30
17.00
16.30
18.00
15.00
9.00
18.00
19.00
17.00
17.00
18.20
18.45
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
17.30
19.00

učebna č.11
učebna č.11
učebna č.11
učebna č.11
učebna č.12
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salonek
salonek
cvičební sál
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
velký sál
velký sál

kino hvězda vratimov – program na měsíc únor 2011 – tel.: 595 70 07 56

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

NA DORAZ

JÁ PADOUCH

2. – 3. 2. v 18.00 hod.
USA/100´/65 Kč/komedie/přístupný
Nesourodou dvojici mužů svede shoda náhod na společný road trip,
který jim oběma nakonec změní život. Peter čeká narození prvního dítěte, spěchá na letiště v Atlantě, aby stihl let a mohl tak být u porodu se
svou ženou. Jeho nejčistší záměry se ale naprosto zvrtnou.
Hrají: Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan,
Jamie Foxx, RZA, Juliette Lewis, Alan Arkin, Rhoda Griffis, Barry
Hopkins, Danny R. McBride, Todd Phillips, Nathalie Fay

16. – 17. 2. v 18.00 hod.
USA/95´/70 Kč/animovaná komedie/bez omezení
Gru je profesionální padouch, na kterého je kvůli tomu pyšná i maminka. Ale ani zloduchové nemládnou a Grua postupně začnou svými
zločiny zastiňovat mladší „kolegové“, hlavně chlapec jménem Vector,
který mu ukradne přístroj, nutný k jeho novému plánu, který by ho měl
znovu vrátit na trůn zla. Ukrást Měsíc! Gru musí vymyslet, jak přístroj
získat zpátky, ale to není tak lehké, jak se zdá …
V českém znění: Jiří Lábus, Jan Přeučil, Jiří Hromada, Alena Kokrdová, Ivana Korolová

PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA
4. – 5. 2. v 18.00 hod.
F/103´/70 Kč/komedie/přístupný

LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

18. – 19. 2. v 18.00 hod.
VB/114´/70 Kč/dobrodružná fantasy/bez omezení

Rok 1977, městečko Sainte-Gudule na severu Francie. Suzanne Pujole
je spořádaná hospodyňka a oddaná manželka továrníka Roberta Pujola,.
Hrají: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gérard Depardieu, Jérémie Renier, Judith Godrèche, Karin Viard, Elodie Frégé, Gautier
About, Jean-Baptiste Shelmerdine

Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí Pevensieových, tráví prázdniny u příbuzných společně se svým bratrancem Eustacem. Často tu
vzpomínají na Narnii. Jednoho dne z ničeho nic ožije obraz lodi, který
visí v Lucinčině pokoji a děti se dostávají zpátky do Narnie. Bohužel i
s bratrancem Eustacem.
Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley, Will Poulter, Peter Dinklage, Liam Neeson, Bill Nighy, Gary Sweet

THE SOCIAL NETWORK

9. – 10. 1. v 18.00 hod.
USA/120´/70 Kč/drama/přístupný od 12 let
Každá doba má své vizionáře, kteří za sebou ve stopách své geniality
zanechají pozměněný svět – ale málokdy k tomu dojde bez boje o to, co
se přesně událo a kdo byl přítomen okamžiku zrození změn. Ve filmu
režisér David Fincher a scenárista Aaron Sorkin umožňují nahlédnout
do okamžiků, kdy vznikal.
Hrají: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield, Brenda Song, Rooney Mara, Max Minghella, Armie Hammer, Joseph
Mazzello, Malese Jow, Natalina Maggio

VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC

23. – 24. 2. v 18.00 hod.
ČR/82´/60 Kč/dokument/bez omezení
Celovečerní dokumentární film ,,Vše pro dobro světa a Nošovic“ je
svérázným portrétem malé české vesnice, ve které – jak místní říkají
– přistálo UFO v podobě kilometrové stříbřité továrny: korejská automobilka Hyundai. Z vesnice, která se proslavila především kysaným
zelím a pivem Radegast, se tak stala největší investice na zelené louce
v historii ČR. Mnozí z majitelů polí však dlouho své pozemky prodat
nechtěli. Donutil je až nátlak jejich sousedů a anonymní dopis, který
odolávajícím sedlákům a jejich blízkým pohrozil smrtí.
Hrají: Vít Klusák, Stanislav Vojkovský, Petr Vaněk, Pavel Franc,
Jiří Nezhyba, zaměstnanci firmy Hyundai a obyvatelé města Nošovic

DĚCKA JSOU V POHODĚ

11. – 12. 2. v 18.00 hod.
USA/E/106´/60 Kč/komedie – drama/přístupný od 12 let
Film vypráví o dvou dětech, jejich dvou matkách lesbičkách a otci,
který daroval sperma na umělé oplodnění. Chlapec a dívka se jednoho
dne rozhodnou vyhledat svého biologického otce a začlenit ho do svého
běžného života, který pro ně jejich matky vybudovaly.
Hrají: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Annette Bening, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson, Yaya DaCosta

HON NA ČARODĚJNICE

25. – 26. 2. v 18.00 hod.
USA/113´/70 Kč/dobrodružné drama/přístupný od 12 let
Výpravný film vypráví příběh hrdinného křižáka Behmana a jeho
nejbližšího přítele Felsona. Po desetiletích boje se vracejí do vlasti, kterou nacházejí zdevastovanou morem. Církevní hodnostáři jsou
přesvědčeni, že za katastrofu je odpovědná dívka obviněná z čarodějnictví, a proto dvojici hrdinů rozkáží, aby ji dopravili do vzdáleného
kláštera. Zde se má údajná čarodějnice podrobit prastarému rituálu
vymítání ďábla.
Hrají: Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, Ulrich Thomsen, Claire Foy, Stephen Graham, Robert Sheehan, Christopher Lee, Rory McCann, Brian F. O‘Byrne
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Zveme širokou veřejnost do kina Hvězda na českou grotesku z blízkého okolí

Vše pro dobro světa a Nošovic
Celovečerní dokumentární film ,,Vše pro dobro světa a Nošovic“ je svérázným portrétem malé české vesnice, ve které – jak
místní říkají – přistálo UFO v podobě kilometrové stříbřité továrny: korejská automobilka Hyundai. Z vesnice, která se proslavila především kysaným zelím a pivem Radegast, se tak stala
průmyslová zóna – největší investice na zelené louce v historii
ČR. Mnozí z majitelů polí, na kterých dnes automobilka uprostřed vsi stojí, však dlouho své pozemky prodat nechtěli. Donutil
je až nátlak jejich sousedů a anonymní dopis, který odolávajícím
sedlákům a jejich blízkým pohrozil smrtí. Filmaři se do Nošovic

vrací dva roky po dramatických výkupech pozemků, v době, kdy
továrna začíná chrlit levná auta a skrze sedm postav spřádají hravý i mrazivý portrét místa, které se náhle a nevratně proměnilo k
nepoznání. Ožívá tak sociální groteska o poli, na kterém rostou
auta.

23. – 24. února 2011 v 18.00 hod.
vstupné 60 Kč
Městský úřad Vratimov vás zve na

Kupon na zlevněnou vstupenku

Společenský ples
města Vratimova

Truhlice plná pohádek

20. února v 10.00 hod. v podání Divadelní agentury Kaňka

v sobotu
12. února 2011
v 19.30 hod.
– živá hudba
skupina „HEC“
– diskotéka
– večeře, občerstvení
– program
Vstupenky MěÚ, p. Nejtková,
3. posch., telefon: 595 705 953

Oznamujeme občanům, že jsou v prodeji poslední kusy

Vratimovského kalendáře 2011
Prodej v Kulturním středisku
po – čt 7.00 až 17.00 hod., pá 7.00 až 14.00 hod.
nebo v pokladně kina vždy hodinu před představením.

kinosál Hvězda Vratimov

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
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Austrálie
křížem
krážem

Nové
počítačové kurzy

Velkoplošná
panoramatická
live dia show
cestovatele
Leoše Šimánka
z jeho cest po Austrálii

Microsoft Excel – tvorba tabulek, vzorců a grafů.
Microsoft Power Point – naučíte se vytvořit prezentaci, graficky ji zpracovat. Použijete animaci a
vytvoříte poutavou a zajímavou vlastní prezentaci.
Základní úpravy digitální fotografie – stahování
a následná úprava fotografií, tvorba fotoalba.

Nadále se můžete hlásit i do těchto
kurzů:
Základy PC – Microsoft Word – textový editor, práce s myší a klávesnicí, práce se složkami a soubory.
Internet a elektronická pošta – základy práce
s internetem, elektronická pošta, práce s programy
ICQ, Skype.
Jednotlivé kurzy jsou v rozsahu 3 týdnů a 12 hodin za 500 Kč.
Zájemci se mohou hlásit v KS Vratimov anebo na tel. 595 700 752
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KS Vratimov, úterý 19. dubna 2011
Vstupenky v předprodeji v KS Vratimov
pondělí – čtvrtek 7.00 – 17.00, pátek
7.00 – 14.00 hod.

Každý, kdo si koupí na tento pořad
6 a více vstupenek, bude zařazen
do slosování o hodnotnou cenu,
kterou je kniha pana Šimánka
s věnováním.

Z obsahu:
– Pytláctví ve Vratimově
– Zlatý Ámos ve Vratimově
– Vratimovský klub důchodců
– Motiv neznámý
1. březen 2011 / číslo 3

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 4
str. 5
str. 7

604 12 72 88

Vjezd do Vratimova připomíná tankodrom
Přijíždíte do našeho města směrem od Ostravy a míjíte tabuli s označením Vratimov. Tu již po několik let řidiči spojují s nutností značně snížit rychlost, a to nikoliv
jen proto, že jim to zákon ukládá. Jakoby silničáři při stavbě a opravách této komunikace úmyslně stanovili pomyslnou hranici pro kvalitu své práce a rozhodli se v
úseku mezi vjezdem do města a železničním přejezdem vytvořit pro řidiče zkušební
dráhu, kde by si ověřili, co ještě jejich auta vydrží. Díry po loňské zimě byly „zalátány“ někdy koncem léta a po pěti měsících je jich podstatně víc a jsou mnohem hlubší.

Buničitá ulice – postrach všech řidičů

foto (jk)

Denně zodpovídám dotazy, kdy město Vratimov silnici v tomto úseku opraví a poslední
kapkou pak byl obdobný telefonický dotaz
Českého rozhlasu.
Město Vratimov však může pouze urgovat řádnou údržbu a generální opravu u toho,
kdo za silnici odpovídá, tj. u Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, konkrétně u Správy
silnic Moravskoslezského kraje, která se má o
krajské silnice starat.
K našim opakovaným urgencím jsme ubezpečováni, že je plánována celková oprava
komunikace. Ta měla být zahájena již v roce
2010, ale byla odložena na tento rok. Máme
také příslib provizorní opravy do doby, než
bude zahájena ta zásadní. A nám řidičům nezbývá, než slibům pracovníků Správy silnic
Moravskoslezského kraje věřit, a těšit se, že ten
rok je posledním, kdy do Vratimova budeme
vjíždět přískoky a slalomem.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky Sčítání lidu,
domů a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem k němuž se vztahují
všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Za každou
osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za
každý dům určený k bydlení jeden domovní list.
Informace, vyplývající ze zákona, budou v
termínu do 11. března 2011 zveřejněny na úředních deskách Městského úřadu Vratimov a na
webových stránkách www.vratimov.cz. Jedná
se o text Oznámení o Sčítání lidu, domů a bytů
2011, vymezení sčítacích obvodů, jména sčítacích komisařů, čísla služebních průkazů a spojení na příslušné sčítací komisaře. Všechny potřebné informace ke sčítání naleznou občané na
internetových stránkách www.scitani.cz a zároveň se veřejnost může informovat i na bezplatné
telefonní lince 800 879 702.
Nově mají v letošním roce sčítané osoby
možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě. Podrobné pokyny k tomu jsou
uvedeny na informačních letácích vydaných
Českým statistickým úřadem, které do každé
domácnosti bude distribuovat Česká pošta.
Formuláře i informace rovněž naleznou občané na internetových stránkách www.scitani.cz,
nebo www.czso.cz.
Přípravné fáze a následně provedení sčítání
je následující.
– Roznáška informačních letáků 26. 2. až 6.
3. 2011.

– Distribuce sčítacích formulářů do domácností 7.3. – 25.3.2011.
– Sběr vyplněných sčítacích formulářů 26.3.
– 14. 4. 2011.
Vzhledem k možnosti zneužití sčítání lidu
kriminálními živly přijal Český statistický
úřad opatření k eliminaci tohoto nebezpečí.
Jedná se o následující.
– Každá domácnost obdrží předem do své
poštovní schránky letáček o sčítání a lístek
s informací o jméně a příjmení sčítacího
komisaře s jeho služebním číslem a termín
první návštěvy k předání sčítacích formulářů.
– Sčítací komisaři budou plnit svoji funkci
většinou v uniformě České pošty (poštovní
doručovatelé) a všichni budou mít velkou
speciální brašnu tmavomodré barvy s výrazně žlutým nápisem „Česká pošta“.
– Sčítací komisař musí být označen služebním průkazem sčítacího komisaře s fotografií, jménem a příjmením a služebním
číslem a současně předloží svůj osobní
průkaz.
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– Jméno a příjmení sčítacího komisaře bude
uvedeno v seznamu na úřední desce městského úřadu.
– Správnost jména a příjmení sčítacího komisaře si lze ověřit na call centru telefonicky.
– Občan může požádat o návštěvu sčítacího
komisaře v termínu, kdy s ním bude v bytě
další osoba.
– Občan není povinen vpouštět sčítacího komisaře do svého bytu či domu.
Opět upozorňujeme občany na jejich povinnost označení budovy číslem popisným v souladu se zákonem o obcích!

Za MěÚ Ing. Mičulková – tajemnice

Ze schůze Rady města Vratimova
Rada města na své schůzi dne 11. 2.
2011 projednávala
– Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2011
– Investiční akce v roce 2011
– Informace o finančních kontrolách za II. pololetí roku 2010
– Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2010
– Vyhlášení záměru pronajmout část pozemku a
nebytový prostor

– Žádost o přechod nájmu
– Smlouvu o zřízení věcného břemene

Ivo Kičmer, místostarosta

informace občanům

Podané ruce, o. s.

Projekt OsA Frýdek-Místek pomáhají i ve Vratimově a Horních Datyních
Naše občanské sdružení bylo založeno v roce
2001 za účelem poskytování služby osobní asistence. Službu zajišťujeme v rámci celého Moravskoslezského kraje. Od roku 2004 působíme také
na území města Vratimova, kde jsme pomohli již

19 klientům. Služby poskytujeme lidem, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
handicapu a nejsou schopni samostatného života
bez pomoci jiné osoby.

Osobní asistence je terénní sociální
služba, která je poskytována všude tam,
kde ji klient potřebuje a vyžaduje. Převážně je zajišťována v domácím prostředí
klienta, ale také doprovázíme naše klienty
k lékaři, do zaměstnání, za kulturou nebo
jen tak na procházky. Klientům pomáháme nejčastěji s péčí o jejich vlastní osobu,
se zajištěním chodu domácnosti, apod.
Osobní asistenci poskytujeme klientům
bez rozdílu věku, handicapu, zdravotní
diagnózy na základě písemné smlouvy
až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně
víkendů a svátků. Skutečný rozsah služby
závisí plně na potřebách klienta.
Vedoucí zástupci naší organizace dojíždí za klienty přímo do místa jejich bydliště z důvodu sociálního šetření, podpisu
smlouvy, tvorby či úpravy individuálního
plánu, apod.

Bližší informace o námi poskytované
službě můžete získat na telefonních číslech 777 011 934 a 595 693 628 nebo na
www.podaneruce.eu v sekci osobní asistence.
Na závěr si dovolíme poděkovat několika našim významným donátorům/sponzorům, a to Městskému úřadu Vratimov,
Statutárnímu městu Ostrava a Nadaci
OKD, za finanční podporu prostřednictvím, které nám umožňují uskutečňovat
tak potřebou službu, jakou osobní asistence bezpochyby je.
Věříme, že dobře odvedená práce a spokojenost klientů mluví za nás !

Město Vratimov spolu se Sborem pro občanské záležitosti každoročně vítá
nové občánky do života slavnostním aktem v obřadní síni Městského úřadu
ve Vratimově nebo v malém sále Kulturního domu v Horních Datyních (dle
trvalého bydliště). Od tohoto roku však nebudou rodiče nově narozených dětí
obesílání pozvánkou na tuto slavnostní akci, ale uvítání občánků bude pořádáno pro ty děti, které rodiče přihlásí a projeví zájem se zúčastnit.

– e-mailem na adrese: vecerova.meu@
vratimov.cz
Přihlášky se budou uzavírat nejpozději
7 dnů před konáním obřadu.

Poskytujeme osobní asistenci

foto autorka

Vítání občánků nově

V roce 2011 počítáme s těmito termíny
obřadů, na které mohou rodiče přihlásit
své nově narozené děťátko:
– ve Vratimově 19. března, 11. června,
24. září a 10. prosince
– v Horních Datyních 18. června a 22.
října

Za Podané ruce, o. s
Ilona Brzáková
vedoucí provozu

Tešíme se na Vaši návštěvu

Objednávat se můžete:
– na telefonním čísle 595 705 925 (matrika)
– osobně na Městském úřadě ve Vratimově, 1. poschodí, odbor vnitřní správy – matrika, dveře č. 1

Pytláctví ve Vratimově
V lednu letošního roku byl členem
našeho mysliveckého sdružení nalezen v lokalitě za římskokatolickým
kostelem zhaslý (mrtvý) kus srnčí
zvěře. Při bližším ohledání bylo zjištěno, že tento kus byl uloven střelnou zbraní.
Vzhledem k tomu, že žádný z členů mysliveckého sdružení v inkriminovanou
dobu v této lokalitě srnční zvěř nelovil
a navíc střelec použil malorážku (dle zákona o myslivosti je lov srnčí zvěře malorážkou zakázán), jedná se o pytláctví.
Proto byl tento čin nahlášen místnímu
oddělení Policie ČR ve Vratimově k prošetření. Tento případ byl dále postoupen

Službě kriminální policie a vyšetřování,
Odbor hospodářské kriminality Ostrava.
Dle Sazebníku hodnot neoprávněně
ulovené zvěře, který byl vytvořen pro potřeby policie, byl tento kus srnčete ohodnocen částkou 13 900 Kč a tudíž je tento
případ vyšetřován jako trestný čin. Jelikož od 1.ledna nastává doba hájení srnčete
a prokázalo by se, že tento trestný čin byl
spáchán v tomto období, hrozí pachateli
odnětí svobody na šest měsíců až pět let.
Prosíme občany města, aby byli vůči
svému okolí všímaví a pokud by měli jakékoli podezření na neoprávněný lov zvěře,
aby tuto skutečnost nahlásili Policii ČR.
Výsledek řádění pytláka
2

foto Petr Dunat

Myslivecké sdružení Hubert Vratimov, o. s.

… tělovýchovná jednota horní datyně
dnes představujeme …
Pod tímto odkazem zde každý měsíc představíme činnost jedné z organizací nebo jednoho ze spolků, působících ve městě.

TJ Horní Datyně otevřela novou tělocvičnu
V prosinci minulého roku byla slavnostně otevřena
rekonstruovaná tělocvična Tělovýchovné jednoty v Horních Datyních. Správce tělocvičny, pan David Přidal, nás

provedl touto datyňskou chloubou a rád sdělil informace
týkající se provozu zařízení.

Pane Přidale, od otevření tělocvičny uplynuly necelé tři měsíce. Zvykli si už lidé na to, že mají prostory tělocvičny k dispozici
pro své sportovní aktivity?
Od otevření, což bylo 1. prosince minulého roku, je tělocvična
využívána především členy tělovýchovné jednoty, jak dorostenci,
tak i dospělými. Pravidelné tréninky zde má florbalový tým i oba
fotbalové týmy (muži A a muži B). Ženy cvičí aerobik, trénuje zde
badmintonové družstvo, smíšené volejbalové družstvo a družstvo
nohejbalu. Stolní tenisté se v tělocvičně pravidelně připravují a
mají zde i zápasy. I mladí hasiči z Horních Datyň tělocvičnu využívají.
Protože základní škola v Horních Datyních vlastní tělocvičnu
nemá, jsou tyto prostory v neposlední řadě vyčleněny také pro
hodiny tělesné výchovy žáků. Rekonstrukce se realizovala hlavně
pro využití základní školou.
Co ještě chystáte pro další využití kapacity tělocvičny?
Pro ženy především připravujeme cvičení zumba. Zařízení je
však k dispozici všem občanům. Rodiny s dětmi si sem přicházejí
zahrát badminton či fotbálek. Stačí se jen objednat telefonicky na
čísle 604 922 445, nebo e-mailem: pridald@seznam.cz. Na inter-

Technické vybavení tělocvičny je na špičkové úrovni

foto (jk)

netových stránkách města Vratimova jsou uvedeny rovněž informace o využití tělocvičny.
Děkuji za rozhovor

(jk)

ze života spolků a organizací

Zahrádkáři v roce 2010
Dne 6. února 2011 se sešli ve svém „Domě zahrádkářů“ vratimovští zahrádkáři, aby zhodnotili svou činnost v minulém roce a vytýčili si úkoly na letošní
rok. Výroční schůze se zúčastnili jako hosté starostka MěÚ, JUDr. Dagmar
Hrudová, zástupce ČZS z územní rady ve Frýdku-Místku, př. Urbanec a zástupci základních organizací ČZS z Horních Datyň, př. Šugar, a ze Šenova př.
Lampar.
V úvodu výroční zprávy o činnosti bylo
konstatováno, že pro pěstitele, zejména
jádrového ovoce, byl minulý rok velmi
špatný. Pro chladné a deštivé počasí byly
jádroviny v době kvetení málo opýleny.
Proto ovoce nenarostlo a pokud narostlo,
tak byly plody velmi malé. Úroda peckovin
byla v loňském roce poměrně dobrá. Musíme však doufat, že letošní rok nám úrodu
jádrovin z loňska plně vynahradí.
K 1. lednu 2010 měla naše ZO 105 členů.
Během roku 2010 bylo přijato 5 nových členů, ale 15 členů ukončilo své členství, takže k 31. 12. 2010 jsme měli stav 95 členů.
I v loňském roce jsme pořádali pro své
členy a ostatní občany Vratimova a jeho
okolí, společenské akce. V lednu to byl ples
zahrádkářů, v květnu smažení vaječiny
a v říjnu výstavu ovoce, květin a zeleniny, a nechybělo ani tradiční vinobraní. Při
zajišťování těchto společenských akcí pomáhají prakticky všichni členové výboru.
Zvláštní ocenění však patří paní Blaženě
Červené, která se svým kolektivem vždy
tyto akce velmi nápaditě aranžuje.
Na úseku úržby DZ byly provedeny
v loňském roce tyto práce: v dubnu byla

v malé společenské místnosti položena laminátová plovoucí podlaha. Za materiál a
provedení odbornou firmou jsme zaplatili
30 000 Kč. Dále bylo brigádnicky provedeno vymalování malé společenské místnosti
a chodby, pravidelné kosení trávy u DZ a
herbicidní likvidace plevele v dlažbě před
DZ. Kromě těchto prací byla zorganizována brigáda, které se zúčastnilo celkem 18
zahrádkářů. Celkem bylo na údržbářských

Z výstavy

a úklidových pracích odpracováno zdarma
580 hodin.
Ve zprávě o činnosti ZO ČZS ve Vratimově bylo také konstatováno, že výbor za
12 let předsednictví př. Jiřího Adamuse
(který se ze zdravotních důvodů vzdal
předsednictví, ale ve výboru ZO bude i
nadále), opravdu udělal hodně práce. Př.
Jiřímu Adamusovi bylo vysloveno upřímné poděkování za jeho práci, a zástupce
územní rady ČZS ve Frýdku-Místku, př.
Urbanec mu předal „Čestné uznání“ za
jeho činnost pro ČZS. Na návrh výboru byl
VČS zvolen novým předsedou naší organizace př. Josef Blahút.
Milan Ožana
jednatel ZO ČZS Vratimov

foto Vladimír Švidrnoch
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co se děje v domečku

Regionální kolo ankety Zlatý Ámos ve Vratimově
V pondělí 14. února 2011 se uskutečnilo ve vratimovském
Domě dětí a mládeže regionální kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.

Andrea Goldová

V 10.00 hodin zazněla studentská hymna a následovalo
slavnostní zahájení z úst ředitelky Domu dětí a mládeže
Vratimov Hany Nevrlé.
Posláním ankety je především popularizace pedagogů,
kteří podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli.
Na 18. ročníku ankety bojovalo šest týmů se svými pedagogy, kdy žáci obhajovali před porotou své návrhy. Nelehkou úlohu při výběru vítěze regionálního kola měla pětičlenná porota v čele s ředitelem Dětské tiskové agentury
Slávkem Hrzalem, ve které mimo jiné zasedla i starostka
města Vratimov Dagmar Hrudová nebo loňská vítězka celostátního kola Martina Čiklová z Ostravy.
Do semifinále ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos z regionálního kola ve Vratimově postoupila Andrea Goldová z Ostravy a bude tak reprezentovat
Moravskoslezský kraj.
Vážnost celé soutěži dodala účast náměstkyně hejtmana
Moravskoslezského kraje Věra Palková, která se s dětmi podělila o své vzpomínky na školní léta.
Průběh akce bylo možno sledovat v přímém přenosu vysílání Dětské internetové televize ABCD Tv, který proběhl na
www.mestaobcezive.tv. Nyní čeká členy zájmových útvarů
Centra dětské komunikace zpracovávání materiálů pořízených na akci a poté uveřejnění na www.cdkvratimov.cz.

foto CDK

Marcela Grácová

dětské aktivity

Mistrovství České republiky v twirlingu a pomponech
Ve dnech 29. – 30. 2. 2011 se v Nymburku uskutečnilo Mistrovství České republiky v pomponech a twirlingu. Vratimovský klub ZIK ZAK měl zastoupení
v obou kategoriích, a to v disciplínách Dance twirling,
kde šestice děvčat velkého Zik Zaku vybojovala nádherné 2. místo a přivezla si stříbrné medaile za skladbu Matka severu a náhradní nominaci na Mistrovství
Evropy, které se letos koná v Karlových Varech.
V kategorii pompon letos nastala veliká změna. Soutěž Národního šampionátu se letos sloučila do jediné kategorie a tím se
přizpůsobila evropským soutěžím, a tudíž Bublinky soutěžily
v jedné kategorii s velkým Zik Zakem. A v obrovské konkurenci čtrnácti týmů si Zik Zak dovezl domů bronzové medaile za
3. místo se skladbou Chupa Americano a Bublinky jim dýchaly
na záda ze 4. místa se svou skladbou Irský koktejl. Je škoda, že

Bublinky

foto autorka

letos nebyly kategorie rozděleny na děti,
juniorky a seniorky. Bublinky by si letos
dovezly vytoužené zlato v pomponech.
Oba týmy měly letos ohromnou podporu
z řad rodičů, kterých bylo celkem dvacet a
vytvořili nádhernou atmosféru v hledišti.
Oběma týmům gratulujeme k úspěchu.
Členové Zik Zak, Bublinek a Klubu rodičů děkují trenérkám Hance Mindekové, Andrei Mindekové, Lucii Sedmíkové
a Renátě Hloušové za náročnou práci při
přípravě.
Za Klub rodičů
Mgr. Lucie Svobodová
Zik Zak

foto autorka
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Zážitky z lyžařského výcviku
V letošním školním roce se lyžařský kurz naší ZŠ ve Vratimově na Masarykově náměstí konal v příjemném prostředí chaty Studeničné v Mostech
u Jablunkova. Zúčastnilo se ho celkem 40 žáků sedmých, osmých a devátých
tříd.

snowboardu, navíc bez úrazu, lze považovat tento lyžařský kurz za velmi vydařený.
Nezbývá než si přát, aby tomu tak bylo i v
příštím roce.
Na týden strávený na horách vzpomínali
ve škole žáci 7. tříd. Ve svých literárních pokusech se pokusili ztvárnit atmosféru hezky
prožitých dnů. Za všechny „básníky“ aspoň
jedna ukázka.
Martina Pelikánová
Prostě lyžák
Na lyžák jedem, fakt je to tady,
nespím a nejím, už šilhám hlady.
Prkno se v garáži radostí třese
až bude na horách, až bude v lese.
Usnout jsem nemohla, zaspat se bojím,
od pěti s prkýnkem před školou stojím.
Autobus k cíli hrozně se vleče,
termoska s čajem v batohu teče.
Lyže a snowboardy budou nás mučit,
hlavně že nikdo se nemusí učit.
Ze svahu frčíme, krásně tu sněží,
copak je k večeři, hlavou mi běží.
Po jídle na pokoj každý hned pádí
pařit a užívat. Ať žije mládí!
Týden je v čudu. Jedeme domů.
Vzpomínky zůstanou. Hezké?
Jak komu …
Dominika Matušková (7. B)

Lyžaři si přišli na své

Náplní kurzu byla nejen výuka a zdokonalování techniky jízdy na lyžích, ale
jako v minulých letech také jízda na snowboardu. Žáci byli rozděleni do tří družstev – začátečníci, jež vedla paní učitelka
Pelikánová, pokročilí, o které se starala
paní učitelka Sadílková, a nechybělo ani
družstvo snowboardistů pod vedením instruktorky Krayzlové.

foto Martina Pelikánová

V den odjezdu na hory to vypadalo, že
počasí nestojí na naší straně – jemně pršelo, a tak jsme doufali, že nám bude přece
jen přát štěstí a budeme lyžovat. Skiareál Mosty u Jablunkova nám však poskytl
nadstandardní sněhové podmínky, proto
nic nebránilo tomu plně si užít zimních radovánek. Vzhledem k tomu, že se všichni
naučili lyžovat a zvládli základy jízdy na

Snowboarďáci …

foto Martina Pelikánová

ze života spolků a organizací

Vratimovský klub důchodců bilancoval
Vratimovští důchodci se opět sešli začátkem letošního roku na své výroční
členské schůzi, aby zhodnotili svou činnost v roce minulém a ujasnili si představy, jak bude činnost klubu vypadat v roce letošním. Seniory přišla pozdravit a podpořit je v jejich aktivitách i paní starostka JUDr. Dagmar Hrudová.
Klub důchodců ve Vratimově patří mezi
organizace s největším počtem členů. Celkem
162 seniorů je zapojeno do činnosti klubu.
Snahou všech je připravit pro všechny občany
seniorského věku zábavný a atraktivní program pro chvíle volného času.
Přátelská setkání na společenských akcích
střídají autobusové zájezdy i práce v zájmových kroužcích. Ženy se realizují v kroužku
vyšívání pod vedením paní Kolářové, a kondičním cvičení, které vede paní Pěčková, a je
o ně mezi členkami klubu veliký zájem. O or-

ganizaci zájezdů se neúnavně stará paní Patkolová. Její znalosti a organizační schopnosti
dávají záruku spokojenosti všech zúčastněných.
V letošním roce chtějí senioři navázat na
úspěšné loňské aktivity a dále je rozvíjet.
V klubovně klubu důchodců v Domě služeb,
se každý čtvrtek senioři scházejí, a zvou zvou
srdečně i ostatní na tyto pravidelné schůzky.
Jana Kaločová
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Nejstarší člen klubu důchodců – pětadevadesátiletý pan Ende
foto Jana Kaločová

informace občanům

Realizace stavby „Odkanalizování Vratimova“ –
ul. Na Podlesí, U Březinek
a část ulice K. Velčovského
V létě 2010 byla vypsána veřejná podlimitní zakázka pro výběr zhotovitele pro výše
uvedenou stavbu. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Nejvhodnější nabídku na zhotovitele stavby podala
firma Vodostav Ostrava, spol. s r. o.
Předpokládané zahájení stavby je k 1. 3. 2011. Vzhledem k tomu, že smlouva o dotacích
s SFŽP nebude do výše uvedeného termínu podepsána, zahájení stavby se s největší pravděpodobností posune o cca 30 dní.
Harmonogram výstavby předložený zhotovitelem za předpokladu zahájení stavby k 1.
3. 2011:
Stoka A – ul. Na Podlesí
2. 3. – 15. 8.
Stoka A1 – ul. U Březinek
30. 3 – 20. 4.
Stoka A2 – ul. Na Podlesí
11. 4. – 15. 6.
Stoka A3 – ul. Na Podlesí
16. 6. – 5. 7.
Stoka A4 – část ul. K. Velčovského
6. 7. – 15. 8.
Výtlak V1
10. 6. – 20. 7.
Uvedená data budou posunuta v závislosti na postupu výstavby a zahájení stavby. Všichni dotčení vlastníci pozemků budou včas informováni před zahájením stavebních prací.

odbor investic a údržby
obecního majetku

Obecní byty
Odbor investic a údržby obecního
majetku MěÚ Vratimova sděluje všem
žadatelům o pronájem obecního bytu,
že „Pravidla pro přidělování obecních bytů, které jsou v majetku Města
Vratimova“, schválena Radou města
Vratimova dne 4. 9. 2001, č. j. 52.5.9,
byla doplněna (RM dne 27. 5. 2003, č.
j. 11.5.14.) o vyřazování neaktuálních
žádostí po dvou letech od jejích první
aktualizace.
Žadatel je povinen osobně nebo písemně potvrdit trvání své žádosti každoročně na počátku kalendářního roku,
nejpozději však do 31. 3. přísl. roku.
V případě, že se tak nestane, bude po
dvou letech, po předchozím projednání
v bytové a sociální komisi, žádost vyřazena.
O vyřazení bude žadatel informován.
Pavlína Fiedorová
odbor investic
a údržby obecního majetku

Hasiči budou kontrolovat obytné domy
Nejen české domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením
z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek,
matrace, bytové textilie). Při případném požáru v bytovém domě vzniká
značné množství toxických zplodin hoření, kterými je ohroženo velké množství lidí. A to nejen těch, kteří svým chováním požár způsobí, ale dokonce
i těch zodpovědných, kteří bohužel sdílí společné prostory s méně zodpovědným nájemníkem nebo vlastníkem bytu.
I přes zvýšenou preventivní aktivitu
hasičů v předchozích letech a jejich častá
upozornění, směřující na vlastníky a provozovatele bytových domů, jak mají zajistit požární bezpečnost ve svých prostorách
a na co upozornit obyvatele bytů, se počet
požárů v bytových domech nedaří snížit.
V loňském roce bylo v obytných domech
na území města Ostravy zaznamenáno
celkem 145 požárů, při kterých bylo zraněno 15 osob a přímé škody způsobené
požáry dosáhly výše 3 850 700 Kč.

Vysoký počet požárů v objektech pro
bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé
cítí doma bezpečně a podceňují drobné
nehody, které mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodně odložená cigareta či
svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru
dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření. Dalším
faktorem pro nelichotivá čísla o požárech
v bytových domech je i nedostatečné vybavení bytových domů hasicími přístroji,
neprovozuschopnost hydrantů či nemož-

Máme naději na odstranění
zapáchajících hromad

kpt. Ing. Martin Pliska

Příprava kalendáře Vratimov 2012

Věřím, že naší občané zaznamenali značné úsilí, které město vyvíjí k tomu, aby z areálu
bývalých Vratimovských papíren zmizely hromady neznámé páchnoucí hmoty navezené
k nám v rámci likvidace lagun Ostramo Ostrava, kterou hradí stát z poskytnuté dotace.

Tyto hromady, nejenže obtěžují obyvatele našeho města zápachem, ale za větrného a suchého počasí se prach z nich dostává do ovzduší a
nebezpečné odpady z lagun, smíchané (snad) s
uhelným prachem a vápnem, musejí dýchat naší
občané. Jak jsme zjistili, hromady zde navezla
společnost BALTOM, s. r. o., se sídlem v Liberci,
aniž si pro to zajistila příslušná povolení.

nost jejich použití z důvodu uzamčení.
Velkým problémem jsou rovněž neprůchodné únikové cesty z objektu, které nejen že neumožňují obyvatelům bytových
domů včas opustit nebezpečný prostor, ale
také brání hasičům v rychlém a účinném
protipožárním zásahu.
Z výše uvedených důvodů se příslušníci oddělení kontrolní činnosti Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského
kraje rozhodli zaměřit svou pozornost
v roce 2011 také na bytová družstva a společenství vlastníků, kde budou provádět
kontroly dodržování předpisů o požární ochraně. Hasiči se tentokrát nezaměří
pouze na domy ve vlastnictví velkých bytových družstev či společenství vlastníků,
ale také na ta menší „jednovchodová“.

Jednatel společnosti Ing. Miroslav Balcar písemně slíbil hromady odstranit a uvést plochu do
původního stavu nejpozději do 30.6.2011. Věřme,
že společnost začne dodržovat zákony platné v
našem státě a páchnoucí hromady nejpozději ve
slíbeném termínu zmizí z našeho města.
JUDr.Dagmar Hrudová, starostka
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Děkujeme všem spolkům a organizacím, které se zapojily do přípravy textů
pro náš městský kalendář 2011 a předaly nám termíny a názvy svých akcí,
plánovaných na letošní rok, stejně tak
velký dík patří všem fotografům.
Pro nás však již začíná práce na kalendáři 2012, a prosíme vás opět o vaše
zajímavé záběry z okolí, které nám opět
v květnu nezapomenete přinést. Zima
již končí. Je poslední šance pořídit poslední zimní záběry.

policie radí, informuje

Motiv neznámý

Policisté přijali dne 3. 2. 2011 oznámení ženy, která byla fyzicky napadena
ve Vratimově po 22.00 hodině, ve vchodu jednoho z domů na ul. Husova.
Jaký byl motiv pachatele, není vůbec zřejmé. Přestože měl pachatel možnost odcizit poškozené kabelku, kterou měla lehce zavěšenou přes rameno,
neučinil tak. Nebyl zaznamenán ani sebemenší náznak útoku se sexuálním
podtextem.

Žena se začala bránit křikem, následkem čehož ji zřejmě pachatel udeřil do obličeje a způsobil jí lehká zranění a podlitiny, které si nevyžádaly lékařské ošetření.
Poté z místa činu utekl. Útok trval velmi
krátce a byl proveden za tmy. Přesto se
k popisu pachatele podařily získat alespoň následující údaje. Útočníkem byl muž
štíhlé postavy, české národnosti, vysoký
zhruba 170 – 175 cm. Byl oblečen do černé
bundy s kapucí, kterou měl přehozenou v
době útoku přes hlavu.
Žádáme možné svědky o jakoukoliv informaci, která by mohla pomoc při pátrání
po dosud neznámém pachateli.

Je možné útoku předejít? Existuje
taktika?

Zkusme dodržet některé z následujících
zásad a riziko útoku tak snížit na minimum.
1) Vyhýbejte se svému nepříteli. Tato
zásada dokládá jistou regulaci vlastního životního stylu. Nevystavovat se
nebezpečím a raději se jim vyhýbat.
Příkladně ten, kdo často žije „nočním
životem“, vrací se sám bez doprovodu
domů, by měl počítat s vyšším stupněm vzniku nebezpečí, než ten, kdo
„noční život“ nepreferuje.
2) Každá akce je rychlejší než reakce.
Při své obraně jednáme vždy se zpož-

děním. Útočník je vždy ve výhodě.
Útok zahajuje a volí místo, zbraně,
směr, atd. Překvapte útočníka, zkuste zakřičet „Policie!“ nebo „Hoří!“. Je
však nutné mít jistotu, že nablízku je
někdo, kdo Váš hluk nebo křik uslyší.
Jinak se situace může zhoršit a útočník může začít být ještě agresivnější.
Zdržování je další taktikou, která
může pomoci. Osvědčilo se několik
triků. Patří sem předstírání mdloby
nebo křečí. Účinné může být předstírání těžkých bolestí břicha nebo na
hrudi.
3) Nikdy nechoďte do předem prohraného boje. Tato zásada je vázána na
aktuální zvažování rizika k poměru vlastních. Jako příklad lze uvést
osamělého chodce ve večerních hodinách obstoupeného početní převahou, např. třemi muži, žádajícími
peníze. Tato situace nabízí v podstatě
tři typy řešení:
a) odpoutat se od nich útěkem.
V případě, že to není možné:
b) bojovat s nimi a svou osobní integritu
i hotovost uhájit.
c) hotovost jim odevzdat a nastalou situaci zbytečně emočně nevyhrocovat.
Třetí možnost považuji za správnou. Je
lépe být ochuzen o hotovost, než být zraněn či dokonce zabit. Pro takové případy
doporučuji nosit u sebe zvláštní peněžen-

ku, ve které bude uložena menší hotovost.
V obdobné krizové situaci ji pak třeba
odevzdat útočníkovi.
4) Přílišná důvěra v slušnost druhého,
zvláště pak neznámého, je velmi nebezpečná. Nedomnívejte se, že když
já jsem slušný, protistrana je stejně slušná jako já. Kriminalistická a
soudní praxe již mnohokrát ukázala,
že mnozí vrazi či sadističtí a brutální
devianti vykazovali na první pohled
tzv. „haló efekt“, velmi slušný dojem.
Důvěra ve slušnost v dnešní době,
projevovaná především seniory, s neschopností neznámou osobu odmítnout a nevpouštět ji do bytu (domu),
bývá obvykle doprovázena trpkou
zkušeností z okradení.
5) Zásada kontroly a sebekontroly. Tato
zásada znamená poskytnout informace svým nejbližším o vlastní činnosti. Znamená to tedy před odchodem z domova, sdělit kam jdu, kudy
jdu, s kým jdu, kde budu a kdy se
vrátím. Zvláště důležité je udání časů
a jejich skutečné dodržení. V případě
nemožnosti limitovaný čas dodržet,
telefonicky oznámit, kdy se vrátím
a kde se nacházím. Tato zásada by
měla zabránit delšímu průběhu nepříjemných a krizových událostí, kdy
např. rodiče o vlastním dítěti nic nevědí, pouze to, že šel syn nebo dcera
na diskotéku, ven, do kina apod.
prap. Bc. Silvie Kasperová,
inspektorka

jubilantka

Paní Emilie Oborná oslavila 100 let
Dne 20. února 2011 se dožila 100 let paní Emílie Oborná, občanka a rodačka z Horních Datyň. U tak významné
události nemohli chybět ani zástupci našeho města. Gra-

tulanti, starostka Dagmar Hrudová a místostarosta Ivo
Kičmer, popřáli paní Emílii Oborné k jejímu krásnému
a významnému výročí a předali ji dárky.

Mezi otázkami na jubilantku nechyběly samozřejmě ani ty, jak se
dožít v dobrém zdraví a duševní pohodě tak vysokého věku. Podle
slov její dcery, to maminka neměla v životě lehké, pochází ze šesti
dětí a musela si na živobytí vydělávat těžkou prací. Pracovala mimo
jiné také jako vyšívačka.
Ve svém volném čase dříve ráda pracovala na zahrádce u svého
domu. Vychovala dvě dcery a dodnes žije v rodinném kruhu svých
nejbližších.
Po gratulaci a předání dárků jsme si popovídali s drobnou usměvavou jubilantkou, která si s námi připila štamprličkou likéru. Paní
Emílie Oborná si, podle její známé, občas přečte i nějakou tu knížku
a ráda si popovídá o starých časech a zavzpomíná na své dětství.
Mezi gratulanty byl také pracovník OSSZ v Ostravě, který v zastoupení ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, předal
osobní blahopřání pana ministra a rozhodnutí o zvýšení důchodu.
JUDr. Dagmar Hrudová, starostka
Ivo Kičmer, místostarosta

Možná i úsměv na rtech je receptem na dlouhověkost
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foto (jk)

z historie

Kronika města Vratimova – část 1.
„Mami, dneska jsem si na internetu četla z kroniky našeho
města, začíná někdy na počátku minulého století a je to docela
zajímavé “ oznámila mi nedávno moje dcera. Tak jsem si našla na
internetu stránky s naší kronikou a vrátila se do historie našeho
města. Četla jsem o lidech, o kterých jsem slyšela z vyprávění mé
babičky a vrátila se na místa, která ještě znám z mého dětství, a
která již vypadají úplně jinak. A řekla jsem si, že ne všichni mají
internet a možná by si jednou měsíčně v našem Vratimovském
zpravodaji rádi četli o historii města od prvních stránek kroniky,
Úvod
Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 2.
dubna 1927 byl jsem já, Karel Vavřík, ředitel
obecné školy ve Vratimově, nyní ve výslužbě,
ustanoven prvním kronikářem zdejší obce. Funkce této ujal jsem se od 1. ledna 1928.
Nejsem zdejší rodák, ale dlím v místě 44 let,
narodil jsem se 28. října 1865, po absolvování učitelského ústavu v Těšíně bylo to mé první místo,
když jsem se stal zde 1. srpna 1884 podučitelem.
Mým představeným byl tehdy stařičký nadučitel
Jan Šedý, který po třech měsících mého učitelování odešel do pense a na jeho místo nastoupil
mladý nadučitel František Onderek, učitel ze
Šenova, rodák bruzovský. Onderek se věnoval
s nadšením mimo školu vzdělání lidu rolnického
a našel v hospodářském správci zdejšího statku,
Josefu Cikánkovi, zdatného spolupracovníka.
V roku 1887 založili ve Vratimově hospodářsko-vzdělávací spolek na Frýdecku. Pořádali v okrese přednášky, vzdělávali lid nejen po stránce hospodářské, ale ještě více po stránce národní, čehož
v tehdejší době bylo nad míru zapotřebí.
Činnost Onderkova – Cikánkova měla již po
krátké době vzácný úspěch, při volbách do zemského sněmu slezského v roku 1890 zvolen byl
za okres frýdecký poprvé český poslanec Václav Hrubý, zemský soudní rada v Opavě. Bohužel smrt vyrvala nadučitele Onderka příliš záhy
z jeho činorodé práce, po necelých 9. letech jeho
působení ve Vratimově. Zemřel 27. srpna 1893
v 35. roce věku svého. Po jeho smrti stal jsem se
zatímním jeho nástupcem a od 1. července 1894
definitivním nadučitelem ve Vratimově. Brzy
odešel správce Cikánek za profesora na hospodářskou akademii v Táboře a tak odešli dva znamenití národní pracovníci z Vratimova. Ale símě
jimi zaseté dalo dobrou úrodu a Vratimov stál od
té doby v popředí národního hnutí na Frýdecku
a uhájil svou českost i v dobách těžkých.
Pisatel věnoval se výhradně jen škole, která
se v té době rozšiřovala a během dalších 14 let
stala se ze školy čtyřtřídní škola o osmi třídách
(šestitřídní s 2 pobočkami) a proto bylo nutno úsilovně pracovati k tomu, aby byla postavena nová
školní budova a to co nejdříve, poněvadž se ve
Vratimově zřídila konkurenční škola německá.
Celá činnost pisatelova směřovala k zvelebení
školství českého ve Vratimově. Velké boje svedeny o stavbu nové školy v roku 1907 – 1908 s místními českými lidmi a musela se odebrati deputace z obce až k ministerstvu vyučování do Vídně,
aby odstraněny byly překážky této stavby, koneč-

kde první věty napsal v roce 1927 ředitel základní školy Karel
Vavřík. A tak vznikl nápad zpřístupnit kroniku i těm, kteří ještě
doma nemají počítač, napojení na internet a jiné vymoženosti,
ale rádi si o historii Vratimova vše, co je v kronice zaznamenáno, přečtou. Počínaje měsícem únorem Vás v rubrice „Kronika
města Vratimova“ budeme seznamovat s tím, co se u nás událo
před mnoha lety tak, jak je na stránkách naší kroniky zachytili
kronikáři od roku 1927.
JUDr.Dagmar Hrudová, starostka

ně byl rekurs zamítnut a se stavbou mohlo se započíti v červenci 1908 a počátkem školního roku
1909 –10 počalo se tam vyučovati. Stavba tato
měla nejen význam pro školu, ale také ohromný
hospodářský význam, jak později bude vyloženo.
Dne 28. října 1918 zažili jsme světovou událost
nesmírného významu pro náš český národ. Jen
po staletích prožívají národové takové převraty,
jaký se udal 28. října 1918. Národ český prohlásil
svou samostatnost a stát československý, vstoupil
toho dne v řadu samostatných kulturních států
světa. Mohutné nadšení zavládlo v celém českém
národě po dlouhých letech útisku a příkoří, po
4 strastných letech válečných zasvitl nám velký den svobody. Samostatnost českého národa
vstává v mocném rozmachu k novému a bohda
lepšímu životu. Svoboden je národ český a s ním
i jeho bratr na Slovensku. V hlubokém rozechvění
a pohnutí vítá každý Čech tuto světodějnou událost. Vzpomíná všech, kdož žili jen pro velkou
myšlenku tuto v minulosti a v dobách svízelných
připravovali jí půdu, když za ni těžce zkoušeli
a trpěli, i když krví svou neváhali zpečetit nezlomnou a neochvějnou vůli národa.
Stát československý prohlášen republikou.
Ustavil se český národní výbor, který převzal
první řízení nového státu. Radost z této světodějné události byla v našem národě nesmírná.
Oslavována tábory, průvody, přednáškami apod.
Zpráva dolétla k nám v předpoledních hodinách.
Národní výbor vydal provolání k občanům československé republiky a zárověň první zákony,
které obsahovaly 5 paragrafů.
Na oslavu této radostné události pořádán večer
29. října ve Vratimově společně s obcí kunčickou
mohutný průvod oběma obcemi za zvuku hudby,
nadšeného zpěvu a provolávání „Slávy“ československé republice. Průvod vyšel z Kunčic od školy,
odbočil při obchodu Tochtenově čís. 42 z okresní
silnice, ubíral se pak okolo továrny k poště a četnické stanici. Na budově poštovní a na četnické
stanici strženy rakouské orly a hozeny do mlýnské strouhy. Četnický strážmistr národnosti německé když viděl z okna své kanceláře, co se to
děje, volal: „Ale ludkově, co to robítě, dyť budětě
za to trestani!“ Starší a rozvážnější občané, kteří
se zúčastnili těchto oslav , říkali opatrnicky: „Je
to pěkně, že budeme mít svůj vlastní český stát,
ale oslavy mohly by tak býti až za 10 let, až uvidíme, jak nám bude v té nové vlasti“.
V následujících dnech pořádaly všechny spolky přednášky o československé republice a o našem osvoboditeli Masarykovi.
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Doba převratu je pro nás nesmírně důležitá
a významná, kdy jsme po 300 letech nabyli opět
svobody a samostatnosti a nyní budujeme náš
stát – doba poválečná, vyznačuje se vždy jistou
demoralisaci národa. Ale nutno uvažovati také o
tom, zdali pro takovou svobodu, jakou jsme nabyli, byl náš národ zralý a vyspělý, aby této svobody
nezneužíval početně silnější, proti početně slabšímu, což by znamenalo v novém svobodném státě
nový útisk. Dnes po 15. letech lze již mluviti ze
zkušenosti. Tak jak se poměry během této doby
vytvořily, vyprchalo mnoho z toho převratového
nadšení, sociální poměry to zavinily.
Zřízení školy měšťanské
Počátkem školního roku 1918 – 19, tedy ještě
před převratem, podařilo se nám uskutečnit zřízení soukromé školy měšťanské ve Vratimově.
Slezská Matice Osvěty lidové za součinnosti obce
Vratimova a okolních obcí zřídila tuto školu a počátkem školního roku v I. třídě zahájeno pravidelné vyučování. Dne 16. září 1918 po bohoslužbách
odebrali se do školní budovy, která byla zdobena
prapory, žáci měšťanské školy, učitelský sbor, zástupcové obecního výboru a místní školní rady,
kde proslovem ředitele prohlášena škola měšťanská za otevřenou. Do I. třídy zapsáno 72 žáků.
Náklad na vyučování měšťanské školy stanoven
takto: Matice nese náklad osobní. Obec propůjčí
v budově obecné školy potřebné místnosti a dodá
otop a čistění. Mimo to přispěje na každou třídu
ročně obnosem 1000 Kč, které si opatří dary, sbírkami, výnosy ze zábav apod. Okolní obce, které
budou do této školy děti posílati, zavázaly se také
k příspěvkům podle své poplatní síly a to obec
Kunčice n. O. ročně 1000 Kč, Bartovice 200 Kč,
Horní Datyně 200 Kč, Hrabová 500 Kč. Všechny
tyto příspěvky plynou do pokladny M. O. L. a tato
hradí veškerý náklad. Zmíniti se sluší, že zdejší
statkář, obětavý příznivce školy, pan Jan Sedlařík
zajistil až do převzetí do veřejné správy roční příspěvek 500 Kč, při tehdejší ještě neznehodnocené
valutě, byl to značný příspěvek. Z místních činitelů, kteří celou tuto akci školskou zahájili a až
do uskutečnění vedli, zasluhují zde býti uvedeni:
Josef Klega, rolník a starosta obce, Jan Sedlařík,
velkostatkář, Josef Paskovský, předseda místní
školní rady, Ludvík Telecký, náměstek starosty a
Karel Vavřík, ředitel obecné školy. Tím učinila
obec v kulturním ohledu mohutný krok ku předu
a nutno Vratimov zařaditi mezi nejpokročilejší
obce v soudním okrese frýdeckém.
pokračování příště

kulturní středisko připravuje

Austrálie: Křížem krážem
Zimní putování po červeném kontinentu
Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live diashow se sedmi projektory

Austrálie je sice malým kontinentem, ale zároveň i ohromně velikou
zemí! Je zemí úžasných protikladů s nepředstavitelným množstvím přírodních krás. Na jihu se od moře zdvihají vysoké hory – v zimě pokryté
sněhem, v severní části se do nekonečna táhne tropické pobřeží s kokosovými palmami a korálovými útesy. Jsou zde rozlehlé lesy s obrovitými
stromy i oblasti s nedozírnou pouští. Fascinující hluboké kaňony s bizarními skalními formacemi.
Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou procestovali během tří měsíců Austrálii do těch nejzazších koutů. Bez vozidla by však cesta nebyla
myslitelná. Po zkušenostech z Nového Zélandu si zapůjčili karavan, tím
nebyli nuceni den co den hledat tábořiště pro stany a vždy měli po ruce
výzbroj pro nejrůznější aktivity. Vyráželi na koních, horských kolech, kánoích či plachetnicích s potápěčskou technikou. Se sněžnicemi na nohou

zdolali nejvyšší horu kontinentu a na lyžích pak sjížděli po jejích zasněžených svazích. Podnikli celou řadu pěších túr podél pobřeží, do kaňonů, k
vodopádům a vylezli i na nejznámější skálu světa – na Ayers Rock/Uluru,
tento ohromný rudý monolit uprostřed pouště.
Pro Leoše Šimánka to nebyla první cesta k protinožcům, o to více byl
překvapen, kolik dalších přírodních unikátů Země se mu při tomto putování podařilo poznat!
Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 v Chocni ve východních Čechách.
Víc než polovinu svého života strávil cestováním a na expedicích, nebo žil
v Německu a Kanadě, kde je také státním příslušníkem. Nyní, po letech,
bydlí opět ve své vlasti na severovýchodě Čech, odkud vyráží s manželkou, synem a dcerou za přírodními krásami naší planety.

Více o autorovi, jeho knihách a diashows, najdete na internetových stránkách: www.leossimanek.cz
Novou live diashow doplňuje vydání stejnojmenné fotografické knihy – Austrálie: křížem krážem,
kterou vydal Leoš Šimánek v nakladatelství ACTION-PRESS jako svoji šestnáctou publikaci.

Velkoplošnou panoramatickou live dia show cestovatele Leoše Šimánka
uvede KS Vratimov v úterý 19. dubna 2011
Vstupenky v předprodeji v KS Vratimov, pondělí – čtvrtek 7.00 – 17.00, pátek 7.00 – 14.00 hod.
Každý, kdo si koupí na tento pořad 6 a více vstupenek, bude zařazen do slosování o hodnotnou cenu,
kterou je kniha pana Šimánka s věnováním.

kulturní středisko připravuje

Divadelní společnost HÁTA uvede komedii

E
K
C
A
J

Y
V
O

Y
N
ŽE

v úterý
15. března 2011
v 18.00 hod.
v kinosálu
Hvězda Vratimov
Vstupenky v předprodeji
v KS Vratimov
pondělí – čtvrtek
7.00 – 17.00 hod.
pátek
7.00 – 14.00 hod.
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Kino Hvězda Vás zve na novinku Jana Hřebejka a Petra Jarchovského

Nevinnost
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá.
Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. Uznávaný lékař,
milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těžkého
zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve
vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který může
být motivován osobní pomstou. Pravda prý nakonec
vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani to ale nemusí znamenat vítězství. Někdy je to jen přestávka před
dalším, mnohem náročnějším zápasem. Zvlášť když ve
snaze zachránit se obětujete tajemství, která měla zůstat
navždy skrytá, protože jsou pro vás i pro vaše okolí příliš
nebezpečná.

Stejně jako v případě úspěšné Kawasakiho růže, do níž obsadil Ladislava Chudíka, umožnil režisér Jan Hřebejk i tentokrát
jedné herecké legendě návrat na filmové plátno po mnoha letech. Luděk Munzar se na něm naposledy objevil ve filmu Františka
Vláčila Mág. Po bezmála pětadvacetileté pauze se do kin vrátí jako hlava rozvětveného rodinného klanu. Zbytek hereckého obsazení tvoří mix neokoukaných tváří a zkušených herců, jimž vévodí Ondřej Vetchý ve velmi kontroverzní roli.

30. – 31.března 2011 v 18.00 hod.

Studio Dva Praha
uvede 19. 5. 2011, v 19 hodin, v KS Vratimov
komedii

Kupon na zlevněnou vstupenku

Perníková chaloupka

VŠE O MUŽÍCH

27. března v 10.00 hod.

v podání divadelního souboru Bambules

kinosál Hvězda Vratimov

Vstupenky v předprodeji v KS Vratimov a MIC Ostrava

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
10
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Nové
počítačové
kurzy
Microsoft Excel – tvorba
tabulek, vzorců a grafů.

Studio Bambule uvede
27. března 2010 v 10.00 hodin
v KS Vratimov pohádku
pro děti i dospělé

Microsoft Power Point –
naučíte se vytvořit prezentaci, graficky ji zpracovat.
Použijete animaci a vytvoříte poutavou a zajímavou
vlastní prezentaci.
Základní úpravy digitální fotografie – stahování
a následná úprava fotografií, tvorba fotoalba.

Nadále se můžete
hlásit i do těchto
kurzů:
Základy PC – Microsoft
Word – textový editor, práce s myší a klávesnicí, práce se složkami a soubory.
Internet a elektronická
pošta – základy práce s
internetem, elektronická
pošta, práce s programy
ICQ, Skype.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Vstupenky v předprodeji v KS Vratimov,
pondělí – čtvrtek 7.00 – 17.00, pátek 7.00 – 14.00 hod.
11

Jednotlivé kurzy
jsou v rozsahu 3 týdnů
a 12 hodin za 500 Kč.
Zájemci se mohou hlásit
v KS Vratimov,
nebo na tel. 595 700 752

společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

Březen v Kulturním středisku
Program v kulturním domě ve Vratimově

Čím jsi pro nás byl, ví jenom ten, kdo ztratil.
Dne 29. 3. 2011 uplyne rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
a nenahraditelný manžel, tchán a dědeček, pan

úterý 15. března 10.00 hod.
„Radúz a Mahulena“
divadelní představení Divadla Pohádka Praha, pro ZŠ, kinosál KS

Oldřich Pleva

úterý 15. března 18.00 hod.
„Jackeovy ženy“ div. společnost Háta
kinosál KS

Zároveň dne 15. 2. jsme si připomněli nedožitých
61 let. S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Viera, dcery Silvie a Šárka s rodinami.

neděle 27. března 10.00 hod.
Nedělní pohádka „O perníkové chaloupce“ kinosál KS

Dne 15. dubna 2011 vzpomeneme nedožité 53.
narozeniny pana

úterý 29. března v 9,00 hod.
pořad Pavla Nováka ml., pro MŠ,
kinosál KS

Zdeňka Kožušníka

19. března uctíme vzpomínkou 1. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

čtvrtek 31. března v 18.00 hod.
videoprojekce THAJSKO salonek KS

Akce jiných organizátorů v Kulturním domě
v Horních Datyních

19. března s bolestí v srdci vzpomínáme 4. výročí
úmrtí naší drahé maminky, paní

5. 3.
9. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.
19. 3.
25. 3.

Věry Hanákové

Nikdy nezapomenou děti s rodinami.

20.00
17.00
17.00
15.00
16.00
20.00
18.30

společenský večer SK Time Vratimov
schůze výboru ZO KSČM
dětský karneval, SDH H. Datyně
valná hromada TJ H. Datyně
výr. čl. schůze zahrádkářů H. Datyně
vinařský bál, p. Sládek, Bartovice
schůze výboru včelařů

Akce jiných organizátorů
v Kulturním středisku ve Vratimově

Proč? 1. března 2011 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní

7., 14., 21., 28.
7., 14., 21., 28.
1. 3. 2011
17. 3. 2011

Hany Mlynarčíkové

S láskou vzpomíná maminka, dcery Nikol a Martina s rodinami a sestra Eva s rodinou.

15.00
15.00
18.00
15.00

učebna č. 17
kinosál
kinosál
kavárna

autoškola
zkouška ZUŠ
Divadlo Těšín – Euridika
Vítání jara – KD Vratimov

Uvedeny jsou akce, které byly objednány k 15. 2. 2011.

AJ III.ročník
AJ IV.ročník
AJ I.ročník
AJ III.ročník
PC kurz
PC kurz
Cvičení seniorů
Aerobic mix
Relax cvičení
Velké míče
Power joga I.
Power joga II.
Pilates s Broňou
Jóga
Kalanetika I.
Kalanetika II.
Pilates s Bárou
Body form
Břišní tance pok.
Zum Dance I.
Zum Dance II.

Program akcí spolků a organizací města – výstavy
Místní knihovna Řepiště, Mírová 178, 73931 Řepiště
Rukopis Mistra Skláře – Jindřicha – od 15. 3. do 3. 5. 2011, v půjčovní
době knihovny
Místní knihovna Řepiště, Mírová 178, 73931 Řepiště
Zapomenuté kroky – židovské hřbitovy 1975 – 2010 ve fotografii Vlasty
Krautové. Výstava trvá do 18. 3. 2011
Místní knihovna Žabeň, Žabeň 174
Fantastické záhady – beseda se spisovatelem a záhadologem Arnoštem
Vašíčkem, 28. března 2011 v 17.00 hod. v knihovně
V pátek 1. dubna 2011 bude Městská knihovna Vratimov, od 13.00 do
16.00 hod. uzavřena z důvodu přípravy na Noc s Andersenem.
Klub českých Turistů, 5. – 10. 3. 2011, Zimní pobyty na chatě Morávka.
DDM Vratimov, 27. 3. 2011, Country bál – děti
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Kurzy v KS Vratimov
pondělí
15.30
pondělí
17.00
úterý
16.30
úterý
18.00
po, st 15.00 – 17.00 hod.
út, čt 15.00 – 17.00 hod.
pondělí
9.00
pondělí
18.00
pondělí
19.00
úterý
17.00
úterý
17.00
úterý
18.20
úterý
18.45
středa
17.00
středa
18.00
středa
19.00
čtvrtek
17.00
čtvrtek
18.00
čtvrtek
19.00
čtvrtek
17.30
čtvrtek
19.00

učebna č.11
učebna č.11
učebna č.11
učebna č.11
učebna č.12
učebna č.12
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salonek
salonek
cvičební sál
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
velký sál
velký sál

kino hvězda vratimov – program na měsíc březen 2011 – tel.: 595 70 07 56

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

DALŠÍ ROK

DRUHÝ SVĚT

2. – 3. 3. v 18.00 hod.
VB/129´/70 Kč/drama/přístupný od 12 let
Kolem šťastného manželského páru obíhají nešťastné a osamělé životy
jejich přátel a příbuzných. Jako jejich důvěrníci vidí do jádra všech jejich
zamotaných životů, do jejich přátelství a osamělosti, do naděje a zoufalství, do vzniku nového i zániku starého.
Hrají: Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen, Oliver Maltman,
Peter Wight, David Bradley, Philip Davis

16. – 17. 3. v 18.00 hod.
F/B/105´/70 Kč/drama/přístupný od 15 let
Je léto na jihu Francie. Gaspard je šťastný dospívající mladík, který
dělí svůj čas mezi své kamarády a svou přítelkyni, Marion. Ale Gaspard
potká Sam a jeho život se obrátí naruby. Sam je totiž fascinující mladá
žena, která hledá ve virtuální hře „Black Hole“ partnera, který s ní bude
chtít umřít.
Hrají: Grégoire Leprince-Ringuet, Louise Bourgoin, Melvil Poupaud, Pauline Etienne, Pierre Niney

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

BIUTIFUL

4. – 5. 3. v 18.00 hod.
USA/140´/70 Kč/romantický/přístupný bez omezení
Elizabeth si celý život myslela, že má vše, co by mohla chtít. Dům, chatu, manžela, ale jediné, co jí chybí, je dítě. Časem si ale uvědomí, že to, co
od života očekává, jí celou dobu chybí.
Hrají: Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco, Billy Crudup, Richard Jenkins, Viola Davis, Tuva Novotny, a další

18. – 19. 3. v 18.00 hod.
E/Mexiko/147´/70 Kč/drama/přístupný od 15 let
Příběh ukazuje životní cestu Uxbala, konfliktního bývalého narkomana, který hledá smíření se svým otcovstvím, láskou, duševnem, zločinem, vinou a smrtelností, obklopený nebezpečným podsvětím moderní
Barcelony. Jeho obživa stojí mimo zákon a oběti, které je ochoten položit
pro své děti, neznají hranic.
Hrají: Javier Bardem, Blanca Portillo, Rubén Ochandiano, Raul
Moya Juarez

TRON LEGACY

9. 3. v 10.00 hod.
USA/126´/40 Kč/dobrodružné akční scifi/přístupný
Pokračování snímku TRON z roku 1982, kde se Kevin Flynn dostal do
počítačové hry, kde musel čelit mnoha nebezpečím, aby zlikvidoval nebezpečný program. V tomto snímku se do stejné prekérní situace dostane
Flynnův syn Sam. Za pomoci svého otce se opět ponoří do neuvěřitelného
digitálního světa, plného nástrah a nebezpečí.
Hrají: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner,
James Frain, Beau Garrett, Michael Sheen, Serinda Swan

NA VLÁSKU

23. – 24. 3. v 18.00 hod.
USA/92´/70,-/animovaný rodinný muzikál/přístupný bez omezení
Na vlásku je animovaná komedie plná efektů a dobrodružství o dívce,
která má kouzelné vlasy zlaté barvy, dlouhé víc než 70 stop. Princezna
Locika je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné
věži touží po dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií
a odhodlá se s pomocí temperamentního bandity provést velký husarský
kousek.
Český dabing

TŘI DNY KE SVOBODĚ

9. – 10. 3. v 18.00 hod.
10. 3. v 10.00 hod.
USA/122´/70 Kč/Krimi/Drama/Romant./Thriller/příst. od 12 let
John Brennan má skvělý život až do doby, než jeho ženu Laru zatknou za
otřesnou vraždu, kterou nespáchala. John se snaží držet rodinu pohromadě, sám vychovává syna a ještě učí na univerzitě, zatímco se bez přestání

GULIVEROVY CESTY

25. – 26. 3. v 18.00 hod.
USA/84´/70 Kč/dobrodr. kom./přístupný bez omezení
Lemuel Gulliver je obyčejný spisovatel, který se díky své práci vydá
na plavbu. Ta se stává nezapomenutelnou, když se v Bermudském trojúhelníku přežene velká bouře a on vypadne z lodi. Probouzí se na ostrově
Liliput jako obr. S liliputy se spřátelí a začne přemýšlet o svém návratu.
Hrají: Jack Black, Emily Blunt, Jason Segel, Amanda Peet, Billy
Connolly, Catherine Tate, Chris O‘Dowd, James Corden, T.J. Miller

NEVINNOST

30. – 31. 3. v 18.00 hod.
ČR/98´/70 Kč/drama/přístupný od 12let
Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého
zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici,

snaží prokázat manželčinu nevinu. Po zamítnutí jejich posledního dovolání Johnovi dojde, že existuje jediná možnost. Musí manželku dostat
z vězení.
Hrají: Russell Crowe, Elizabeth Banks, RZA, Brian Dennehy, Olivia
Wilde, Jonathan Tucker, Liam Neeson

ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA

11. – 12. 3. v 18.00 hod.
USA/96´/70 Kč/horor – thriller/přístupný od 15 let
Řetězová zpráva vypráví příběh skupiny středoškoláků, kteří všichni obdrží stejný dopis s varováním, že pokud ho nepošlou dál, zemřou.
Zpočátku většina z nich varování ignoruje, dokud dva z nich – Johnny
a Dante, kteří dopis nepřeposlali, zemřou hroznou smrtí.
Hrají: Nikki Reed, Keith David, Brad Dourif, Ling Bai, Cherilyn
Wilson, Betsy Russell, Brian Tee, Michael J. Pagan, Michael Bailey
Smith, Matt Cohen, Clifton Powell, Madison Bauer

odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť, když protistraně pomáhá
člověk, který může být motivován osobní pomstou. Pravda prý nakonec
vždycky zvítězí nad lží a nenávistí.
Hrají: Ondřej Vetchý, Zita Morávková, Aňa Geislerová, Hynek Čermák, Anna Linhartová, Alena Mihulová, Rebeka Lizlerová, Miroslav
Hanuš, Luděk Munzar, Daniel Czeizel
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Medaile Za zásluhy o Český zahrádkářský svaz
Arnoštu Najzarovi
Arnošt Najzar, asi nejznámější vratimovský zahrádkář,
oslavil nedávno své devadesáté narozeniny. Dne 3. května
2011 mu byla slavnostně předána zlatá medaile Za zásluhy o Český zahrádkářský svaz. Stále předává zkušenosti
mladším, kteří nadále projevují zájem o pěstování ovocných stromů.

Arnošte, oslavil jsi
devadesátiny. Řekni,
jak to děláš, aby ses
udržel v kondici?
Neduhy mě žádné zvláštní netrápí, na doporučení lékaře chodím denně na procházky
a tak cvičím údy.
Myslím, že obejdeš-li všechny své stromečky, tak to dá za procházku.
To je další procházka. Stromků mám čtyři
stovky, tak to je taky kus cesty, kterou urazím.
Kolik ti bylo let, když ses dal na zahrádkaření?
To ti přesně neřeknu, ale začal jsem asi v
osmadvaceti letech.
Začalo to tak, že v Praze pořádali sjezd zahrádkářů. Za vratimovské byl vyslán Oldřich
Záruba. Pracoval na dráze, tak měl cestu zadarmo. Tam se seznámil se zahrádkáři z Těchobuzic v severních Čechách, a ti ho pozvali
na prohlídku svých sadů. Uviděl, co se dá vypěstovat na malé ploše ze zakrslých stromků.
Vratimovští okamžitě objednali 1200 stromků
těchto nových odrůd. Problém byl v tom, že
vše musela schválit zemědělská rada v Ostravě. Ta se postavila odmítavě a navrhla odběr
v Českém Těšíně, kde byla v té době školka.
Jenže v Českém Těšíně byly staré odrůdy a

Ze schůze
Rady města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi dne 6. 5.
2011 projednávala:
– Zprávu o činnosti Dobrovolného svazku
obcí, „Region Slezská brána“
– Postup prací na cyklostezce Vratimov –
Sviadnov
– Přidělení NP v Domě služeb ve Vratimově
– Prodloužení nájemní smlouvy
– Smlouvy o zřízení věcného břemene
– Rozpočtové opatření č. 1/2011
– Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
– Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Vratimov
– Smlouvy o dílo
– Zrušení zástavního a předkupního práva

navíc vzrostlé stromy. Přesto se musely z Českého Těšína odebrat. Jaroslav Fajkus stromky
odebral, pak zajel do Těchobuzic pro rouby na
kmeny starých stromů z Českého Těšína. A za
dva roky už se jezdili dívat do Vratimova ze
širokého okolí na nové odrůdy.
S novými odrůdami se objevili i hraboši.
Kmeny jsou křehké jako mrkev, a to jim chutnalo.
Jaroslav Fajkus přišel na to, že když udělá
z drůbežího pletiva, které má malá oka, košíky kolem kořenů, zamezí hrabošům přístup.
Jeho metoda se používá dodnes a je předmětem patentu. Tam, kde byl kdysi Fajkusův
sad, dneska stojí domky.
Dnes nabízejí krásná a levná dovozová
jablka supermarkety. Myslíš, že je to jednodušší?
Je to krásné ovoce, ale důležité je, před
konzumací plody řádně umýt v teplé vodě a
kartáčkem. Dovezené ovoce často bývá v sadech několikanásobně chemicky ošetřováno.
Chemické ošetření je nebezpečné zvláště pro
rodičky a kojící ženy.
Jaké máš, Arnošte, další plány ve svém
sadu?
Dokoupil jsem teď další stromky, takže
jich mám čtyři stovky. Pořád jsou nové odrů-

Oslavenec Arnošt Najzar

foto (jk)

dy, tak je co pěstovat. Nedávno jsem donesl
nové rouby, tak staré jsem přerouboval a uvidím, co z toho bude.
Má dnešní generace ještě zájem o zahrádkaření?
Moc ne. Mladí už znají jenom počítače a v
sadě je spousta práce. Pokud je mi známo, i
ze školních osnov zmizely hodiny, vyhrazené
pracím na pozemku.
Do dalších let ti, Arnošte, přejeme pevné
zdraví a samá krásná jablíčka ve tvém sadu.
Luboš Stavinoha

čtenáří píší

Jarní koncert ZUŠ na jedničku
ZUŠ Vratimov a občanské sdružení Pospolu
uspořádali dne 10. 5. 2011 jarní koncert v kinosále Hvězda. Tento koncert se mi velmi líbil, i
celé mojí rodině. Oceňuji moderátorské umění
p. učitele Davida Schreibera s kolegyní, dále
vystoupení nejmenších dětí přípravné hudební
výchovy a hudební nauky – pod vedením Mgr.
Martina Vojkovského. Dále se mi líbil i Big
Band, Dechový orchestr ZUŠ Vratimov a rovněž
sólisté z řad žáků a učitelů. Mgr. Martina Schreiberová velmi pěkně žáky doprovázela na klavír.
Poděkování zaslouží samozřejmě i pan ředitel
ZUŠ Petr Hemerle.
Těším se na vánoční koncert.
Ida Kozubová, DiS.

Ivo Kičmer, místostarosta
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dětské aktivity

MŠ Horní Datyně pro UNICEF
Co si vybavíte, když se řekne Mezinárodní den dětí? Soutěže, sladkosti,
hry, písničky…? O to děti z MŠ v Horních Datyních ani letos nepřijdou.
Navíc jsme se rozhodli oslavit svátek dětí tím, že společně pomůžeme dětem
třetího světa.
Zapojili jsme se do krásného projektu
organizace UNICEF „Adoptuj panenku
a zachráníš dítě“. Poprosili jsme rodiče
našich dětí, aby společně se svým dítětem vytvořili látkovou panenku, která je
symbolem projektu. Vytvořenou panenku
si můžete koupit (adoptovat) na stránkách
organizace Unicef za 600 Kč. Tato částka
bude využita na očkování jednoho dítěte
proti šesti smrtelným nemocem (spalničky, záškrt, černý kašel, tetan, tuberkulóza
a dětská obrna). Každá panenka tak představuje jedno skutečné dítě, kterému můžete zachránit život.
Pokud jste zvědaví, jak se nám panenky povedly, přijďte na výstavu s názvem

Panenky pro Unicef. Od 30.května do
3.června 2011 mezi půl třetí a půl pátou
odpoledne bude výstava volně přístupna
široké veřejnosti na schodišti 1.třídy MŠ
v Horních Datyních. Po skončení výstavy budou panenky hromadně odeslány na
Český výbor pro UNICEF do Prahy.
Děkujeme všem, kteří se do projektu
zapojili a věnovali svůj čas pro dobrou
věc. Chcete pomoct i vy? Na www.unicef.
cz najdete šablonku, podle které můžete
vyrobit vlastní panenku, nebo některou z
panenek adoptovat v e-shopu.



Bc. Ivana Slívová
Kateřina Macháčová

Michalka s panenkami pro UNICEF

foto Kateřina Macháčová

informace občanům

Koupaliště bude letos otevřeno od 28. května
V případě příznivého počasí bude vratimovské koupalitě v letošním roce
otevřeno poprvé pro veřejnost od soboty 28. 5. 2011. V následujícím období
bude koupaliště otevřeno každý den do konce letních prázdnin, pokud teplota vzduchu dosáhne 20° C a nebude pršet.
V květnu bude otevírací doba od 10 do
17 hodin. V červnu, červenci a srpnu bude
koupaliště otevřeno denně od 9 do 19:30
hodin, vstup od 16 hodin je za nižší cenu.
Využijte také možnosti cenově výhod-

ných vstupů zakoupením permanentky.
Prodej vstupenek i permanentek do areálu
začíná 5 minut před otevřením zařízení
a končí 1 hodinu před jeho ukončením.
Školy mohou pro své žáky zajistit netra-

Koupaliště už čeká první návštěvníky

foto (jk)
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diční hodiny tělesné výchovy za výhodné
množstevní vstupné. V případě příznivého počasí bude pro zájemce v měsících
červen – srpen probíhat 1x týdně hodina
aquaerobiku, a to v ceně vstupného. Kurzy povede zkušená lektorka, konkrétní
den bude zveřejněn u vstupu do areálu
koupaliště a na webových stránkách města
(www.vratimov.cz). Na zajištění bezpečného provozu na koupališti budou dohlížet
kvalifikovaní plavčíci.
Voda v bazénu je ohřívána a aktuální
teplota vody bude každé ráno zveřejněna
na webových stránkách města. Novinkou
v letošní sezóně je investice do nových
odpočinkových lehátek nevyžadujících
pravidelnou údržbu, které nahradily již
nevyhovující lehátka ze smrkových palubek. Návštěvníci si mohou zapůjčit slunečníky a pro děti jsou připraveny k zapůjčení žížaly z mirelonu. Nebude chybět
občerstvení, které přispěje ke spokojenosti všech návštěvníků koupaliště.
Parkování osobních automobilů je zajištěno na placených plochách v okolí koupaliště a je vyznačeno na příjezdových komunikacích, jak určuje Nařízení města č.
1/2011, kterým se vymezuje oblast města,
ve které lze místní komunikaci, nebo její
úsek užít ke stání vozidla za sjednanou
cenu.
Pro návštěvníky, přijíždějící na koupaliště na jízdních kolech, je zajištěna úschova
kol. Ceník jednotlivých služeb je zveřejněn v areálu koupaliště a na webových
stránkách města.


Pavlína Fiedorová, MěÚ Vratimov

… SK tenisu BIOCEL Vratimov, o. s.

dnes představujeme …

Vratimovští tenisté se starají o mladé naděje
Jarní slunce prozářilo červenou
antuku tenisového areálu. Upravené
kurty, ostře bílé „lajny“ zastřižený
živý plot, jakoby to byla předloha
pro obrázek Kamila Lhotáka. Je
součástí vratimovského sportovního
areálu, v těsném sousedství koupaliště a fotbalového hřiště. Přeseda
tenisového klubu, inženýr Václav
Kupka, mi začal představovat jednotlivé části areálu tenisového klubu.
Pane předsedo, kam až sahají počátky
tenisového klubu SK Biocel Vratimov?
Klub vznikl kolem roku 1950, v sedmdesátých letech se klub začal rozvíjet. Bohužel nemáme žádnou kroniku. Tenisový
klub má asi 120 členů ve všech věkových
kategoriích. Celkem máme sedm družstev
– dvě družstva dospělých, jedno družstvo
dorostenců, jedno žákovské, dvě družstva
mladších žáků a jedno družstvo benja
mínků. První družstvo dospělých hraje
divizi, druhé krajský přebor, dorostenci
hrají oblastní přebor. Máme zde čtyři kvalifikované trenéry pro přípravu mladých
tenistů a další dobrovolné trenéry, kteří se
mládeži věnují.
Hodně se náš areál využívá i k rekreační hře. Nemálo lidí sem přichází pouze
si popovídat s přáteli, podívat se na tenis
a podobně.

Tenisové kurty SK Biocel Vratimov

foto (jk)

Organizujeme často tenisové turnaje,
letos chystáme turnaj benjamínků a turnaj
mladších žáků. Právě tyto turnaje dětí považujeme za velmi důležité. Spolupracujeme se základní školou na ulici Datyňská,
využíváme jejich tělocvičnu pro přípravu
těch nejmladších.
Provoz takového sportoviště jistě nestojí málo peněz. Jak pokryváte svoje náklady?

Tenisová hala SK Biocel Vratimov

foto (jk)

Musíme se starat. Příspěvky členů jsou
jen malým dílem našich příjmů. Kontaktujeme partnery – firmy. Ti využívají naše
zařízení a pomáhají nám náklady částečně pokrýt. Město přispívá taky nějakou
částkou. Přivítali bychom samozřejmě,
kdyby ta částka od města byla vyšší, ale
peníze chce každý sportovní klub. Proto
nám nezbývá nic jiného, než spoléhat na
sponzory.
Ve Vratimově máte ještě tenisovou
halu. Jak ji využíváte?
Byla vystavěna kolem roku 1985. Původně to byla lehká montovaná hala
s plachtou. Po roce 1990 došlo k rekonstrukci haly – zateplení, nové osvětlení,
nový povrch. V roce 2000 byla dostavěna
sociální část.
Hala se využívá téměř každý den od
13.00 do 22.00 hodin, v dopoledních hodinách méně. V hale je pouze jeden kurt,
ale pro tréninky v nepříznivém počasí je
ideální.
Děkuji vám za rozhovor a přeji hodně
sportovních úspěchů.
(jk)

informace občanům

Opět černé skládky
Sotva se zazelenaly trávníky a rozkvetly keře, tak přes opakovaná upozornění opět začíná přibývat černých skládek, které nejen hyzdí naše město, ale
jejich odklízení stojí nemalé peníze.
Najdou se dokonce i lidé, kteří se nesnaží odpad do keřů zamaskovat, ale vyhodí
ho klidně i na viditelné místo, jak se stalo
na křižovatce ulic Na Hermaně a Popinecká. Znovu proto nabádáme občany k disciplíně, slušnosti a ohleduplnosti a žádáme
je, aby odpad odkládali pouze na místa k
tomu určená. Připomínáme, že vytváře-

ním černých skládek je porušen jak zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech, tak i obecně
závazná vyhláška města Vratimova o nakládání s komunálním odpadem na území města Vratimova, kde je jednoznačně
stanoveno, že odpady se mohou ukládat
pouze na místa k tomu určená.


RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP
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Křižovatka ulic Na Hermaně a Popinecká 9. 5. 2011

foto (jk)

informace občanům

Zápis do ZUŠ – nezapoměňte se včas přihlásit
Základní umělecká škola vyhlašuje zápis pro zájemce o studium.
V hudebním oboru můžete studovat již tradičně hru na klavír, housle a další smyčcové
nástroje (violoncello, kontrabas), zobcovou
flétnu a všechny dřevěné i žesťové dechové
nástroje, bicí nástroje a perkuse, elektrickou
kytaru, baskytaru, elektronické klávesové nástroje a v poslední době velmi žádaný lidový
nástroj – cimbál.
Velmi populární je i výuka pěvecké hlasové výchovy a zpěvu. Studium je určeno jak
pro děti přípravné hudební výchovy, tak pro
pokročilejší zpěváky, kteří se chtějí zpěvu
věnovat důsledněji a profesionálněji.
Výtvarný obor se věnuje malbě, především nauce technik, modelování z různých
materiálů, dekorativní činnosti, vytváření
koláží, využití přírodních materiálů, batikování, grafice a zvlášť oblíbené činnosti
– keramice.
Cílem naší práce je zapojit co největší počet dětí do společného hraní a účinkování
na veřejnosti. Ve škole působí 7 hudebních
souborů s bohatým repertoárem. Pravidelně
se zúčastňujeme soutěží, koncertů, prázdninových soustředění a zájezdů v tuzemsku
i zahraničí.
Smyčcový orchestr – uplatnění najdou
žáci, kteří budou studovat hru na housle,
violoncello, kontrabas
VrZuška (VRatimovská ZUŠKA) Cimbálová muzika – i nadále jako jedna z mála
ZUŠ nabízíme výuku hry na cimbál a kontrabas. Hráči na tyto nástroje najdou však
uplatnění nejen v cimbálové muzice.
Malina – přípravka malých muzikantů pro
velkou cimbálovou muziku Vrzušku.
Dechový orchestr ZUŠ Vratimov – přijmeme zájemce o studium hry na dechové a bicí
nástroje.

Jsou to především: příčná flétna, klarinet,
fagot, hoboj, saxofon, trubka, lesní roh, tenor, baryton, pozoun, tuba, bicí nástroje
a perkuse
Big Band
zde najdou uplatnění starší a hudebně vyspělejší žáci dechového orchestru.
Rytmická skupina bicích nástrojů – vyučujeme všechny druhy bicích nástrojů včetně
melodických
Vokální soubor – pro všechny zpěváky
klasické a populární hudby
Houslová školička pro předškoláky – výuka probíhá hravou formou bez not. Školičku
vede paní učitelka Kamila Bodnárová.
Housle, smyčcové a dechové nástroje můžeme v omezeném množství zapůjčit žákům
domů!
Děti (6 – 7 let) projdou nejdříve přípravkou, kde zjistíme jejich dispozice pro zvolený nástroj. Ostatní se zúčastní během měsíce
června přijímacího pohovoru a konzultace
s učiteli výuky hry na zvolené hudební nástroje.
Zdůrazňujeme, že podmínkou je včasné
podání přihlášky, aby nedošlo k situaci, kdybychom i talentovaného zájemce nemohli z
kapacitních důvodů přijmout, což by nám
bylo velmi líto.
Upozorňujeme rodiče i děti, že přihlášky
ke studiu v ZUŠ nutno podat nejpozději do
21. června 2011, kdykoliv v odpoledních hodinách na ředitelství školy – nejlépe osobně.
Vyučování v novém školním roce zahájíme ve čtvrtek 1. září 2011.
Vstupte do řad umělců – muzikantů a výtvarníků!
Více informací osobně v ZUŠ,
tel. 597 587 411, www.zusvratimov.cz


Petr Hemerle – ředitel ZUŠ

Medaile za záchranu života pro vratimovské hasiče
V pátek 6. května byla členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů Vratimov Vítězslavu Bujokovi, Mgr. Rostislavu Honusovi, Petru Mekinovi a Adamu Jičínskému předána medaile Za záchranu života. Medaile naši hasiči převzali z rukou představitelů
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v prostorách Centra hasičského hnutí v zámku
v Přibyslavi.
Tato medaile je udělována těm, kteří svým přímým konáním zachrání lidský život. V
případě vratimovských hasičů se jednalo o záchranu života mladého muže při zásahu
dne 1. 8. 2010 na řece Ostravici. Ten den v podvečer byla jednotka vyslána ke splavu
na řece Ostravici, k záchraně tonoucích osob. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o dvě
osoby, které tonuly pod druhým stupněm splavu poblíž silničního mostu do Ostravy-Hrabové.
Šlo o dva mladíky, v době příjezdu jednotky byla na hladině vidět pouze jedna osoba.
Tu včasným zásahem, a bez ohledu na případné osobní nebezpečí, členové naší jednotky
zachránili, druhého mladíka se však, i přes maximální snahu, již nepodařilo nalézt a
také následné několikahodinové pátrání bylo marné. Jeho tělo voda vydala až následující
den a o několik kilometrů níže po proudu.
Udělením medaile byla oceněna pohotovost, odvaha a rozhodnost, kterou prokázali
vratimovští hasiči v průběhu tohoto zásahu, jehož výsledkem pak byl zachráněný lidský
život.
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Mapa Vratimova

V letošním roce připravuje společnost KOMPAKT ve spolupráci
s Městským úřadem Vratimov po
sedmi letech novou mapu Vratimova.
Tato mapa je prezentací Vás, firem,
které ve Vratimově máte sídlo nebo
spolupracujete s úřadem. Nabízím
Vám prezentaci v tomto projektu.
V případě zájmu kontaktujte na email
radkakleinova@seznam.cz.

Ing. Radka Kleinová


zástupce firmy KOMPAKT

Opisy vodoměrů ve Vratimově a Horních Datyních
SmVaK Ostrava upozorňují, že v termínu od 30. 5. 2011 do 13. 6. 2011
bude ve Vratimově prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVaK
Ostrava. V Horních Datyních se tento
opis bude provádět od 20. 6. 2011 do
29. 6. 2011.



Beata Hejtmánková, vedoucí odečtů

Charitní pečovatelská
služba – středisko Tereza
Charita Ostrava po dohodě s vedením
města nabízí od 1. 3. 2011 poskytování
sociálních služeb Charitní pečovatelskou
službou – střediska Tereza v oblasti Vratimova.
Posláním charitní pečovatelské služby je
poskytovat služby seniorům a osobám se
zdravotním postižením, s cílem umožnit
těmto uživatelům co nejdéle setrvat v domácím prostředí a předcházet sociálnímu
vyloučení.
Cílem Charitní pečovatelské služby –
střediska Tereza je pomáhat seniorům a
osobám se zdravotním postižením uspokojovat jejich bio-psycho-sociální a spirituální potřeby, které si nejsou schopni zajistit
sami nebo za pomoci svých blízkých.
Cílovou skupinou pro poskytování služeb
jsou osoby starší 27 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení a pro ty,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Poskytujeme především tyto činnosti:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, oblékání a svlékání), pomoc při
osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu
domácnosti (nákupy, úklidy, pochůzky),
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovody k lékaři apod.).
Pro více informací či vyjádření zájmu o
naše služby kontaktujte Mgr. Michala Panáčka, vedoucího Charitní pečovatelské
služby – střediska Tereza,
 tel.: 599 508 504 nebo 737 831 370.

informace občanům

Nový kurz „Vinyasa jóga“ v KS Vratimov
Máte-li rádi dynamické cvičení, při kterém si ale zcela odpočinete, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické, zavítejte
do hodin Vinyasa jógy! Tato forma vitální jógové praxe vám přinese štíhlé a svalnaté tělo a klidnou mysl.
Vinyasa jóga vychází z Ashtangy jógy a jedná se o fyzicky náročnější,
ale zábavnou formu cvičení. Tato forma jógy je založená na dýchání.
Slovo vinyasa znamená doslova „pohyb sladěný s dechem“. V průběhu
celé lekce je praktikována dechová technika – udžájí dech.
Cvičení v tomto stylu tedy znamená, že vás učitel plynule vede z jedné
asány do druhé v souladu s nádechem a výdechem.
Vinyasa jóga dokonale rozvíjí flexibilitu a sílu celého těla, velice účinně ozdravuje, očišťuje organismus a celé tělo a zbavuje únavy, napětí a
stresu.
Každé úterý – salonek – od 18.00 hod.
Hlaste se v KS Vratimov anebo na tel. 595 700 752

Modernizace učeben Základní školy Vratimov, Datyňská ulice
Na přelomu roku 2009 a 2010 jsme se souhlasem zřizovatele prostřednictvím regionální poradenské agentury RPA zpracovali projekt na modernizaci učeben a šaten základní školy a podali žádost na Úřad Regionální
rady o spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.
V polovině roku 2010 byl tento projekt
doporučen k financování. Byl rozdělen
na dvě části: jedna se týkala modernizace
šaten a druhá modernizace sedmi učeben.
Regionální poradenská agentura vypracovala podmínky pro výběrová řízení a ve
stanoveném časovém termínu byly vybrány dvě dodavatelské společnosti.
Na tento projekt byla schválena maximální výše dotace 1 933 484,- Kč, tj.
92,5% z celkových nákladů. Spoluúčast
zřizovatele byla nakonec upravena z 7,5%
na 15%.
Realizace tohoto projektu byla zahájena v březnu 2011 v době jarních prázdnin

rekonstrukcí šaten. Bylo odstraněno pletivo, vyměněny dveře a upraveny vstupní
prostory do šaten, vymalováno a nakonec
byly ustaveny šatní skříňky pro 340 žáků.
Jejich barevné provedení vytváří v prostorách suterénu velmi příjemný pocit. Důležitější však je bezpečnější uložení osobních věcí žáků.
V dubnu pak proběhla druhá část modernizace, a to vybavením pěti učeben
interaktivními tabulemi, novými tabulemi na pylonech, počítači, dataprojektory
a ozvučením učeben. Takto vybavena je
i jedna učebna na odloučeném pracovišti
v Horních Datyních. Jedna učebna byla

zmodernizována a doplněna technikou
pro výuku cizích jazyků a další učebna
pro výuku hudební výchovy.
Pro přípravu výuky v učebnách vybavených interaktivními tabulemi poslouží
učitelům další čtyři PC a tři tiskárny. ICT
technologie jsou dnes již samozřejmostí
moderní výuky.
Naše škola se také zapojila do projektu „EU peníze školám“, který vyhlásilo
MŠMT. Z tohoto projektu jsme získali
celkem 1 848 tis. Kč. Tyto finanční prostředky využijeme na další vybavení kabinetů a odborných učeben didaktickou
technikou, na nákup učebnic, na další
vzdělávání pedagogických pracovníků a
nákup materiálu.
Děkuji všem, kteří se na realizaci těchto
projektů podíleli.


Mgr. Miroslava Klančíková, ředitelka

co se děje v domečku

Křížem krážem Slezskou bránou 2011
Dne 29. 4. 2011 se od devíti hodin ve Vratimovském
kulturním domě soutěžilo a fandil o ze všech sil. Konal se zde totiž druhý ročník vědomostní soutěže
Každá základní škola našeho mikroregionu vyslala do soutěže tři
zástupce, kteří řešili různé úkoly prověřující jejich znalosti ohledně
jejich i okolních obcí. A tak děti skládaly puzzle s mapou Slezské brány, odpovídaly na vědomostní otázky a hádaly, jaký objekt se nachází
na připravených videopohlednicích.
Velmi jim pomáhali jejich poradci – senioři i jejich spolužáci, kteří
vytvořili atmosféru hodnou prvoligového fotbalového zápasu. Však
se také bojovalo o titul nejlepších fanoušků! Ten rozhodnutím poroty,
kterou tvořili starostové obcí Slezské brány a zástupkyně místních
knihoven, získali fanoušci ze Sedlišť. A s ním i diplom a „obrdort“.
Vítězi celé soutěže se pro druhý stupeň stali žáci z Šenova, pro stupeň první pak žáci z Václavovic. Přejeme jim, aby si užili hlavní
cenu, kterou věnovalo Centrum dětské komunikace Domu dětí a
mládeže Vratimov – červnový výlet na Pražské quadrienále!


V kotli

Michaela Bělohlavá
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Křížem krážem Slezskou bránou, kterou pořádalo
sdružení obcí Slezská brána a Dům dětí a mládeže
Vratimov.

foto CDK

dětské aktivity

Sportovní úspěch ZŠ Datyňská
V pátek 6. května 2011 se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního
kola závodu družstev‚ „Odznak všestrannosti olympijských vítězů‘‘ v areálu
Sportovního gymnázia D. a E. Zátopkových v Ostravě – Zábřehu, určeného
pro žáky 6. a 7. tříd.
U myšlenky vytvořit tento druh závodu stáli Robert Změlík a Roman Šebrle,
olympijští vítězové v desetiboji.
Do závodu jsme vyslali 2 družstva, kaž
dé družstvo tvořili 4 dívky a 4 chlapci,
kteří soutěžili v sedmi disciplínách, jejich
jednotlivé výkony byly bodovány, sečteny a do celkového součtu bodů družstva
se pak počítaly součty 3 nejlepších dívek
a 3 nejlepších chlapců. V jakých disciplínách soutěžili? V běhu na 60 m, skoku do
dálky, v hodu kriketovým míčkem, v hodu
2kg medicinbalem obouruč vzad, v trojskoku snožmo z místa, 2 minuty lehy-sedy
a driblingu s míčem mezi 2 metami.
Těchto závodů se zúčastnilo 14 družstev
z dvanácti škol (celkem 110 žáků). Jedno
z našich družstev dosáhlo vynikajícího
výsledku, obsadilo 3. místo a myslím, že je
to jeden z nejlepších sportovních úspěchů
naší školy poslední doby. Před námi skončily jen školy se sportovním zaměřením

Byla to soutěž družstev, ale nedá mi to
nezmínit se, že největší počet bodů a nejvšestrannějším sportovcem byl Martin
Zsigrai.
Žákům bych chtěla poděkovat za výbornou reprezentaci naší školy i za to, jak se dokázali během závodu jako tým podporovat.

– ZŠ Dvorského a sportovní gymnázium.
Za 3. místo získali sportovci medaile, pohár pro školu a postup do krajského kola, 
které se bude konat v Opavě. Druhé naše družstvo se
umístilo na 11. místě.
A které výkony jim pomohly k tomuto výsledku?
Tomáš Stráňava ze 7. B byl
nejlepší ze všech závodníků na 60 m (8,37 s) a skoku
dalekém (4,82 m), Martin
Zsigrai a Daniel Skalka ze
7. A byli nejlepší v trojskoku snožmo, skočili oba 7,40
m, Markéta Lidáková ze 7.
A byla nejlepší v trojskoku snožmo mezi dívkami
(6,65 m), Adéla Kramolišová ze 6. A udělala nejvíce
lehů-sedů za 2 minuty mezi
Družtvo naší školy
dívkami (76).

Mgr. Jana Biolková

foto autorka

Nezapomenutelné vzpomínky na Anglii
Ve dnech 5. - 9. 5. 2011 se vybraní žáci 2. stupně Základní školy na Masarykově náměstí ve Vratimově zúčastnili pod vedením paní učitelky Lucie Adamcové poznávacího
zájezdu do Londýna. Ve čtvrtek zahájili svou cestu vlakem z Ostravy do Prahy.
Odtamtud pokračovali zájezdovým autobusem, který jim byl k dispozici po celou dobu
pobytu. Všichni se mohou chlubit tím, že během
jedné cesty do Londýna přejeli tři státy - Německo, Belgii a Francii. Ve 3:00 hod dorazili do francouzského přístavu Calais, ve kterém autobusem
najeli na trajekt, který je převezl přes Lamanšský
kanál. Po hodině a půl plavby konečně vyjeli na
břeh Velké Británie a odtamtud jeli ještě další tři
hodiny do Londýna, kam dorazili v pátek v ranních hodinách.
Celý pobyt začali prohlídkou muzea voskových
figurín Madame Tussauds, kde měli možnost

zhlédnout nejen historii Londýna, ale i světoznámé hvězdy – hollywooodské herce a herečky, nejoblíbenější zpěvačky a zpěváky, například Michaela Jacksona a vrcholné sportovce. K vidění zde
byli vládci světa minulosti i přítomnosti. Největší
potlesk sklidila sama královská rodina v čele s
Alžbětou II. Velkou novinkou bylo zde zřízené 4D
kino, které žáky mile překvapilo i pobavilo. Poté
jeli londýnským metrem na náměstí Piccadilly
Circus a odtamtud šli pěšky na Trafalgar Square.
V tak horkém dni, jako byl tento, žáci s radostí přijali fontánu na Trafalgarském náměstí, která
sama vybízela k tomu, aby se u ní člověk osvěžil.

Tower Bridge

foto Lucie Adamcová
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V Národní galerii, ležící na tomtéž místě, se mohli žáci kochat historickým i moderním uměním.
Sladkou tečkou za náročným dnem byla návštěva
vyhlídky London Eye, odkud žáci viděli daleko za
protékající řeku Temži. Ráno odjeli autobusem do
nejoblíbenějšího sídla královny - Windsor Castle.
Odtud pak šli pěšky na chlapeckou školu Eton,ve
které studovali i princové William a Harry. Obzvlášť dívky se tam mohly kochat pohledem na
chlapce, kteří toho sobotního dopoledne vycházeli ze školy. Odtamtud žáci odjížděli autobusem
na světoznámou Oxford Street, kde měli rozchod
a mohli si nakoupit spoustu suvenýrů.
Třetí ráno se žáci přesunuli k Tower Bridge a
k Buckinghamskému paláci. Odtamtud šli k Westminsterskému opatství. Po zhlédnutí Big Benu se
přemístili místním autobusem k Tower of London.
Zatímco dívky obdivovaly nádheru historických šatů, které byly na hradě k vidění, chlapci
si se zájmem prohlíželi brnění a výzbroj králů,
které byly vystaveny v tamějším muzeu. Na pohlaví však nezáleželo při obdivování korunovačních klenotů, které jsou v Tower of London volně
vystaveny ke zhlédnutí.
Poté se celá skupina vydala pěšky do Greenwichského námořního muzea. Po tak fyzicky náročném
dni všichni uvítali možnost posedět si na trávníčku
před muzeem. Konečným cílem pobytu byl výšlap
na kopec, kterým prochází nultý poledník.
Pak se plni dojmů vydali k autobusu, kterým
se po třech dnech plných nezapomenutelných zážitků vydali zpět do České republiky.





Za účastníky zájezdu
Dominika Boturová, žákyně 9. třídy ZŠ
Vratimov, Masarykovo nám.

spolky a organizace

Včelaři hodnotili rok 2010
Na výroční členské schůzi konané 17. 4. v KD Horních Datyních hodnotili
svou činnost včelaři místní ZO za rok 2010 a zároveň si stanovili úkoly pro
rok letošní.
Jednání byli přítomni jako hosté: př Lupa – člen republikového výboru
a člen ZO Šenov, předseda OV ČSV F-M př Kopeček, zástupci základních
organizací – př Haleš ze Sedlišť a př Zelina za Radvanice a Bartovice. Zástupci MěÚ Vratimov svou neúčast omluvili.
Zprávu o činnosti organizace za minulý
rok přednesl předseda Ing. R.Grohmann.
Ve volbách na VČS byl na další období
potvrzen původní devítičlenný výbor a na
slavnostní členské schůzi jsme si připomenuli 80. výročí vzniku naší organizace. Při
této příležitosti obdržel př Kaloč svazové
ocenění Vzorný včelařský pracovník a
odznak Vzorný včelař od OV F-M obdržel
nejstarší člen organizace př Moravec.
Loňský rok byl pro včelaře podprůměrný. Pro nepříznivé a chladné počasí odpadla snůška z řepky a ovocných stromů.
Nedostatek medu v minulém roce však
znamenal zvýšený zájem o med přímo od
včelařů.
Na letošním březnovém zasedání OV
informovala MVDr. Baštinská z KVS o
nákazové situaci. Úspěšně si vedeme v
okrese v boji proti varroáze, kde se zatím
v léčení nebude používat Gabon. V okrese máme dvě ohniska moru včelího plodu,
horší je ale situace v okrese Ostrava a na
Opavsku. Nebezpečí moru včelího plodu
nelze podcenit, nutno dbát na obnovu včelího díla, desinfekci a dodržování nařízení
KVS. V případě podezření je třeba se obrátit na naše prohlížitele včelstev.
Opět i pro letošní rok byl vyhlášen dotační program MS kraje na podporu včelařství, kterého lze využít. K obnově technického zařízení můžeme čerpat dotaci z EU.

Organizace má 26 členů, nově obnovil
své členství př Křístek a stav včelstev se
dlouhodobě udržuje okolo 270.
Rozchování včelích matek pro potřeby
členů se již nebude v organizaci provádět.
Na kurzech chovu včelích matek, které
se v okrese F-M provádějí u př Kopečka,
Carbola a Lupy, si lze objednat potřebný
chovný materiál.
V rámci konání členských schůzí se
uskutečnily 2 odborné přednášky př Galače a Lupy, na jaře jsme se zúčastnili smažení vaječiny u př Ing.Toboly v místě jeho
nového stanoviště včelstev v Řepištích. Nepříznivé počasí však znemožnilo účast zájemcům ze sousední ZO Sedliště. Letošní
smaženice proběhne u př Basisty, nečlena
výboru.
Zúčastnili jsme se zájezdu na včelařskou farmu k př Kolomému na Bruntálsko
a př Texlovi do Vranova n.Dyjí a v říjnu
pak výstavy a přednáškového cyklu v rámci 15. konference zlepšovatelů a vynálezců
ve včelařství na Černé louce v Ostravě.
Byli jsme přítomni na zasedání okresního výboru ČSV F-M rozšířeného o
předsedy ZO, absolvovali jsme výroční
i slavnostní členské schůze u sousedních
organizací při příležitosti významných jubileí (50 let ZO Šenov, 100 let ZO Paskov
a 105 let ZO Sedliště). Samozřejmostí je
i naše účast na akcích pořádaných MěÚ

Vratimov, návštěvy jubilantů a nemocných a výpomoc v případě potřeby. Veškerá činnost je dokumentována v kronice,
kterou dlouhodobě a vzorně vede př F.
Slonka.
Závěr hodnotící zprávy obsahoval poděkování MěÚ Vratimov a OÚ Řepiště
za pochopení pro naši činnost a finanční
podporu, kterou nám poskytují.
Po hodnotící zprávě bylo předáno z rukou předsedy OV ČSC F-M Kopečka ocenění jubilantům a dlouholetým úspěšným
včelařům a funkcionářům. Čestné uznání
ZO obdržel př Kocybal (70 let), čestný odznak Vzorný včelař obdrželi př Pol (70 let,
více než 30 let jednatel organizace), př Ing.
Pastrňák (60 let, dlouholetý pokladník a
opora výboru organizace), př Šugar (75 let,
dlouholetá úspěšná práce ve včelařství).
V diskusi vystoupili př Lupa s pozváním
na kurz chovu matek 18.6., na zájezd 2.7.
k chovateli matek př Cimalovi, dále informoval o zasedání republikového výboru a
personálních změnách ve vrcholových orgánech ČSV, o novém chovatelském řádu
a o požadavcích na učitele včelařství. Př
Kopeček informoval o akcích OV - zájezd
do Čech, soutěž Zlatá včela v Chlebovicích, 15.5. kurz chovu matek u př Carbola,
včelařská výstava s mezinárodní účastí
konaná v září na Černé louce v Ostravě.
Mimořádný zájem vzbudila přednáška př Macury na téma nové směry ve
včelařství, ve které seznámil přítomné
s praktickými radami k chovu včel bez
chemických prostředků. Jednání zakončil
předseda OV ČSV F-M př Kopeček s nadějí v úspěšný včelařský rok.

	

spoz informuje

ohlas diváka

Upozornění
Pokud máte zájem přihlásit své děťátko na Vítání občánků, které se uskuteční v měsíci červnu v obřadní síni MěÚ Vratimov a v KD v Horních Datyních máte možnost se ještě přihlásit.
Termíny obřadů: Vratimov, 11. června 2011
		
Horní Datyně, 18. června 2011
Telefonické objednávky: 595705925 – matrika
Osobně: n a odboru vnitřní správy Městského úřadu ve Vratimově, 1. patro, dv. č. 1 – matrika
Objednávky na e-mailovou adresu: vecerova.meu@vratimov.cz
Uzávěrka přihlášek je nejpozději sedm dnů před konáním obřadu!
Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady „vítání občánků“ bez poplatku, a to pro děti maximálně
do jednoho roku věku. Obřady se konají vždy v sobotu v dopoledních hodinách, o hodině konání akce budou rodiče informováni pozvánkou. Fotografování dětí nezprostředkováváme, je
možno svým vlastním fotoaparátem přímo v obřadní síni, nebo je přítomna paní fotografka.
Rodiče obdrží pro své dítě, kromě dárečku, pamětní knížku. V případě, že se z důvodu nemoci
nebudou moci rodiče se svým dítětem nahlášeného obřadu zúčastnit, prosíme o telefonické odhlášení na telefonní číslo: 595705925, nebo na e-mailovou adresu: vecerova.meu@vratimov.cz


Ing. Zdeněk Tobola
jednatel ZO

Drahomíra Večeřová, matrikářka MěÚ Vratimov
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Ve Vratimově jsem na divadelním představení byla včera podruhé. V březnu Jackeovy
ženy divadla Háta byly skvělé, ale nemohu si
pomoci – myslím, že divadelní vrchol letošního roku již mám za sebou včerejším večerem.
Můj druhý vratimovský zážitek, divadlo Vše
o mužích 19. května, byl smích od začátku
až do konce, místy sice proložený vážnějšími
okamžiky, ale tak to v životě chodí. Naprosto
skvělá zábava, která určitě všem zúčastněným
nalila do žil spoustu elánu. Výborné publikum,
příjemná atmosféra menšího sálu a nepřekonatelní herci, to vše byl pro mne a mé dvě přítelkyně opravdový zážitek, na který budeme
dlouho vzpomínat.
A také zřejmě budeme pravidelně sledovat
vratimovskou nabídku, protože jsme se zde zatím vždy skvěle pobavili, a to přitom nemáme
právě nejkratší cestu. Hodně úspěchů přeje


Ing. Magda Zacpálková, Hlučín

kulturní středisko připravuje

Výstava archivních fotograﬁí z Vratimova
Tady jsme žili, pracovali, oslavovali…

Zveme všechny zájemce o staré fotografie na výstavu, kde budou mít příležitost vidět některé snímky zcela poprvé. Staré fotky, které ležely roky „bez ladu a skladu“
v bednách, málokdo už věděl, koho a kdy zachycují, byly (v rámci možností) určeny,
zatříděny podle témat nebo podle data a nově uspořádány na archivní listy. Zachycují
staré město, všemožné budování, spoustu oslav 1. májů, také tehdejší činovníky a řadu
místních občanů. Vůbec poprvé bude představena celá kompletní sbírka. Kdo se chce
podívat, bude mít příležitost v den městské pouti, tedy v neděli 26. června 2011, ve velkém sále kulturního střediska, a to od 9 do 17 hodin.

Alenka v říši divů
19. června v 10.00 hod.

17. ročník
folklorního festivalu
CIOFF Frýdek-Místek
opět ve Vratimově
Letos ve čtvrtek 16. června v 9.30
a v 11.00 hod. mezi nás do Vratimova
opět zavítají členové folklórních souborů několika zemí. Vystoupí soubory ze
Slovenska – Vihorlat, Maďarska – Kis-Scepel a Indie Spandan. Jako každý
rok se i letos o představení podělí děti
našich základních škol.

v podání taneční skupiny Unisono

Taneční skupina Unisono vznikla před
dvěma lety pod záštitou ZUŠ E. Runda ve Slezské Ostravě, kde má taneční
obor dlouholetou tradici. Každoročně
se prezentuje na samostatném tanečním
koncertu a účinkuje na mnoha akcích
ve městě. Získala také několik ocenění
na soutěžích, Hlučínský Talent 2010 2.
místo, Paforta 2010 – 1., 2. a 3. místo.
Skupina Unisono se věnuje scénickému,
klasickému a dalším moderním stylům
tance.
Alena Koldová

Taneční skupina Unisono

kinosál Hvězda Vratimov
Vstupné 50 Kč.

V září 2011 začne v KS Vratimov
nový cvičební kurz Fat Burner s Bárou
Cvičební sál, každou středu 18.00 – 19.00 hod.
Lekce kondičního tréninku s využitím sportovního náčiní (činky, gumičky,
tyče), která pomocí lehkých aerobních bloků podporuje intenzivní spalování
tuků a zlepšování kondice s následným formováním těla.
Hlaste se v KS Vratimov, tel.: 595 700 752

KS Vratimov
ve spolupráci s PALAS DANCE
pořádají

TANEC BEZ HRANIC
PALAS DANCE CUP
2. – 5. ČERVNA 2011
SOBOTA 4. ČERVNA
KD VRATIMOV OD 11.00
SHOW DANCE ALL, SALSA
MERENGUE
NEDĚLE 5. ČERVNA
KD VRATIMOV OD 11.00
DISCO DANCE, HIP HOP,
BREAK DANCE
VSTUPENKY OBJEDNÁVEJTE
NA TEL.: 604 503 817
Zbylé vstupenky v prodeji před akcí
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z historie

Kronika města Vratimova – část 4.
Spolky a tělocvičné jednoty ve Vratimově
Spolek vojenských vysloužilců v Ratimově
a okolí založen 1883 s velením německým,
který se po válce přetvořil v roku 1928 na
„Podporující spolek bývalých vojínů ve Vratimově a okolí“ s velením českým. Hospodářsko-vzdělávací spolek ve Vratimově založený
v roku 1887.
Školní haléřový spolek v Ratimově, založený roku 1895, který se rozešel v roku 1920.
Freiwillige Fabriksfeuerwehr in Rattimau,
založený 1900.
Sbor dobrovolných hasičů v Ratimově (ve
Vratimově) založený v roku 1911. Losový spolek, založený 1895.
Odbor Matice Osvěty Lidové v Ratimově
(ve Vratimově), založený 1907.
Tělocvičná jednota Sokol, založ. 1908.
Tělocvičná jednota Orel.
Dělnická tělocvičná jednota, zal. 1920.
Federovaná dělnická tělocvičná jednota.
Sportovní klub Meteor, založený roku 1930.
1919
Popřevratová politická situace vytvořila
se dosti bouřlivě. Strany dělnické považovaly se za vládnoucí stranu ve státě jen z toho
důvodu, že byly početně silnější a vůdcové
dělnických stran líčili svým stoupencům jak
v časopisech socialistických, tak na schůzích,
situaci příliš růžově a uvedli dělnictvo v omyl,
jakoby všechna moc v tomto státě přešla do
rukou jeho.
Na jedné takové schůzi dělnické pravil
řečník k posluchačům, ukazuje vůkol sebe:
„Všechno co vidíte je vaše“. A skutečně poměry v první době po převratu se dle toho vyvinuly, dělnictvo vzalo v závodech celou moc do
rukou svých. Zvolené závodní rady se svými
delegáty měly celou výkonnou moc v závodě, dokonce staly se i případy, že vyváželi ze
závodu na tačkách neoblíbené úředníky neb
dělníky, kteří byli jiného politického smýšlení
a nepustili je do práce jen proto, že zakládali
vlastní odborovou organisaci.
Případ takový stal se i ve zdejší továrně, kde
vyvezli dělníky Adolfa Klimundu a Josefa
Sládečka na tačkách z továrny, neboť náleželi
ke straně lidové. Chudák Sládeček, starý poctivý to dělník, vzal si to tak k srdci, že z toho
onemocněl a po delší chorobě zemřel.
Ve zdejší továrně měl zedník Jurčík s dělnickým výborem veškerou výkonnou moc nad
dělnictvem. Avšak jeho sláva netrvala dlouho,
pozvolna vracely se zase normální poměry,
jen závodní rady zůstaly jako trvalé zřízení.
Ve schůzi obecního zastupitelstva 7. února
1919 navrhl pan Jan Sedlařík, by do nových
voleb rozšířeno bylo obecní zastupitelstvo
o 10 mandátů, které budou organisovanému
dělnictvu ponechány. Přijmou-li dělnické organisace toto dobrovolné rozšíření výboru

obecního, mohou dělničtí zástupci býti ihned
činní při obecních pracích.
Obecní volby 1919
Nejvýznamnější událostí v tomto roce byly
obecní volby dle nového republikánského
zákona. Zavedeno všeobecné tajné hlasovací právo mužů i žen od 21. roku a tak zvané
vázané kandidátní listiny, kteréžto poslední
zavedení posoudí i odsoudí nejen nynější jistě,
ale budoucí věk. Občan neměl možnosti voliti
vhodné osoby, nýbrž jen celou kandidátku té
neb oné politické strany neb volební skupiny
(při obecních volbách). V této popřevratové
době očekávali skoro všichni vše nejlepší od
socialismu, ať již ve velkém ve státě, nebo v
malém v obci. I někteří rolníci a živnostníci
volili socialisticky, domkáři skoro všichni
a dle toho také volby dopadly. Skoro ve všech
obcích zvítězily strany socialistické, hlavně
sociálně demokratická a také ve Vratimově
byl tentýž výsledek. Podle nového volebního řádu volilo se do obecního zastupitelstva
30 členů, z toho dostali sociální demokraté 19
a čeští social. 1 mandát, celkem 20, strany občanské 10 mandátů. První tyto volby za republiky konaly se za tuhé agitace, obzvláště strany socialistické slibovaly občanům hory, doly
jak v časopisech, tak letácích a na schůzích.
Volby samé konaly se již dosti klidně, po
volbách zavládlo neobyčejné nadšení u stran
socialistických. Na školní budově vyvěšen
rudý prapor, ačkoliv ředitel se proti tomu
ohražoval, že škola je pro všechny občany a
nikoliv jen pro jednu politickou stranu. Na
telegrafický dotaz u okresní politické správy
v té věci došla odpověď, že vyvěšení praporu
jedné politické strany na budově školní není
dovoleno. Starostou obce zvolen stranou socialistickou příslušník této strany, učitel obecné školy Josef Vašíček, I. náměstkem stranou
občanskou rolník Josef Lyčka. Volba byla dne
24. července 1919.
Dne 27. dubna 1919 v neděli odpoledne konala se slavnost sazení líp svobody, které byly
v rozích před školou umístěny. Slavnosti zúčastnil se velký počet lidí místních i přespolních a žactvo obecné a měšťanské školy.
Co nám v prvním roce kalilo radost z našeho národního osvobození a osamostatnění,
byl spor o Východní Slezsko (Těšínsko), který vznikl mezi republikou československou a
polskou. Poláci přisvojovali si toto území, které skoro 600 let patřilo k zemím koruny české a odůvodňovali svůj nárok tím, že území
toto je obýváno převážně národností polskou,
správně řečeno bylo toto území popolštěno.
Mírová konference v Paříži ustanovila polsko-českou konferenci, která měla spor ten rozřešiti, avšak porady nevedly k žádnému výsledku. Těšínsko má uhelné poklady a bohatý
průmysl a to byla příčina neústupnosti polské
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a také naše republika nemohla se toho území
vzdáti. Dohody (států vítězných) zastaveny.
Naše vojsko dobylo Těšínska až po Vislu,
muselo však ustoupiti zpět až po Těšín, kde
stanovena demarkační čára.
Americká kuchyně
Aby naše děti po válečných letech strádání
a nedostatečné výživy tělesně zesílily, o to se
starali naši krajané v Americe, sbírali dobrovolné příspěvky, za které nakoupeny tuky,
kondensované mléko, kakao atd a posílány
do naší republiky. Skoro v každé obci zřízena
školní kuchyně (tak zvaná americká kuchyně), ve které podáváno dětem ve věku do šesti
let kakao, ostatním dětem do 14 let velmi výživná polévka.
Akce tato počala 1. června 1919 a trvala po
několik měsíců. Uváží-li se vysoká cena tuku,
mléka, kakaa v té době, vyžadovala tato lidumilná akce americká za krátkou dobu nákladů
v celé republice několika miliónů Kč. Obětavost Ameriky, obzvláště tamních Čechů,
kteří i šatstvem pamatovali na obyvatele čsl.
republiky a posílali látky i šatstvo, které byly
obyvatelstvu rozdávány, nemůže býti dosti
oceněna. Bohužel nebylo tomu tak, dary tyto
přijímány tak, jakoby Amerika byla k této
dobročinnosti nějak zavázána.
Umístění 2 tříd české školy v soukromé
škole německé
Zřízením měšťanské školy povstal nedostatek vyučovacích místností. Jelikož zredukováním německé soukromé školy na jednotřídní
a zrušením německé mateřské školy, uvolnily se učírny v této budově, zažádala obec
u německého Schulvereinu o pronájem dvou
učíren pro českou obecnou školu, avšak nedostalo se jí žádné odpovědi. Obrátila se tedy
na zemskou vládu slezskou na základě zákona o zabírání místností pro veřejné účely, ale
ani toto zakročení nevedlo k cíli. Usnesením
obecního zastupitelstva ze dne 28. července
1919 má býti ve Vratimově zřízena veřejná
měšťanská škola.
Umístění této školy provede se zabráním
volných tříd v německé škole. Ve schůzi
obecního zastupitelstva dne 7. září 1919, že
se nastěhuje česká škola třebas násilím do německé školy, nejdříve vyšle se však deputace
dělnická k řediteli továrny Erhardu Kletzlovi,
jakožto k zástupci odboru Schulvereinu. Vyjednávání o zabrání učíren v německé škole
bylo dosti obtížné, jak ředitelství továrny
tak správa německé školy se tomu bránili.
Konečně ve schůzi obecního zastupitelstva
4. října 1919 oznámeno, že továrna ponechává
2 učírny v německé škole k užívání české škole na základě nájemní smlouvy za roční činži
2000 Kč.
pokračování příště

kulturní středisko připravuje

Kino HVĚZDA uvádí nový díl
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
Film „Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna“ produkovaný Jerry Bruckheimerem
a režírovaný Robem Marshallem zachycuje legraci, dobrodružství a humor, které
stály u zrodu úspěšné série. Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když se Jack
setká se ženou ze své minulosti, není si jistý, zda jde o lásku – nebo zda tato žena jen
„hraje na city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí. Když ho donutí,
aby vstoupil na palubu Queen Anne’s Revenge, lodi obávaného piráta Černovouse,
Jack se ocitá v nečekaném dobrodružství, kde neví, koho se obávat více: Černovouse nebo ženy ze své minulosti.
24. a 25.června v 18.00 hod.

VRATIMOVSKÝ
KOBLÍŽEK
VÝZVA VŠEM RECESISTŮM
A MILOVNÍKŮM DOBRÉ ZÁBAVY

Zveme vás do kina Hvězda na novou českou pohádku

Čertova nevěsta

Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých pohádkářů. Určitě to platí i pro režiséra Zdeňka
Trošku, který doposud tvořil pekelníky, kteří byli buď malí, ale šikovní, případně tak dobráčtí, že přinesli i z pekla štěstí. V adaptaci pohádky Boženy Němcové ale Čertova nevěsta ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty. To vše ve výpravné podívané sršící humorem, triky a hvězdami v hlavních rolích.
15. a 16. června v 18.00 hod.

přihlaste se do
soutěže v rámci městské pouti
26. června 2011
Sedm vylosovaných soutěžících se utká přesně ve
12.00 hodin v soutěži pojídání 20 koblížků
časový limit 15 minut
vítězí nejrychlejší jedlík
VÝHROU se stává poukázka v hodnotě 1000 Kč na
služby restaurace Bowling
Rakovec.
Hlaste se v KS Vratimov
tel.595 700 750-4

10

kino hvězda vratimov – program na měsíc červen 2011 – tel.: 595 70 07 56

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

RANGO

ně a královně se zakrátko narodí holčička. Když vyjde najevo,
že královna podepsala smlouvu s čertem a princezna se má stát
v den svých osmnáctin Luciperovou nevěstou, uspořádá král
ples, kde se má Štěpánka zasnoubit s princem z jiné země a tak
uniknout svému osudu …
Hrají:Václav Šanda, Eva Josefíková, Sabina Laurinová,
David Suchařípa, Jana Andresíková, Barbora Munzarová

1. 6 v 18.00 hod.
USA/107´/70Kč/animovaný-akční-dobrodružný/přístupný
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili prostorné

JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT

17. –18. 6. v 18.00 hod.
USA/89´/60 Kč/romantická komedie/přístupný od 12 let
Osamělý řidič limuzíny Jack vede nudný život. Má jediného
přítele a tak ho jednoho dne napadne, že si dá inzerát v internetové seznamce. Rande naslepo nečekaně zajiskří a tím pro něj
začíná příběh poznávání, lásky, přátelství, nečekaných zrad a
milostí dvou párů žijících a pracujících v New York City.
Hrají: Philip Seymour Hoffman, Amy Ryan, John Ortiz,
Elizabeth Rodriguez, Daphne Rubin-Vega a další

CZECH MADE MAN

terárium. Nic mu v něm nechybělo, snad kromě trochy akce. Té
si začne naplno užívat, když se nešťastnou náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na něm málem pochutná hladový
jestřáb.
V českém znění: Ondřej Brzobohatý, Tereza Bebarová, Tomáš Juřička, Otakar Brousek, Lukáš Hlavica

22. – 23. 6. v 18.00 hod.
ČR/85´/70 Kč/komediální drama/přístupný od 15 let
Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí

LEPŠÍ SVĚT

8. – 9. 6. v 18.00 hod.
D/S/113´/70 Kč/drama/přístupný od 15 let
Film vypráví příběh dvou rodin, jejichž osudy se náhodně
spojí skrze přátelství dvou dospívajících synů. Elias, jehož otec
pracuje jako doktor v Africe a prožívá právě manželskou krizi,
je šikanován ve škole, zatímco Christian, který se rozhodne ho
bránit, se do města přistěhoval s otcem po nedávné smrti matky.
Hrají: Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen,
Bodil Jørgensen, Wil Johnson, Markus Rygaard

SUCKER PUNCH

jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově
a přelomový listopad prožije rovněž nezvykle – v léčebně. Po
revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Německa a
zpátky. Na Pankrác a zpátky.
Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Milan Šteindler, Martin Písařík, Predrag Bjelac, Tomáš Matonoha, Zdeněk Srstka,
Petr Čtvrtníček, Ester Kočičková a další

10. –11. 6. v 18.00 hod.
USA/120´/70 Kč/akční-fantasy-thriller/přístupný od 12 let
Epická akční fantasy podívaná nás zavede do smyšleného světa mladé dívky, jejíž snový svět poskytuje únik z temné reality.
Nelimitovaná hranicemi času a prostoru může jít kamkoli si její
mysl zamane.
Hrají:Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone, Jamie
Chung, Carla Gugino, Jon Hamm, Oscar Isaac, Scott Glenn-

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA

ČERTOVA NEVĚSTA

24. – 25. 6. v 18.00hod
USA/141´/70 Kč/akční-dobrodružný-fantasy/přístupný
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka
Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Jack se setká se ženou ze své minulosti, není si jistý, zda
jde o lásku, nebo zda ho tato žena jen využívá. Jack se ocitá v
nečekaném dobrodružství, kde neví, koho se obávat více.
Hrají: Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian
McShane, Stephen Graham, Gemma Ward, Judi Dench a d.

15. – 16. 6. v 18.00 hod.
ČR/90´/70 Kč/pohádka/přístupný

TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC

29. – 30.6. v 18.00 hod.
USA/110´/70 Kč/drama-komedie-fantasy/přístupný
Na oslavě svých třicátých narozenin se Rachel White začíná trápit pocitem, že její život zatím nevychází podle jejích
představ. Spokojené flirtování její nejlepší kamarádky, krásné
a enegické Darcy, a jejího okouzlujícího snoubence Dexe ještě
podtrhne Rachelin pocit osamělosti.
Hrají: Ginnifer Goodwin, Kate Hudson, Colin Egglesfield
a další.

V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde trpělivost,
obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve starém rozpadlém mlý11

kulturní středisko připravuje

KS Vratimov připravuje od září 2011 otevření těchto cvičebních kurzů:
Pondělí v 17.00 hod. Bodystyling s Monikou – zpevnění rizikových partií ovlivněných např.těhotenstvím (stehna, bříško,
zadeček) za pomocí cvičebních pomůcek, jakými jsou činky,
tyče, gumičky,overbaly.
Pondělí v 18.00 hod. AEROBIC-mix – nejznámější, klasická forma vytrvalostního cvičení při hudbě, kdy díky působení
aerobní zátěže dochází v organismu k pozitivním změnám.
Pondělí v 19.00 hod. RELAX cvičení – relaxační cvičení
s důrazem na protažení a procvičení všech svalových skupin.
Úterý v 17.00 hod. Cvičení na velkých míčích – balanční
míč je ideálním a dokonalým náčiním, které Vás donutí rozvíjet
všechny pohybové schopnosti, zejména pohyblivost, koordinaci
a rovnováhu.
Úterý v 18.00 hod. Pilates s Bárou
Úterý v 19.00 hod. Pilates s Broňou – při cvičení pilates se
protahuje a posiluje celé tělo se zaměřením na „střed“ – všechny cviky vycházejí z posílení jádra těla (břišních svalů a svalů
spodní části zad).
Úterý v 18.00 hod. (salonek) VINYASA jóga – Vinyasa
jóga vychází z z Ashtangy jógy a jedná se o fyzicky náročnější,
ale zábavnou formu cvičení. Tato forma jógy je založená na
dýchání. Slovo vinyasa znamená doslova „pohyb sladěný s de-

chem“. V průběhu celé lekce je praktikována dechová technika
– udžájí dech.
Středa v 17.00 hod. (salonek) Jóga – cvičení jógy a hathajógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také především
prevenci a to ve smyslu upevnění imunity, předcházení nemocí
a stáří.
Středa v 18.00 hod. Fat Burner s Bárou – Lekce kondičního
tréninku s využitím sportovního náčiní (činky, gumičky, tyče),
který pomocí lehkých aerobních bloků podporuje intenzivní
spalování tuků a zlepšování kondice s následným formováním
těla.
Středa v 19.00 hod. Kalanetika – cvičení zaměřené na tvarování postavy a posílení problémových partií. Při cvičení využíváme činky, posilovací tyče a gumičky.
Čtvrtek v 17.00 hod. Pilates s Bárou
Čtvrtek v 18.00 hod. Bodystyling s Monikou
Čtvrtek v 19.00 hod. Břišní tance pro pokročilé – břišní
tanec je vhodný pro všechny, protože nepřetěžuje ani svalstvo
ani klouby, ba právě naopak má velmi příznivý vliv na celé tělo,
ale i psychiku ženy.
Čtvrtek v 18.30 hod. (kavárna) Zum Dance – dance aerobik, zatancujeme si v rytmu merengue, salsy, samby, rockń
rollu, reggaetonu, flamenca a nechybí ani posilování.

Do všech našich kurzů se můžete hlásit do 30. června 2011,
a to buď osobně v kulturním středisku anebo na tel. čísle 595 700 752

Divadelní společnost Artur

Kupon na zlevněnou vstupenku

Alenka v říši divů
19. června v 10.00 hod.
v podání taneční skupiny Unisono

Dne 15. 11. 2011, v 18 hodin
v KS Vratimov

kinosál Hvězda Vratimov

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
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kulturní středisko připravuje

Městská pouť ve VRATIMOVĚ – neděle 26. června 2011
PROGRAM:
10.00 – 12.00 hod.

Hopsalín pro děti „S klauny na pouti“

10.00 – 15.00 hod.

malování na tvář pro děti

12.00 hod.

15.00 – 16.00 hod

Vratimovský koblížek – 1.ročník soutěž – 7 jedlíků – každý 20
koblihů – limit 15 minut, VÝHRA – poukaz za 1000 Kč do restaurace Bowling Rakovec
ZUŠ Vratimov – koncert dechového koncertu
Vystoupení mažoretek Zik-Zak

Divadlo Spejbla a Hurvínka
uvede v úterý 7. června 2011
v 18.00 hodin

HURVÍNKŮV
POPLETENÝ
VÍKEND
KS Vratimov
předprodej vstupenek
pondělí – čtvrtek
7.00 – 17.00 hod.
pátek
7.00 – 14.00 hod.
13

společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

Červen v Kulturním středisku
Program v kulturním domě ve Vratimově

Zůstáváš stále mezi námi
a krásné vzpomínky žijí v nás.
Dne 17. 6. 2011 vzpomeneme 6. smutné výročí,
kdy nás opustil pan

sobota a neděle 4. – 5. června v 11.00 hod.

Festival tance „Palas dance cup 2011“
úterý 7. června v 10.30 (školy) v 18.00 hod, kinosál Hvězda

divadlo Spejbla a Hurvínka

„Hurvínkův popletený víkend“
čtvrtek 16. června v 9.30 a v 11.00 hod.

Folklórní festival CIOFF F-M
neděle 19. června v 10.00 hod., kinosál Hvězda

„Alenka v říši divů“
neděle 26. června v 9.00 hod.

Městská pouť s bohatým programem

Ladislav Moravec

S láskou vzpomínají manželka Božena,
a synové Jiří a Vladimír s rodinami.

Program akcí spolků a organizací města

Akce jiných organizátorů v Kulturním domě
v Horních Datyních

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, Mírová 178, 73931 Řepiště,
www.knihovna-repiste.cz, pořádá výstavu
„Pozdní začátky – obrazy Petra Peřiny“
Výstava potrvá od 14. června do 8. července 2011, přístupná
bude v půjč. době, v út 10 – 12, 13 – 17 hod. a v pátek od 9 – 12,
13 – 15,30 hod.

6. 6.
8. 6.
18. 6.

18.00
17.00
9.00

schůze výboru zahrádkářů
schůze výboru ZO KSČM
SPOZ – vítání občánků

Akce jiných organizátorů
v Kulturním středisku ve Vratimově
		

Místní knihovna HORNÍ DATYNĚ pořádá výstavu s názvem
„Po stopách větrných mlýnků v Horních Datyních – 100 let
místní výrobny“
Výstava potrvá od 6. června 2011 na dobu neomezenou a bude
přístupná vždy v půjčovní době knihovny, a to v pondělí od 14.00
do 17.00 hodin. Zahájení výstavy není možné z důvodu nevyhovujících prostor.

2. 6. 2011
Prodej			
4. – 5. 6. 2011 Taneční škola Palas – taneční soutěž
16. 6. 2011
Mezinárodní folklorní festival

Kurzy v KS Vratimov

AJ III.ročník
pondělí
15.30
AJ IV.ročník
pondělí
17.00
AJ I.ročník
úterý
16.30
AJ III.ročník
úterý
18.00
PC kurz
pondělí,středa 15.00 - 17.00
PC kurz
úterý,čtvrtek 15.00 - 17.00
Cvičení seniorů
pondělí
09.00
Aerobic mix
pondělí
18.00
Relax cvičení
pondělí
19.00
Velké míče
úterý
17.15
Power joga I.
úterý
17.00
Power joga II.
úterý
18.20
Pilates s Broňou
úterý
18.45
Jóga
středa
17.00
Kalanetika I.
středa
18.00
Kalanetika II.
středa
19.00
Pilates s Bárou
čtvrtek
17.00
Body form
čtvrtek
18.00
Břišní tance pok. čtvrtek
19.00
Zum Dance I.
čtvrtek
18.30

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ pořádá
Výstavu fotografií Rostislava Bednáře – potrvá do 10. června
2011. Možno zhlédnout v půjč. době v úterý 10.00 – 12.00 a od
13.00 do 17.00 hodin a v pátek od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do
15.30 hodin.
Místní knihovna ŽABEŇ, Žabeň 174, pořádá výstavu soutěžních prací žáků ZŠ v Žabni na téma
„V knihovně strašilo“ v rámci výtvarné soutěže.
Výstava potrvá od 30. 5. do 29. 6. 2011, zhlédnout lze v půjč.
době knihovny v pondělí a středu od 13.30 – 17.30 hod.
1. 6. 2011 Den dětí 16.00 hodin hřiště DDM Vratimov
17. 6. 2011	Čtyřlístek 16.00 hod hřiště DDM Vratimov (sál)
– zábavné soutěžní odpoledne pro rodiče a děti
18. 6. 2011	Kuličkový turnaj 11.00 hod hřiště DDM Vratimov
TFA VRATIMOV CUP 2011 – Soutěž v hasičském víceboji „TFA“

vestibul
kinosál
kinosál

učebna č.11
učebna č.11
učebna č.11
učebna č.11
učebna č.12
učebna č.12
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salonek
salonek
cvičební sál
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
velký sál

Více informací, včetně propozic k 10. ročníku TFA VRATIMOV
CUPU a fotky z minulého ročníku, získáte na internetových stránkách SDH Vratimov www.hasicivratimov.cz . Jakékoli dotazy, týkající se této soutěže, zodpovíme na tel. čísle 604 47 46 80 nebo 604
35 85 46 nebo je zasílejte na e-mail: hasici.vratimov@seznam.cz .
Případní zájemci z řad sponzorů, kteří by se chtěli podílet na podpoře této soutěže, budou vítáni a mohou nás kontaktovat na výše
uvedených tel.číslech.
Tak, jako v loňském roce je tato soutěž začleněna jako součást
„Poháru ředitele HZS Moravskoslezského kraje v TFA 2011“ spolu
s Ostravskou Radniční věží a Štramberskou Trúbou a s Hartamanem,
konaném na Slezské Hartě a Hornolhotským železným hasičem.
Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky máme samozřejmě
připravené.

Vratimovští hasiči si Vás dovolují pozvat na 10. ročník soutěže
v hasičském víceboji ,,TFA“ VRATIMOV CUP, který se uskuteční
18. června 2011 v sobotu od 10 hodin u hasičské zbrojnice ve Vratimově. Tyto závody jsme začali pořádat již v roce 2001 v prostoru
Radničního náměstí ve Vratimově pod názvem VRATIMOVSKÁ
RADNICE, ale v roce 2005 jsme se přesunuli k hasičské zbrojnici
ve Vratimově a trochu jsme upravili trať. Loňský ročník této soutěže se zdařil po všech stránkách, a proto jsme se rozhodli tuto akci
zopakovat i letos.
Do soutěže se mohou přihlásit dobrovolní i profesionální hasiči,
odborně a fyzicky způsobilí používat dýchací přístroj. Počet startujících je z časových důvodů omezen na 60 účastníků.
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Na Vaši účast se těší Vratimovští hasiči.

Z obsahu:
– Vratimovský král ligových střelců
– Zahájení prací na cyklostezce
– Den záchranných složek
– Kronika města Vratimova
1. září 2011 / číslo 9	

zdarma

Silniční běh Zlatý podzim
Běžecký klub Vratimov spolu s Kulturním střediskem pořádají v sobotu
1. října na desetikilometrovém okruhu ulicemi města a okolím již 17. ročník
mezinárodního běžeckého závodu Zlatý podzim, který patří k nejpopulárnějším silničním běhům v našem kraji.
Závod je neodmyslitelnou součástí celorepublikového atletického termínového
kalendáře a každoroční součástí celoročního seriálu běhů Velká cena vytrvalců
Frýdecko-Místecka. Na startu se opět sejdou nejlepší vytrvalci kraje, ale i závodníci ze Slovenska a Polska a také množství

kondičních a rekreačních sportovců všech
věkových kategorií, mužů i žen. Na start
může přijít každý, kdo si troufne desítku
kilometrů alespoň odklusat. O oblíbenosti
Zlatého podzimu svědčí účast reprezentantů nejen našich, ale i polských a slovenských. Dva ročníky v minulosti vyhrál

V cíli závodu Zlatý podzim

foto Zdeněk Fejgl

POLICIE ČR Vratimov

str. 3
str. 3
str. 6
str. 9

604 12 72 88

polský reprezentant Cembrzynski, mezi
vítězi byli i náš nejlepší vytrvalec přelomu století olympionik David, nejlepší
československá vytrvalkyně Peterková,
dvojnásobný mistr republiky v maratonu
Neuwirth, skvělá polská maratonkyně
Kepa a dvojnásobná vítězka Ostravského
maratonu Šokalová. Opět přijede několikanásobný mistr Evropy v kategoriích
nad 70 let, letos již čtyřiaosmdesátiletý
Zikeš, mnohonásobný mistr republiky a
několikanásobný vítěz závodu Mikulenka
a další. Oceněním pro pořadatele je, že i
ti nejlepší, zvyklí na „bohatých“ závodech
inkasovat vysoké odměny, k nám nejezdí
pro peníze, které jim nabídnout nemůžeme, ale vrací se na pěknou oblíbenou trať,
za dobrou organizací, byť ve skromných
podmínkách. Samozřejmě těší i každoroční vysoká účast těch neznámých, kondičních a rekreačních běžců i vyznavačů
jiných sportů, kteří se do Vratimova, paradoxně přímo pod komíny hutí, rádi vracejí.
Trať závodu vede ulicemi Popinecká,
Husova, Zahradní, U Stadionu, Na Podlesí, dále Rakoveckou až na Zadky, odkud
se po Okrajové a Frýdecké vrací zpět do
města. Ulicemi Pod Kovárnou a Výletní
přiběhnou ti nejrychlejší kolem 11 hodiny
do cíle nad parkovištěm u Společenského
domu.
Start je v 10.30 hodin a centrum závodu
je v kině Společenského domu.



Zdeněk Fejgl

Pár slov k Vratimovské pouti
Vzhledem k letošnímu deštivému létu je až s podivem, že v neděli 26. června nepršelo. Ač se mraky na obloze honily, spadlo nanejvýše pár kapek. Vratimovští staro i novousedlíci si tak mohli společně s přespolními návštěvníky
plně vychutnat tradiční pouť.
A že byla nabídka bohatá a bylo se na
co dívat! Své rozmanité zboží nabízelo
pro koupěchtivé a žíznivé či hladové 97
stánků, z toho u hlavní cesty 89 … taková
teplá medovina či klobáska přijde k duhu
vždy.
Malé návštěvníky bavil klaun Hopsalín
a s velkým úspěchem se setkalo, zejména
u holčiček, malování na tvář.
U letošní novinky – klání v pojídání koblih, si s chutí zafandily celé rodiny soutěžících. Vítěz má náš obdiv. Zajímalo by
nás ale, zda má stále koblihy rád.

V souvislostí s poutí se ale musíme
zmínit rovněž o „ozdobě“, která „krášlí“
město do dnešních dnů, barevně pomalované krajnici. Je dílem umělců pracujících
v utajení, kteří v brzkých ranních hodinách, loni i letos, přemalovali smývatelné
značky pro umístění pouťových stánků
nesmývatelnou barvou. Asi jim střed města připadal fádní a to, že přitom poškodili
cizí majetek, je zřejmě nezajímalo.
I přes tuto vadu na kráse byla pouť příjemným místem k setkání příbuzných
a známých.


(red)
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I Hopsalín si pochutnal

(foto (jk)

informace občanům

Máme za sebou úspěšný I. ročník Vratimovského koblížku
V letošním roce jsme skvěle odstartovali novou tradici v rámci
městské pouti ve Vratimově, soutěž
Vratimovský koblížek.

Sedm vylosovaných soutěžících zasedlo
ke stolu, u něhož měl každý z nich připravenou pyramidu z 20 koblížků. Po odstartování a hlasitém povzbuzování přihlížejících a skvělého moderátora, místního
občana a herce pana Romana Haroka, se
s chutí pustili do jídla. Zvítězil pan Adam
Kočvara, kterému se podařilo „nasoukat“
do sebe 13,5 koblížků. Odměnou mu byla
poukázka v hodnotě 1000 Kč do restaurace Bowling Rakovec a vtipný diplom.
Už dnes se můžete začít pečlivým tréninkem připravovat na příští městskou
pouť a na II. ročník této nové soutěže.


Romana Slívová

Vítěz prvního ročníku Vratimovského koblížku

foto (jk)

Vratimovský král ligových střelců oslavil osmdesátiny
Dne 4. srpna 2011 oslavil vratimovský rodák Karel Petroš krásné jubileum – 80 let. Králem ligových střelců se stal v roce 1963, kdy
v dresu Tatranu Prešov nastřílel
19 branek. Tím se nesmazatelně
zapsal do historie československého
fotbalu.

Karel Petroš se do Vratimova často
vrací za svými kamarády a známými ze
svého nynějšího bydliště ve Staré Ľubovni..
Přejeme Karlu Petrošovi do dalších let
mnoho zdraví a osobní pohody.



Za  vratimovské  fotbalisty
Ing. Josef  Vašíček

Karel Petroš na své kamarády ve Vratimově nezapomíná

Zahájení prací na cyklostezce
Podle schváleného harmonogramu byly zahájeny stavební práce na výstavbě nové cyklostezky vedoucí přes
Řepiště, Paskov, Žabeň a Sviadnov, včetně dostavby cyklostezky na území našeho města.
V době realizace stavby na našem území nebude možné využívat
část cyklostezky ve Vratimově, a to úsek od mostu přes Slezský
náhon („starého splavu“) směrem k Paskovu. Ještě v tomto roce
by měla být dokončena celá cyklostezka v k. ú. Vratimov, od roku
2013, půjde-li vše podle plánu, mohou cyklisté, on-line bruslaři
i pěší využívat celou novou trasu, která se ve Sviadnově napojí
na stávající cyklostezku vedoucí do Frýdku-Místku a bude pokračovat dále směrem na Beskydy.
Nově vybudovaná cyklostezka povede podél Ostravice, od paskovského mostu však pokračuje na protějším břehu řeky.
Stavba je financována z dotací z EU, které obdržel svazek obcí
Region Slezská brána, jehož členem je také Vratimov, za spoluúčasti těch měst a obcí, přes jejichž území povede.
Celou trasu nově budované cyklostezky si můžete prohlédnout
na plánku.



JUDr. Dagmar Hrudová, starostka
2

Od roku 2013 by měla být celá trasa hotova

foto (jk)

spolky a organizace

První tábor občanského sdružení Volufírek
Každý rok je to stejné. Otázka, kam pojedeš na dovolenou, moje odpověď
na tábor. Úžaslý pohled – a dál? Dál nic. Zcela dobrovolně se rok co rok
v republice seberou party lidí a vyrazí strávit týden, dva či tři ze svého volna
s vlastními i cizími dětmi. A většina z nich navíc ještě zcela zdarma.

sebekrásnější, přeci jen u něj občas ukápne slzička. Poslední hra, poslední kouknutí na nástěnku, tichá procházka po tábořišti a pohled na vlajku na stožáru. Málokdo
se ubránil dojetí.
Ale už teď víme, že ani příští rok nepojedeme k moři nebo nezůstaneme doma –
opět se děti mohou těšit na povedený tábor
se svými oblíbenými vedoucími, vedoucí
na své děti a rodiče na 14 dnů volna.
Jenže rok je dlouhá doba a nám by se po
dětech zase stýskalo. Proto už teď plánujeme další akce. Ta první bude mikulášská
víkendovka. Informace o ní a vlastně o táborech najdete na stránkách www.sdhhd.
cz, volufirek.rajce.net, či na facebookové
stránce “Přátelé OS Volufírek”.


Účastníci tábora

Letos na jaře vzniklo nové občanské
sdružení Volufírek, které pod vedením
Martina Čecha sdružuje členy nejen z řad
Sboru dobrovolných hasičů Horní Datyně,
ale i lidiček, kteří s dětmi pracují řadu let
a chtějí pomáhat při pořádání táborů a víkendových pobytů i nadále.
Letos se dvacet dospělých a sedmdesát
sedm dětí utábořilo na táborové základně Pila Bojanovice. Mezi Jevišovicemi
a Znojmem společně vytvořili v prvních
čtrnácti dnech července Bažinu – a to ne
ledajakou.
Hned zpočátku bylo jasné, že bude více,
než pohádková – Shrek s Oslíkem se střídali na návštěvách s Fionou a Kocourkem,
dračice pilně chrlila oheň a v průběhu děje
povila Oslíkovi i tři roztomilá oslíkodráčata, lord Farquaad a zrcadlo znepříjemňo-

Za OS Volufírek – Bc. Martin Čech

foto autor

vali každou chvilku nějakým zapeklitým
úkolem, kmotřička Víla a její syn Krasoň
usilovali o ruku Fiony, král se proměnil
v žabáka, královna v bojovnici, mladý
Artuš dosedl na trůn a do toho Perníček,
jeho přítel Buchta, Pinokio a nezapomenutelné čtyři slepé (bílé) Myšky … a žili
by šťastně až do smrti, kdyby se najednou
nezjevil Rampelník a pár posledních dnů
neotočil vše vzhůru nohama. Ale jak už
to bývá, nepomohly mu ani čarodějnice
a zlobří armáda vybojovala šťastný konec
pro všechny.
Dva týdny uběhly v nabitém programu jako voda, počasí nám přálo, podpora
rodičů a přátel sršela z každého vzkazu
na facebooku nebo rajčeti, kam jsme pravidelně každý den umisťovali krátké reportáže z táborového dění. A ať je konec

Pohádkové postavy v táboře

foto autor

co se děje v domečku

Nový školní rok klepe na dveře
Začíná nový školní rok a s ním přichází i nová nabídka kroužků Domu dětí
a mládeže Vratimov. Můžete v ní najít osvědčené kroužky, jako jsou mažoretky, ale i novinky, například Kouzelnickou školu.
Ještě v tomto školním roce bude pokračovat projekt Centrum dětské komunikace
Vratimov, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem
České republiky.
I zde najdete novinky, jako je Klub
KAČER nebo RÁDIO BARÁK. Kromě
již fungujících poboček DDM Vratimov
v Paskově a Řepištích budeme letos zahajovat činnost kroužků ve Václavovicích
a v Žabni.
Nabídku zájmových útvarů – kroužků,
najdete na webových stránkách „domečku“ www.ddmvratimov.cz nebo ji obdržíte
na recepci DDM Vratimov. Více podrob-

ností o kroužcích se dozvíte na akci Děti,
mládež, volný čas, kterou již tradičně
pořádáme ve spolupráci se spolky a organizacemi zabývajícími se naplňováním
volného času dětí v našem městě. Akce
proběhne na prostranství v okolí KS Vratimov ve čtvrtek 15. 9. 2011 od 15 hodin.
Zveme všechny děti a rodiče na Dny
otevřených dveří, které proběhnou ve
dnech 26. – 27. 9. 2011, vždy od 16 do 18
hodin. Zde se dovíte všechny podrobnosti
o připravované nabídce a budete mít možnost seznámit se s jednotlivými vedoucími kroužků.
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Těší se na vás
zaměstnanci DDM Vratimov.
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Mladí hasiči v Horních Datyních
Opět uběhl další náročný hasičský rok v Horních Datyních. V oddíle mladých hasičů pracuje aktivně 31 dětí. Oddíl je rozdělen na mladší a starší družstvo a navíc se
schůzek pravidelně účastní ještě 5 předškolních dětí.
Celý oddíl se během roku připravuje na tři
velké soutěže. Dovolte mi, abych se touto cestou pochlubila s výsledky z těchto soutěží.
První z těchto soutěží je Okrsková liga, která
probíhá mezi blízkými sbory v okrsku – Vratimov, Václavovice, Šenov, Řepiště a náš sbor.
Soutěže probíhají v zimním období v tělocvičně, aby se dětem zpestřila činnost. Náš sbor
vyhrál 1. místo jak v mladších žácích, tak i ve
starších.
Další významnou soutěží pro mladé hasiče je okresní soutěž Plamen. Probíhá ve dvou

fázích. Podzimní kolo zahajuje Závod požární
všestrannosti a štafeta dvojic, v letním kole žáci
soutěží v disciplínách CTIF, požárním útoku a
štafetě 4x60. Naši starší žáci vybojovali 5. místo
a mladší si domů odvezli pohár za 3. místo.
Aby se mládež z ostravských sborů setkávala
v soutěžích častěji, přišla Odborná rada mládeže v Ostravě s nápadem pořádat Ostravskou
ligu mládeže. Je to celoroční soutěž, která má
deset kol, v letošním roce proběhl již 4. ročník.
Jednotlivé sbory si vymyslí soutěž a mohou se
do ligy přihlásit. Organizace takovéto soutěže

a také účast v ní je velmi náročná. Soutěžilo se
v Horní Lhotě, Vratimově, Horních Datyních,
Muglinově, Michálkovicích, Pustkovci, Krásném Poli, Třebovicích, Hrabové a v Plesné. Zúčastnili jsme se všech deseti soutěží a stálo to
za tu námahu. Odměnou mladším žákům jsou
zlaté medaile a pohár za 1. místo. Starším tato
trofej utekla o malinký kousek. Při finálním
sčítání měli stejný počet bodů jako Michálkovice, a tak rozhodoval počet vítězství. Michálkovice na tom byly lépe, a proto si naši starší
žáci odvezli domů stříbrné medaile a pohár za
2. místo. Samozřejmě jsme tento úspěch poté
s dětmi náležitě oslavili v hasičárně, bublinky
tekly proudem a snědly se vítězné dorty.
Dne 3. září jedeme na krajskou soutěž O pohár starosty kraje, kde se setkají první tři vítězná družstva ze všech okresů kraje.
Gratuluji našim hasičům k těmto dosaženým
úspěchům. Dále bych chtěla také zmínit náročnou práci vedoucích Zdeňka Gürtlera a Libora
Svobody, kteří mladé hasiče na tyto soutěže
připravili. Většina soutěží je také zdokumentována na hasičských stránkách sboru - www.
sdhhd.cz. či http://mladezhd.rajce.idnes.cz.




Mladí hasiči v akci

Za SDH Horní Datyně
vedoucí mládeže
Mgr. Lucie Svobodová

foto autorka

policie radí a informuje

Pachatel si vyměnil kola
Představte si, že necháte své kolo na zahradě bez dohledu pouhých 10 minut, odskočíte si na chvíli domů, a když se vrátíte, najdete tam jiné. Takováto
nechtěná výměna kol se přihodila jednomu z místních obyvatel v ulici Na Zadkách ve Vratimově v neděli 10. 7. 2011 zhruba mezi 11.30 až 11.40 hodin.
Pachatel ze zahrady domu odcizil volně,
u zdi odložené kolo, které vidíte na fotografii. Jeho odcizením vznikla majiteli škoda
ve výši nejméně 15000 korun.
Jako „kompenzaci“ zanechal poškozenému kolo, které, jak jsme zjistili, pochází taktéž z trestné činnosti. V brzké době
bude vráceno zpět svému majiteli. Na místě
činu jsme zajistili několik pachových a biologických stop, kolo samotné pak jako stopu věcnou. Pachatel se svým jednáním dopustil nejen přečinu krádeže, ale i přečinu
porušování domovní svobody, za což mu
hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
Pomineme-li nyní krádeže jízdních kol
ze sklepních prostor domů, které svou
podstatou tvoří jiný druh kriminality, jsou
nezajištěná kola v letních obdobích, opřená o lavičky, zdi, stromy, sloupy veřejného osvětlení, stojany dopravních značek,
přímo lákadlem pro zloděje. Je jedno, zda
kolo zanecháte volně na frekventovaném
místě, nebo ve své zahradě i v tak klidném
místě jako jsou Vratimovské Zadky. Ke
krádežím totiž může dojít na všech místech
a v kteroukoliv dobu. Zmizení kola je otázkou několika vteřin a riziko pro pachatele

je nízké. A přitom stačí tak málo, abyste
z něho udělali hůře dostupnou kořist. Při
odkládání kola je třeba ho vždy upoutat
zámkem k pevné části v okolí (již zmiňovaná lavička, strom, sloup apod.) tak, aby
bylo připevněno přes rám, nebo jej uklidit
z dohledu možného pachatele, třeba domů
do chodby a zamknout vchod.
Jednou z možností zabezpečení jízdních
kol či motocyklů je i využití elektronických
prvků zabezpečení. Může jít o detektory či
osobní alarmy, které, jsou-li nainstalovány
a pokud spustí sirénu, někdo neoprávněně
s kolem pohybuje. Zajímavou kombinaci
představuje alarm k ochraně jízdního kola,
motocyklu nebo mopedu, ale i k ochraně
proti krádeži přípojného vozíku, nákladu
na něm, zavazadel umístěných na střešním
nosiči (zahrádce).
Ocelový kabel s mechanickým bezpečnostním zámkem, doplněný pohybovým
detektorem a hlasitou sirénou, nabízí
dvojitou ochranu proti odcizení. Srdcem
alarmu je pohybový detektor s nastavitelnou citlivostí. Při ostře zapnutém přístroji
se rozezní siréna, jakmile někdo nepovolaný jízdním kolem či motocyklem
4

Ilustrační foto

zdroj (PČR)

pohne, nebo se pokusí s alarmem manipulovat.
K propojení s chráněným předmětem
slouží 1,5 m dlouhý ocelový kabel. Tím
lze pohodlně přimknout jízdní kolo, skútr,
moped či malý motocykl přes přední či
zadní kolo ke stojanu nebo jiné pevné části.
Ocelový kabel je součástí elektronického
obvodu a jakmile dojde k jeho přerušení,
okamžitě se rozezní siréna.
Závěrem bych Vás ráda požádala o případné poznatky při pátrání po pachateli
a odcizeném jízdním kole. Je možné, že
pachatel projel v neděli, v poledních hodinách, na jednom z kol kolem vašeho domu.
S poznatky se obraťte na Obvodní oddělení
PČR Vratimov, nebo na linku 158.

Prap. Mgr. Silvie Kasperová
			

inspektror
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Den záchranných složek Vratimov 2011 – 17. září 2011
DYNAMICKÉ UKÁZKY			
		
10.00 – 11.00	Vystoupení dechového orchestru ZUŠ Vratimov a mažoretek ZIK ZAK. Slavnostní zahájení. Otevření výstavy z historie SDH Vratimov v Kulturním domě.
11.00 – 12.00	Dynamická ukázka – zásah SDH Řepiště – historické
vozidlo a dobové vybavení, ukázky z výcviku služebních koní Městské policie Ostrava (do 13.00 na místě
– dotazy návštěvníků, prohlídka koní)		
12.00 – 13.00	Písničky a moderátor Rádia Čas, prohlídky profesionální techniky, výstroje a výzbroje Hasičského záchranného sboru MSK, Sborů dobrovolných hasičů,
speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství
PČR, Městské policie Ostrava, výklad, odpovědi na dotazy návštěvníků, hasičské soutěže pro děti, kolo štěstí,
kvízy a soutěže, laserová střelnice atd.
13.00 – 14.00	Ukázky z výcviku služebních psů Policie České republiky, ukázka lezecké skupiny Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje – záchrana člověka
z výšky		
14.00 – 15.00	Ukázka sportovního požárního útoku mladých hasičů
SDH Vratimov, vystoupení mažoretek ZIK ZAK – Vratimov
15.00 – 16.00	Ukázka zásahu historické hasičské techniky a hasičů v dobových uniformách – Hasičské muzeum HZS
MSK, zásah SDH Vratimov – dopravní nehoda, vyproštění zraněných z vraku automobilu pomocí hydraulických nástrojů, první pomoc, ošetření záchranáři
územního střediska záchranné služby
16.00 – 17.00	Písničky a moderátor Rádia Čas, prohlídky profesio
nální techniky výstroje a výzbroje Hasičského záchranného sboru MSK, Sborů dobrovolných hasičů,
Policie ČR, Městské policie Ostrava, výklad, odpovědi

dnes představujeme …
Vratimovský svaz tělesně postižených pracuje již více než třicet let.
Požádal jsem paní Dáju Slívovou
o malé seznámení s činností svazu.

Svaz tělesně postižených má asi 150 členů. Schází se každou první středu v měsíci, v prostorách Domu služeb. Na námi pořádaných akcích se schází vždy přibližně
70 procent členů. Pro naše členy pořádáme
vždy jeden zájezd, většinou v květnu a zajišťujeme vstupenky do divadla v Ostravě.

na dotazy návštěvníků, hasičské soutěže pro děti, kolo
štěstí, kvízy a soutěže, laserová střelnice atd.
		
STÁLÁ ČÁST PROGRAMU		
10.00 – 17.00 Prodejní stánky a stánky s občerstvením
10.00 – 17.00 Skákací hrad pro děti
10.00 – 17.00 Soutěže pro děti s hasičskou tématikou
10.00 – 14.00	Technika lezecké skupiny hasičského záchranného
sboru – prohlídka, výklad
10.00 – 13.30	Ukázky výstroje a výzbroje Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství PČR Moravskoslezského
kraje – stan pro krizové řízení, mobilní monitorovací
centrum – prohlídky, výklad
10.00 – 17.00	Prevence Městské policie Ostrava – stánek pro děti,
kvízy, hry ukázky výzbroje a výstroje strážníků
10.00 – 17.00	Mobilní kamerový systém Městské policie Ostrava –
prohlídka, výklad
10.00 – 13.30	Prevence Policie České republiky a laserová střelnice
– testy, kvízy a hry pro děti i dospělé zábavnou formou
10.00 – 17.00	Laserová střelnice a technika Obvodního oddělení
PČR Vratimov
10.00 – 17.00	Ukázky profesionální techniky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
10.00 – 17.00	Ukázka techniky Sboru dobrovolných hasičů Vratimov
10.00 – 17.00	Historická hasičská technika a cisternové automobilové stříkačky Sborů dobrovolných hasičů Horní Datyně,
Řepiště, Sedliště, Šenov, Václavovice
10.00 – 17.00	Ukázky techniky Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, výuka postupu při první
pomoci pro veřejnost
10.00 – 17.00	Ukázky techniky dopravní policie

… svaz tělesně postižených vratimov
V organizaci máme i ležící členy. Ty
pravidelně navštěvujeme vždy na Vánoce
a ženy ještě v květnu na Den matek.
Pro naše ležící členy nabízíme bezplatně k užívání zdravotní chodítka.
Tuto službu nemusí využívat jenom členové, ale všichni občané Vratimova a
Horních Datyň.
Jak je to ve Vratimově s bezbariérovými přístupy? Je hodně míst, kde se vozíčkáři nedostanou?

Pro větší setkání našli tělesně postižení střechu na hlavou v DDM

foto archiv STP
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V naší organizaci vozíčkáře nemáme,
takže to moc nevadí. Na městském úřadě
je bezbariérový přístup – výtah a plošina
pro vozíčkáře a druhý bezbariérový přístup je do prodejny zdravotnických potřeb. Bez problémů se vozíčkáři mohou
dostat třeba do prodejny COOP, ale pouze
do prodejny potravin. Do horního patra už
je třeba zajistit obsluhu, která vozíčkáře
vyveze výtahem. V kulturním středisku
by asi vozíčkář měl problém. Kino není
přizpůsobené pro návštěvu vozíčkáře vůbec, stejně tak divadelní představení, prodejní trhy nebo výstavy jsou pro vozíčkáře
nepřístupné.
Každý rok jezdíme na relaxační a rekondiční pobyty na Horní Bečvu. Pro
invalidy tyto pobyty organizuje Okresní
výbor Svazu invalidů ve Frýdku-Místku.
Chcete oslovit čtenáře Vratimovských
novin? Chcete jim něco vzkázat?
Potkáváme se denně na ulici, zdraví i invalidé, chodíme kolem sebe. Vždy si musíme uvědomit, že teď jsme zdraví a za pár
minut už to může být jinak. Jsme pořád
lidé se stejnými právy na hodnotný život.
I tělesně postižení se dokážou bavit a žít
jako plně zdravý člověk. Važme si toho
a chovejme se k sobě ohleduplně.


Dáji Slívové se ptal (jk)

informace občanům
Vážení čtenáři,
Vy, kteří máte přístup na internet, jste si mohli přečíst dopis zaslaný
viníkům odpovědným za navezené hromady z lagun OSTRAMO Ostrava na naše území. V našem úsilí o zamezení zpracování vytěžených lagun
jsme dosáhli dílčího úspěchu. V začátcích našeho boje proti nezákonným
návozům paliva z lagun jsem bohužel, a to i ze strany státních orgánů odpovědných za ochranu životního prostředí, slyšela jen podiv nad tím, proč
nám to vadí, vždyť se vlastně nic neděje a při opakovaných návštěvách
jednoho nejmenovaného státního orgánu jsem zaslechla i větu „co zas ta
otravná starostka chce“. Nakonec se ukázalo, že náš boj je zcela oprávněný
a legitimní. Společnosti BALTOM s.r.o. bylo uloženo několik pokut (jedna
z nich ještě nepravomocně) a oproti původnímu předpokladu již v plánu další likvidace lagun není místo Vratimov, jako příjemce a zpracovatel
GEOBALU 3, či dalších výrobků z lagunové sludge. Ještě začátkem měsíce

Nemůžete se zbavit odpovědnosti za trvající
znečišťování našeho města a devastaci životního
prostředí.
Uplynulo již více než půl roku od okamžiku,
kdy začala devastace životního prostředí v našem městě navážením páchnoucích hromad z lagun Ostramo v Ostravě.  Do areálu společnosti
DATAFISH OSTRAVA, s.r.o., umístěném v centru města, přijížděly další a další plně naložené
kamiony, které na volnou, nezpevněnou plochu
vyklápěly páchnoucí hmotu, ze které vytékala do
půdy olejovitá, smrdutá tekutina. Poté bylo okolí
areálu po několik měsíců zasypáváno tmavým,
olejnatým prachem, který ulpíval na oknech a
parapetech okolních domů, dostával se do bytů
a šířil olejnatý zápach po okolí. Výsledkem, přetrvávajícím do dnešního dne, pak jsou prašné,
páchnoucí hromady, uložené v rozporu se zákony
našeho státu na volném prostranství a provizorně
zakryté plachtami.
Je to více než půl roku, kdy se všemi zákonnými prostředky snažíme domoci nápravy vůči těm,
kteří naši situaci způsobili. Snažíme se chránit
zdraví našich občanů v již tak ekologicky zatížené oblasti, kdy se snažíme zabránit případným
dalším škodám na životním prostředí, ke kterýmdochází uvolňováním prašných částic do ovzduší,
zejména při větrném počasí, a jejich splavování
do země při deštivém počasí.    
To, co se u nás nachází, je údajně  výrobkem
z odpadů z lagun nazvaným TPS NOLO. Jedná se
o odpad z lagun – kyselé ropné kaly- promíchaný
s vápnem a v určitém poměru s uhelným prachem.    
Dne 30. 6. 2011 měly, dle výzvy stavebního
úřadu, hromady z našeho města zmizet a  občané se tak zbavit   zapáchajícího, olejnatého prachu. Bohužel ani 14 dnů po tomto termínu se nic
nezměnilo. Když jsme zjišťovali proč, sdělil nám
zástupce společnosti BALTOM, s.r.o., že nemají
peníze na zaplacení likvidace nahromaděného
odpadu (výrobku). Náklady na  odvoz vyčíslili na
částku 28 mil. Kč a dle jejich vyjádření jim sdružení Čistá Ostrava dluží za provedené práce 88
mil. Kč, které odmítá vyplatit. Pokud nezaplatí,
odvoz neprovedou.  
Na základě námi opatřených informací můžeme adresně označit viníky situace na území města
Vratimova. Jsou to ti, kteří se v různém postavení
podílejí na státní akci „Likvidace lagun Ostramo
Ostrava“.
Je to především Česká republika, kterou zastupují Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí.

srpna, před uzávěrkou příjmů příspěvků do Vratimovských novin, však na
našem území zůstaly navršené hromady obsahující sludge z lagun, uhelný
prach a vápno.
Bohužel, zcela v souladu s naší původní obavou, jak jsme také od počátku všechny zainteresované upozorňovali, chybí peníze na likvidace navezeného paliva, když jen odvoz byl společností BALTOM s.r.o. vyčíslen na
28 mil. Kč. V žádném případě nedopustíme, aby naše město bylo trvale
znečištěno páchnoucími a prašnými hromadami. Proto byli vyzváni všichni, kdo jsou nějak zainteresováni na akci likvidace lagun OSTRAMO v
Ostravě. Věříme, že část ze 4 miliard Kč, které stát vyčlenil na tuto akci,
bude použita i na vyčištění našeho města.
Dopis adresovaný ČR, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu
životního prostředí, Ministerstvu financí, GEOSAN GROUP, a. s., za
sdružení Čistá Ostrava a BALTOM, s. r. o., uveřejňujeme v plném znění.

Činnost investora z pověření České republiky
vykonává stání podnik  DIAMO. Dále je to sdružení Čistá Ostrava, které tvoří GEOSAN GROUP
a. s., OHL ŽS, a.s. a AQUTEST a.s. Zásadní činnost v rámci sdružení zajišťuje GEOSAN GROUP
a. s., která, dle jejich internetových stránek, realizuje v rámci nápravných opatření  odtěžení a
zpracování náplně lagun na certifikované palivo,
odtěžení a dekontaminaci zemin a rekultivaci
území. A konečně společnost BALTOM s.r.o., která na základě smluvního vztahu se společností
GEOSAN GROUP a.s. (členem sdružení Čistá
Ostrava) měla, kromě jiného, zpracovávat sludge
na certifikované palivo a toto prodávat konečným
odběratelům.
Metodickým pokynem změny č. 7 prováděcího
projektu, uzavřeným mezi DIAMO, s.p. a sdružením Čistá Ostrava v březnu 2010, byl dán souhlas
s vytvořením meziskladu ve Vratimově, v období
od března do června 2010, přestože realizátoři tohoto metodického pokynu   museli vědět, že
jimi určené   plochy pro skladování paliva nelze
bez porušení zákona k takovému účelu využívat.
Tímto dal stát a  sdružení Čistá Ostrava  zelenou
k vytvoření nezákonné skládky paliva na území
našeho města a dalšímu zpracovávání nebezpečného GEOBALU 3 ve zcela nevyhovujících
podmínkách. Takto otevřené cesty pak vrchovatě
využívala společnost BALTOM, s. r. o., pro svoji
nezákonnou a neekologickou činnost v areálu.
Jen odvoz prašných hromad ze středu našeho
města vyžaduje,   dle vyčíslení společnosti BALTOM s. r. o., částku 28 mil. Kč. Proto je zcela nezbytné, aby všichni viníci, kteří situaci způsobili,  
spojili své síly a co nejrychleji zbavili naše občany a naše město této ekologické zátěže. Opačná cesta prodlužuje dobu, kdy jsme vystavováni
zhoršeným ekologickým podmínkám, zvyšuje nebezpečí kontaminace povrchových a podzemních
vod  a prohlubuje nebezpečí, že společnost BALTOM s.r.o. z finančních důvodů nebude schopna  
navezené hromady zlikvidovat.  
Bude-li stát realizovat ekologické zakázky
obdobným způsobem, neučiní-li definitivní  stop
nezákonným postupům a neodstraní důsledky takového jednání, může vzniknout precedens, kdy
v rámci likvidace  odpadů se za státní peníze stane Česká republika jednou velkou nepovolenou
skládkou.
Od samého počátku, kdy jsme zjistili navážení
páchnoucích hmot na naše území, jsme poukazovali na nebezpečí nedostatku finančních prostředků na jejich likvidaci a nebezpečí, že se jich
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naše město již nezbaví. Byť uskladněná hmota je
nazývána palivem, obsahuje stále řadu nebezpečných látek, které se nacházejí v lagunách. Prachové částice se dostávají do ovzduší, dýchají je
naši občané, naše děti.  Prudkými dešti je prach
splachován do okolí a dostává se do země.
Naše město se nachází v místě největšího znečištění ovzduší v rámci Evropské unie. Na zlepšení životního prostředí bylo našemu regionu
státem přislíbeno provést adekvátní opatření a
investovat vysoké finanční částky Místo toho se,  
po zpoplatnění dálničního úseku mezi Ostravou
a Frýdkem-Místkem, valí naším městem stovky
aut, jejichž řidiči nechtějí investovat do dálničních známek a do centra města nám, za peníze
státu, byly navezeny, bez ohledu na platné zákony, hromady prachu vyrobeného z nebezpečného
odpadu.
Od února roku 2011 město neobdrželo od žádného z viníků vyjádření, kdo a jakým způsobem
bude situaci řešit. Poslední dopis z Ministerstva
životního prostředí ČR se snaží svalit vinu na společnost SIMUL trust, a. s. – společnost, se kterou
má již  město Vratimov z nedávné minulosti negativní zkušenosti v souvislosti se snahou provádět
v areálu pyrolýzu pneumatik, společnost s neznámou vlastnickou strukturou, která snad má být
bílým koněm, za kterým zůstanou hromady páchnoucích hmot. Ve stejném dopise jsme odkazování  
na stavební úřad. Tento státní orgán možná může
vydat řadu výzev a rozhodnutí o vyklizení, pokutách apod., jak již konečně učinil, město Vratimov
však nepotřebuje rozhodnutí státních orgánů,
ta naše město nezbaví odpadu,   potřebuje jen a
pouze to, aby viníci napravili, co porušením zákonů naší republiky způsobili. Skutečnost, že se
zákony neřídily ani naše nejvyšší státní orgány,
je o to více alarmující. Stát vynakládá na likvidaci lagun Ostramo Ostrava miliardové částky,
proto je smutné, že nemá 28 mil. Kč potřebných
na vyčištění našeho města.  Stále jsme však ještě
optimisté a věříme, že hromady z našeho města v
krátké  době zmizí.
O všech krocích, které město podniká, průběžně občany, jak nám ukládá zákon, informujeme.
Proto budou v našem měsíčníku a na internetových stránkách města seznámeni i s tímto dopisem a reakcí jednotlivých adresátů. Věříme také,
že naší občané, na rozdíl od předcházejícího období, budou stát státním úředníkům aspoň za pár
slov vysvětlení.




JUDr. Dagmar Hrudová,
starostka

informace občanům

POZVÁNÍ
Zveme občany města Vratimova a Horních Datyň na zasedání Zastupitelstva města
Vratimova, které se koná dne 5. září 2011 v 15:00 hodin v budově Městského úřadu Vratimov, zasedací místnosti č. 16, III. patro.



IvoKičmer,místostarosta

Milí rodičové,
Město Vratimov spolu se Sborem pro občanské záležitosti Vám nabízí možnost
slavnostního uvítání do života Vašeho děťátka v obřadní síni Městského úřadu
ve Vratimově, nebo v Kulturním domě v Horních Datyních (dle trvalého bydliště
dítěte). Termíny posledních slavnostních obřadů v letošním roce jsou:
Vratimov
24. září 2011
10. prosince 2011

Horní Datyně
12. listopadu 2011

Telefonické objednávky: 595705925 – matrika
Osobně: na odboru sociálně – správním Městského úřadu ve Vratimově, 1. patro,
dv. č. 1 – matrika
Objednávky na e-mailovou adresu: vecerova.meu@vratimov.cz
Uzávěrka přihlášek je nejpozději 10 dnů před konáním obřadu!
Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady „vítání občánků“ bez poplatku, a to pro děti maximálně do jednoho roku věku. Obřady se konají vždy v sobotu v dopoledních hodinách, o hodině konání akce budou rodiče informování pozvánkou. Fotografování
dětí nezprostředkováváme, je možno svým vlastním fotoaparátem přímo v obřadní
síni. Rodiče obdrží pro své dítě, kromě dárečku, pamětní knížku. V případě, že se z
důvodu nemoci nebudou moci rodiče se svým dítětem nahlášeného obřadu zúčastnit, prosíme o telefonické odhlášení na telefonní číslo: 595705925, nebo na e-mailovou adresu: vecerova.meu@vratimov.cz


DrahomíraVečeřová,matrikářkaMěÚVratimov

Informace
o realizaci kanalizace
v lokalitě Podlesí
Dne 12. 7. 2011 byla podepsána Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Současně město Vratimov obdrželo
rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou
bude podporována (stejně jako výše uvedenou smlouvou) akce Odkanalizování
části Vratimov, lokalita Podlesí. Následně
bylo dnem 13. 7. 2011 předáno zhotoviteli
stavby (spol. Vodostav Ostrava spol. s. r.
o.) staveniště a tímto dnem také zahájena
stavba. V současné době probíhají stavební práce dle harmonogramu, přičemž
předpoklad ukončení stavby je stanoven
na den 12. 1. 2012. Zda bude možné tento
termín dodržet, se bude odvíjet zejména
dle klimatických podmínek. Občané, kteří mají nemovitosti v této lokalitě, byli
dopisem, zaslaným zhotovitelem, informováni o postupu prací a o možnostech
zajištění příjezdu k jejich nemovitostem.
O dalším postupu prací a o způsobu a realizaci napojení jednotlivých nemovitostí
k nově vybudované kanalizační síti budou
občané, kteří jsou vlastníky nemovitostí
v této lokalitě, informováni na veřejném
projednání, o jehož termínu budou jednotlivě včas vyrozuměni.



Ing.AlenaKašparová
ved.odb.investic

Ze schůze Rady města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi dne 1. 7. 2011
projednávala:

– Udělení souhlasu k přijetí daru příspěvkovou organizací
– Vzorovou smlouvu o právu provést stavbu – kanalizační
přípojky Podlesí

– Plány práce komisí RM na II. pololetí roku 2011
– Vyhlášení záměru prodeje kanalizace
– Jmenování vedoucí organizační složky města Vratimova
– Smlouvu o dílo na opravu výtluků na místních komunikacích
– Přidělení nebytových prostor v Domě služeb Vratimov
– Rozpočtové opatření č. III/2011
– Návrh na odpis nedobytných pohledávek
– Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor
– Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky

Rada města Vratimova na své schůzi dne 19. 8. 2011
projednávala:

Rada města Vratimova na své schůzi dne 1. 8. 2011
projednávala:
– Využití předkupního práva na podíl domu
– Smlouva o dílo
– Dodatek ke smlouvě
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– Rozbory hospodaření za 1. – 6. měsíc roku 2011
– Výsledky finančních kontrol za I. pololetí roku 2011
– Zprávu o postupu prací na stavbě „Odkanalizování části
Vratimov, lokalita Podlesí“
– Rozbory hospodaření Kulturního střediska Vratimov
– Stanovení ceny pro pronájem části pozemku
– Ukončení nájmu obecního bytu v Domě s pečovatelskou
službou Vratimov a přidělení obecního bytu v Domě s pečovatelskou službou Vratimov
– Smluvní nájemné u obecních bytů
– Rozpočtový výhled na léta 2012 – 2015
– Přípravu na 6. zasedání Zastupitelstva města Vratimova

IvoKičmer,místostarosta

z historie

Kronika města Vratimova – část 6.
Zjevy poválečné
Chtěli bychom míti v naší republice ustálenější poměry, lid pracovitý, aby zavládl blahobyt v naší nové vlasti. Jisto jest, že válka měla
zhoubný vliv, že utlumila v člověku ušlechtilejší city, všude se jeví nespokojenost, nechuť k
práci a nezřízena touha po lehkém nabytí majetku. Láska k bližnímu ze srdcí lidských skoro
vymizela a místo ní zahnízdilo se tam hamižné
sobectví. Takové jevy nutí každého upřímného
vlastence k přemýšlení, jak vyhladiti zase tyto
nepěkné vlastnosti povahy lidské.
Sčítání lidu
Ve dnech od 16. do 19. února 1921 provedeno
sčítání lidu ustanovenými komisaři, kterými
byli učitelé zdejších škol. Po převratu vznikla
v některých krajích naší republiky nová náboženská sekta, která byla později jako církev
československá státem uznána. I ve zdejší obci
zahájena byla před sčítáním lidu některými
občany agitační akce pro tuto církev a přihlásilo se k ní přes 300 osob. V roku 1921 bylo
ve Vratimově biřmování československé, které
udílel srbský biskup Dositej. Církev československou založil zde Štěpán Pavlický.
Velká Ostrava
Již v roku 1919 jednalo se o utvoření Velké
Ostravy ze všech okolních obcí moravských
i slezských. Ve schůzi zdejšího obecního zastupitelstva dne 30. dubna 1919 podán a přijat byl návrh, aby naše obec byla přidělena
k Velké Ostravě. Projektované spojení obcí se
neuskutečnilo pro odpor některých slezských
obcí. Připojeny byly k Moravské Ostravě jen
sousední obce moravské.
Doba poválečná
Nutno poukázati na všeobecný pokles mravů v době poválečné. Dle náhledu rodičů jest
mládeži vše dovoleno a vystoupí-li škola proti
mnohým neřestem, narazí na odpor nerozumných rodičů. Rodičové berou děti na schůze,
průvody, výlety, do kina, kde filmy nejsou právě nejvhodnější ani pro dospělé, neřku-li pro
děti. A tím mládež školní bere zkázu na mravech a děti jsou těmi dojmy již v útlém mládí
přesyceny a ve škole nejeví žádného zájmu na
vyučování.
Činnost školního haléřového spolku
V ošacení chudých školních dítek staral se
od roku 1895 Školní haléřový spolek, který
v roku 1895 založil a po celou dobu trvání jeho
finance spravoval ředitel obecné školy Karel Vavřík. Nyní po 25 letech pro nepříznivé
politické poměry, pro nevraživost politických
stran mezi sebou, pro chikanování osob zasloužilých o sociální péči ustal haléřový spolek ve své činnosti, poněvadž jeho působení
zneuznáno, ba dokonce se mu kladly překážky
v jeho lidumilné činnosti. Za 25 let rozdal za
50000 Kč šatstva a obuvi chudým dětem, což
při znehodnocené předválečné valutě mnoho
znamenalo.

Úplavice
V měsíci srpnu 1921 vypukla v obci úplavice, která se značně rozšířila a vyžádala si na
životech několik obětí. Tak naproti školy u obchodníka Ondřeje Polacha onemocněla skoro
celá rodina. Jeden den pochovávali jsme žáka
měšťanské školy Karla Polacha, co zatím do
rakve ukládali jeho matku paní Aloisii Polachovou. Nemoc trvala v obci skoro dva měsíce, i vyučování po prázdninách bylo odloženo
o dva týdny.
Řím. kat. svaté biřmování
Dne 21. září 1921 udílel ve Vratimově řím.
kat. svaté biřmování daleko široko známý lidumil Dr. Ant. Cyril Stojan, arcibiskup olomoucký.
Elektrické osvětlení
Značný krok kupředu učinila obec zavedením elektrického osvětlení. Po konečném
dojednání obce Vratimova s mor. slezskou
elektrárnou začato na podzim v roku 1921
s instalováním elektrického osvětlení v jednotlivých domech a dne 21. listopadu 1921 rozžata
první elektrická světla a o vánocích byla celá
obec, vyjímaje Podlesí a vratimovské zadky
elektricky osvětlena. Podávám zde přehled nákladů na hlavní elektrické vedení, které obec
hradila, a to dle účtu k 1. lednu 1922:
Za 114 akcií á 420 Kč
47 880 Kč
Za úpis obligací nom. 249 000 Kč

236 500 Kč
Za náhradu úroků z upsaných obligací

2 857,78 Kč
Za převodní poplatky akcií
570 Kč
Za úroky z prodlení ze splátek mimo akcie

1 226,38
Za ztracený fond
206 500 Kč
Úhrnem
495 584,16 Kč
První osvětlení bylo dosti drahé, platilo se
za kW hodinu 5 Kč a mimo to ještě poplatek
za elektroměr, měs. 6 Kč, za elektrický pohon
motorů kW 2,50 Kč
1922
Finanční situace obce po válce
Celková daň obce Vratimova v roku 1918
obnášela 11 827,15 Kč. Zdejší továrně nebyla od roku 1913 předepsána výdělková daň,
a proto vybíraly se obecní přirážky podle
výdělkové daně z roku 1913, která obnášela
necelé 3000 Kč. Vydání na obecní potřeby po
válce neobyčejně vzrostlo obzvláště vydržováním měšťanské školy, následkem toho octla se
obec ve velmi stísněných finančních poměrech
a nemohla vyrovnati pozemkovému ústavu ani
dlužné splátky s úroky v obnosu 12 463 Kč ze
školní půjčky. Teprve v roku 1922 došel částečný předpis výdělkové daně pro továrnu za
uplynulá léta. Daň se tomuto průmyslovému
podniku, který po válce měl neobyčejné zisky,
také neobyčejně se zvýšila, tak na příkl. za rok
1920 zvýšena byla výdělková daň továrně z

9

necelých 3000 Kč na 308 000 Kč. To pomohlo
obci. Továrna doplatila dle této daně na přirážkách, které v roku 1920 obnášely 620 %, skoro
1 milion 900 tisíc Kč. Taktéž v následujících
letech 1921 a 1922 byla továrně daň asi v této
výši předepsána, leč obecní přirážky nebyly již
tak vysoké, a proto i doplatky byly menší, ale
vždycky ještě značné (přes 400 tisíc byla daň).
Obec finančně zesílila. První účel, ke kterému upotřebila peněz, byl zaplacení dluhu za
školu. I při tom jsme dobře pochodili. Půjčka
v komunální ústavě v Opavě byla nám vyplacena v dluhopisech, které v roku 1908, kdy
jsme školu stavěli, měly dobrý kurs, prodali
jsme 100 Kč nominale za 95 Kč, další půjčky
v následujících letech neměly už té kurzovní
ceny, ale vždycky 93 a nejnižší 92. Když jsme
dluh tento komunálnímu ústavu v roku 1922
spláceli, platili jsme za tytéž dluhopisy něco
přes 60 Kč za 100 Kč nominale, tedy kdysi
jsme výhodně prodali a nyní ještě výhodněji koupili a ústavu vrátili, takže jsme při tom
na 60 000 Kč získali, o tolik nám přišla škola
laciněji a když i ztráty kdysi byly následkem
sporů a procesů, tím nízkým kursem poválečným nejen že se vše uhradilo, ale ještě obec
získala. S ohledem na znehodnocenou valutu
poválečnou stála by budova tato nyní 2 miliony Kč – původní stavba tedy desetkrát více
a ještě strana dělnická užila jako agitačního
prostředku při prvních obecních volbách poválečných výčitky, že dosavadní správa obce
špatně hospodařila.
Subvence na školu v Rakovci
Občané z vratimovských Zadků jsou přiškoleni do Rakovce. Ačkoli obecní zastupitelstvo opětně povolilo těmto občanům subvence
na stavbu školy rakovecké, zbyl jim konečně
ještě dluh 5 840 Kč. Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 14. ledna 1922 na dotyčnou žádost povoleno s ohledem na příznivé finanční
poměry obce, aby tento dluh občanům z vratimovských Zadků byl docela zaplacen.
Obecní chudobinec
Na téže schůzi obecního zastupitelstva odhlasován na zřízení chudobince ve Vratimově
obnos 50 000 Kč.
Zřízení telefonu
Obecní zastupitelstvo usneslo se dne 8. dubna 1922 na zřízení telefonu v obci. Ve schůzi
dne 10. června t. r. oznámeno, že náklad na zřízení telefonní stanice obnáší 13 000 Kč.
Osada Závodí – připojení k Vratimovu
V této schůzi jednáno o připojení hrabovské
osady Závodí k Vratimovu a o hrazení nákladu s tím spojeného. Usneseno, že obec vratimovská ponese náklad na zakreslení map jen
v tom případě, bude-li hranicí regulační čára
řeky Ostravice. První usnesení se stalo 9. října
1920.


pokračování příště

spolky a organizace

Důchodci na
Hostýnských vrších

Vratimov v květu,
6. ročník

Výbor klubu důchodců připravil pro své
členy na 11. 8. 2011 zájezd na Hostýnské
vrchy. První zastávkou na cestě byl Svatý Hostýn. Křížová cesta, rozhledna i
bazilika upoutaly všechny účastníky. V
odpoledních hodinách vedla cesta účastníků do malebné valašské obce Rusava.
Po prohlídce národopisného muzea se celý
zájezd vydal na Tesák a odtamtud – kam
jinam? – na houby. Domů se všichni vrátili
plni nevšedních zážitků a dobré nálady.

Letošní deštivé počasí se zřejmě podepsalo i na účasti 6. ročníku fotografické
soutěže Vratimov v květu. Jak jinak si
vysvětlit, že jsme až do tohoto dne neobdrželi od občanů žádnou soutěžní fotografii. V plánovaném termínu 12. až 23. září
2011 tak zřejmě soutěž a výstava nebude
uskutečněna. Sponzorovi soutěže, kterým
je v tomto roce Lesotechnika Vratimov,
pan Zdeněk Hečko, tak musíme poděkovat a hodnotný dar pro vítěze vrátit.




Zaspokojenévýletníky
JanaKaločová

NaSvatémHostýně

(red)

fotoJ.Kaločová

informace občanům

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro
podzim 2011

Buďte všímaví i vy …

Vratimov
10. 10. Restaurace U Kostela
11. 10. Radniční náměstí
12. 10. křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
13. 10. ulice Na Příčnici u hasičárny
14. 10. ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu Krahulčí
17. 10. ulice Rakovecká u mostu
18. 10. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova
Horní Datyně
19. 10. U Důlňáku u obchodu
20. 10. ulice Václavovická u kapličky
21. 10. kulturní dům Horní Datyně

Sběr proběhne opět v době od 10.00 do 17.00 hodin. Opakovaně upozorňuje, že sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu neslouží k odkládání odpadu vzniklého při podnikatelské
činnosti!




RNDr.IvanaHranická
odborVaŽP

Hřbitovníul.24.7.2011

Vzpomínka na větrné mlýnky
Dovolte mi upozornit občany obcí Slezské brány a návštěvníky
knihovny v Horních Datyních na již pátou tématickou výstavu, věno-

vanou zajímavým jubileím v historii našich obcí. Tentokrát je věnována místní technické zajímavosti z minulého století, větrným mlýnkům.

V místopise naleznete celkem osmnáct těchto staveb na katastru obce
Horní Datyně. Původně americký patent, zařízení pro mletí mouky, vyráběla v několika modifikacích firma Kunz v Hranicích na Moravě. Před
sto lety založil v H. Datyních založil svoji kovářskou firmu Josef Borový
a od počátku – dvě desetiletí, opravoval, zhotovoval a instaloval, hlavně na
Těšínsku, větrné mlýnky oblíbené konstrukce Ajax.
Výstava obsahuje mnohé nepublikované materiály a fotografie mlýnků,
získané třicetiletým sběrem informací a pokusů o jejich záchranu.
Mimo historii a svědectví o kovářské dílně nalezne návštěvník i smutný
příběh kovářského učně F. Kulky, nebo zmínku o vodním mlýně, který
stával již před založením obce i s jeho původním vyobrazením, nalezeném
v brněnském archivu.
Nová výstava v příštím roce pak bude zaměřena na cestování a turistiku po Beskydách, které ovlivnily místní tělovýchovu a vedly před 50
léty k vybudování turistické chaty na Morávce. Vítáme k tomuto tématu
dobové dokumenty a fotografie.


V.Kuchař

JedenzmlýnkůvŠenově
10

fotoJanSládek

kulturní středisko připravuje

HRADIŠŤAN

18. října 2011
v 18.00 hodin
kinosál Hvězda, Vratimov
Vstupenky v předprodeji
v KS Vratimov
a OIC Ostrava
pondělí – čtvrtek
7.00 – 17.00 hodin
pátek
7.00 – 14.00 hodin

Chceš se naučit správně na in-linech?

Kino HVĚZDA vás zve na komedii
s Jimem Carreym

KS Vratimov připravuje novinku
in line školu

PAN POPPER A
JEHO TUČŇÁCI

výuka jízdy na kolečkových bruslích pro dospělé i děti
skupinový kurz pro úplné začátečníky i pokročilé bruslaře

23. a 24. září 2011 v 18.00hod.

17. nebo 18. září 2011 od 9.00 – 14.00
cena jednoho dne 300 Kč
svačinku s sebou, malé občerstvení připraveno!
pomůžeme Vám s výběrem a nákupem bruslí
a potřebného vybavení na in-line
zájemci hlaste se v KS Vratimov,
nebo na tel.595 700 752

CHŮZÍ KE ZDRAVÍ A KRÁSNÉ POSTAVĚ

Nordic Walking
KS Vratimov ve spolupráci s hlavním trenérem sportovního klubu
Honzou Jarošem z Bílovce vás zve na jednodenní seminář, jak správně,
zdravě a efektivně zvládnout chůzi se speciálními chodeckými holemi.
10. nebo 11. září 2011 od 9.00 – 14.00 hod.
cena jednoho dne 300 Kč
Svačinku s sebou, malé občerstvení připraveno! Senioři vítáni!
Hole nejsou nutné, je možné si je na semináři půjčit, zakoupit
anebo objednat!
11

Hřejivá rodinná komedie Pan Popper a jeho tučňáci vypráví příběh pana Poppera (Jim Carrey), který je úspěšným
newyorským podnikatelem. Nakolik se mu ale daří v podnikání, natolik se mu nedaří v osobním životě, kde má problémy urovnat vztahy se svou rodinou a utíká od všech zásadních rozhodnutí, která by měl učinit. Jednoho dne se však
stane něco, co jeho život obrátí úplně naruby. Přímo do obýváku mu totiž pošta doručí neočekávanou a hodně podivnou
zásilku. Šest velkých krabic, ze kterých vyleze šest živých
tučňáků, které pan Popper, jak se následně dozví, zdědil.
95´/70,-/příst. ﬁlm s českým dabingem

kulturní středisko připravuje
Dlouho očekávanou komedii Jiřího Vejdělka

MUŽI V NADĚJI
uvidíte v kině HVĚZDA 7. – 8. října v 18.00
a tentokrát výjimečně po oba dny i ve 20.00
vstupné 70 Kč
Vstupenky s místenkou již v předprodeji v pokladně kina
Hvězda i v pokladně KS Vratimov.
Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po
úspěšné komedii Ženy v pokušení s novým snímkem věnova-

ným tentokráte mužům. Ústřední otázka této skvěle obsazené
komedie zní, zda může být nevěra základem šťastného manželství. Šarmantní bonviván Rudolf (Bolek Polívka) je o tom
přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat,
musí se snažit, aby si ho udržela“
Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona Stašová,
Petra Hřebíčková, Eva Kerekésová

LIDICE v kině HVĚZDA

Kino Hvězda Vratimov vás zve na

HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 2

Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se
absurdní náhodou připletli do cesty „dějinám“. Tvůrci nejdou cestou klasického válečného filmu, tragédii
přiblíží skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku,
která stojí na počátku celého příběhu.

16. a 17. září 2011 v 18.00 hod.
Harry Potter (Daniel Radcliffe) a jeho přátelé Hermiona Grangerová a Ron Waesley (Emma Watson a Rupert Grint) mají již
část svého nebezpečného putování za sebou. Několik viteálů je
zničeno, ale několik z nich stále přežívá kdesi ve světě. Proto
může zlovolný Lord Voldemort (Ralph Fiennes) dál šířit po světě
nenávist a násilí, pronásledovat své nepřátele a společně se svými
přivrženci směřovat k ovládnutí světa. Naštěstí naděje na jeho porážku nikdy neumírá, a tak Harry a jeho přátelé, podporovaní neúnavným odbojem v Bradavicích, neustále pokračují v namáhavé
cestě. Vše ale směřuje k závěrečné a velkolepé bitvě.

Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár,
Zuzana Bydžovská, Ondřej Novák, Norbert Lichý, Veronika Kubařová, Václav Jiráček, Jan Budař.
Zveme vás do kina HVĚZDA ve středu a ve čtvrtek
21. a 22. září 2011 v 18.00 hod.
film v délce 126´/vstupné 75 Kč
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Mluvíte anglicky?
Chcete se naučit anglicky, či prohloubit své dosavadní znalosti? Přihlaste se do kurzů angličiny v Kulturním
středisku Vratimov. Výuka je zajištěna osvědčenými lektory a moderními výukovými metodami s individuálním přístupem dle stupně Vašich znalostí.
Informační schůzka pro pokračující studenty:
6. 9. s Mgr. Zubíčkovou v 16.00 hod.
12. 9. s Mgr. Kolmášovou v 16.00 hod.
Informační schůzka pro nové uchazeče
12. 9. s Mgr. Kolmášovou v 16.00 hod.
Bliží informace a přihlášky: Kulturní středisko Vratimov, tel. 595 700 752, www.ksvratimov.cz/kurzy.

KUNG FU PANDA 2

Všechny příznivce

dvojice EVY A VAŠKA

14. a 15. září 2011 v 18:00hod.

zveme na jejich vystoupení
v kulturním domě Horní Datyně
18. listopadu 2011 v 18.00 hod.
taneční parket i občerstvení bude zajištěno
Předprodej vstupenek v KS Vratimov

Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, který společně s pěti přáteli, Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou,
Zmijí a Opičákem, hájí rodné údolí. Všudypřítomnou pohodu
ale naruší zprávy o zlosynovi, který plánuje krádež mocné zbraně, jež by mu mohla pomoci dobýt Čínu a zničit umění kung fu.
Po společně s Pěti postrachy vyráží na strastiplnou pouť napříč
Čínou, na jejímž konci čeká mocný nepřítel. Jak ale mohou přeborníci kung fu zničit zbraň, která je odolná vůči tomu, co ovládají nejlépe? Po musí zapátrat v minulosti a ve svých kořenech,
na které úspěšně zapomněl. Jedině tak může získat schopnosti,
které mu dají šanci na vítězství.
91´/70,-/rodinná komedie v českém znění

V září 2011 v KS Vratimov opět otevřeme počítačové kurzy
Microsoft Excel – tvorba tabulek, vzorců a grafů.
Microsoft Power Point- naučíte se vytvořit prezentaci, graﬁcky ji zpracovat.
Použijete animaci a vytvoříte poutavou a zajímavou vlastní prezentaci.
Základní úpravy digitální fotograﬁe – stahování a následná úprava fotograﬁí, tvorba fotoalba.
Nadále se můžete hlásit i do těchto kurzů:
Základy PC – Microsoft Word - textový editor, práce s myší a klávesnicí,
práce se složkami a soubory.
Internet a elektronická pošta– základy práce s internetem, elektronická pošta, práce s programy ICQ, Skype.
Jednotlivé kurzy jsou v rozsahu 3 týdnů a 12 hodin za 500,-Kč.
Zájemci se mohou hlásit v KS Vratimov anebo na tel. 595 700 752
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kulturní středisko připravuje
MÁŠ CHUŤ CVIČIT A NE JEN DOMA SEDĚT? PŘIJĎ K NÁM BUDE SE TI VESELEJI DO ZRCADLA HLEDĚT

Kulturní středisko Vratimov nabízí od září volná místa v těchto cvičebních kurzech:
Úterý v 19.00 hod. Pilates s Broňou

Pondělí v 17.00 hod. Bodystyling s Monikou – tvarování
postavy a redukce hmotnosti, zlepšení kondice, posilování –
zvýšení svalové vytrvalosti.

Středa v 17.00 hod. AEROBIC s Lenkou – nejznámější,
klasická forma vytrvalostního cvičení při hudbě, kdy díky
působení aerobní zátěže dochází v organismu k pozitivním
změnám.

Pondělí v 19.00 hod. RELAX cvičení – relaxační cvičení s
důrazem na protažení a procvičení všech svalových skupin.

Středa v 17.00 hod. (salonek) Jóga – cvičení jógy a hathajógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také především prevenci a to ve smyslu upevnění imunity, předcházení
nemocí a stáří.

Úterý v 17.00 hod. Cvičení na velkých míčích – balanční míč je ideálním a dokonalým náčiním, které Vás donutí
rozvíjet všechny pohybové schopnosti, zejména pohyblivost,
koordinaci a rovnováhu.

Středa v 19.00 hod. Kalanetika – cvičení zaměřené na tvarování postavy a posílení problémových partií. Při cvičení
využíváme činky, posilovací tyče a gumičky.

Úterý v 18.00 hod. Pilates s Bárou – při cvičení pilates
se protahuje a posiluje celé tělo se zaměřením na „střed“ –
všechny cviky vycházejí z posílení jádra těla (břišních svalů
a svalů spodní části zad).

Čtvrtek v 19.00 hod. Břišní tance s Latifah – břišní tanec
je vhodný pro všechny, protože nepřetěžuje ani svalstvo ani
klouby, ba právě naopak má velmi příznivý vliv na celé tělo,
ale i psychiku ženy.

Do všech našich kurzů se můžete hlásit osobně v kulturním středisku anebo na tel.čísle 595 700 752

Kupon na zlevněnou vstupenku

Divadelní společnost Artur

Klauni ve školce

25. září v 10.00 hod.
Duo Šamšula

Dne 15. 11. 2011, v 18 hodin
v KS Vratimov

kinosál Hvězda Vratimov

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
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kino hvězda vratimov – program na měsíc září 2011 – tel.: 595 700 756

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

Zmijí a Opičákem, hájí rodné údolí. Všudypřítomnou pohodu
ale naruší zprávy o zlosynovi, který plánuje krádež mocné zbraně. Po společně s Pěti postrachy vyráží na strastiplnou pouť napříč Čínou, na jejímž konci čeká mocný nepřítel.
České znění.

BANKSY:EXIT TROUGH THE GIFT SHOP

1. 9. v 18.00 hod.
USA/VB/87´/60,-/dokumentární komedie/přístupný od 12 let
Legendární streetartista a graffiti writer Banksy, který ani přes
nominaci na Oscara neodhalil svoji identitu, vstupuje do českých
kin se svým provokativním mystifikačním dokumentem o street
artové scéně. Excentrický francouzský majitel obchodu Tonny
Guetta, který má stovky hodin záznamů graffiti akcí, marně pátrá po tajemném Banksym a sám se po jeho vzoru rozhodne stát
kultovním umělcem.
Hrají: Banksy, Thierry Guetta , Shepard Fairey, Invader, Rhys Ifans,
Jay Leno, Christina Aguilera , Noel Gallagher

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – část 2

16. – 17. 9. v 18.00 hod.
VB/USA/150´/75,-/dobr.- rodinný- fantasy/přístupný od 12 let
Harry Potter a jeho přátelé Hermiona Grangerová a Ron
Waesley mají již část svého nebezpečného putování za sebou.
Několik viteálů je zničeno, ale několik z nich stále přežívá kdesi
ve světě. Proto může zlovolný Lord Voldemort dál šířit po světě
nenávist a násilí, pronásledovat své nepřátele a společně se svými přivrženci směřovat k ovládnutí světa.
Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena
Bonham Carter, Bonnie Wright, Maggie Smith

FAIR GAME

2. – 3. 9. v 18.00 hod.
USA/108´/70,-/životopisné drama/přístupný od 12 let
Valerie pracuje jako vysoký důstojník CIA v oddělení proti šíření jaderných zbraní. Během vyšetřování irácké zbrojní strategie zjišťuje, že navzdory přesvědčení vlády USA nemá Irák
program na výrobu jaderných zbraní. Žádné podezřelé obchodování však neodhalí a o výsledku své mise píše článek do The
New York Times.

LIDICE

21. – 22. 9. v 18.00 hod.
ČR/ 126´/ 75,- /válečné drama/přístupný od 12 let
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Podle scénáře Zdeňka Mahlera nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2. světové války
z neobvyklé perspektivy.
Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Zuzana
Bydžovská, Ondřej Novák, Norbert Lichý

Hrají: Sean Penn, Naomi Watts, Ty Burrell, Bruce McGill, Brooke
Smith, David Denman, Michael Kelly,

STROM ŽIVOTA

7. –8. 9. v 18.00 hod.
USA/138´/75,-/drama/přístupný
Texas, 50. léta minulého století. Jack O’Brien si prošel dětstvím
plným her a krásné nevinnosti. Dospívání mu však přináší rozčarování a vztah s jeho otcem, který by mu pomohl tímto nelehkým obdobím projít, je dosti komplikovaný. Jack je ztracenou
duší v moderním světě, která si klade řadu otázek a snaží se v
životě zorientovat. Kde je pravda? Co je věčnost? Jak vznikl život? Hvězdně obsazený snímek je poctou životu, přírodě a světu
kolem nás, jenž se nám odhaluje jako symfonie.

PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI

23. – 24. 9. v 18.00hod.
USA/95´/70,-/komedie/přístupný
Hřejivá rodinná komedie Pan Popper a jeho tučňáci vypráví
příběh pana Poppera, který je úspěšným newyorským podnikatelem. Nakolik se mu ale daří v podnikání, natolik se mu nedaří v osobním životě, kde má problémy urovnat vztahy se svou
rodinou a utíká od všech zásadních rozhodnutí. Jednoho dne se
však stane něco, co jeho život obrátí úplně naruby.
Hrají: Jim Carrey, Carla Gugino, Philip Baker Hall, Madeline Carroll, Angela Lansbury, James Tupper

Hrají: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Kari Matchett, Fiona
Shaw, Joanna Going, Kimberly Whalen

INTIMNÍ PAST

28. – 29. 9. v 18.00 hod.
VB/USA/91´/70,-/drama-horor-thriller/přístupný od 15 let
Každý rok se přibližně tři milióny nezadaných žen v Americe
přestěhují do neznámého bytu. Nevědí, kdo v něm před nimi žil,
neznají jeho majitele a ani si nedělají starosti s výměnou zámku
na dveřích. Film je právě o takové ženě. Mladá a pěkná doktorka Juliet Dermer se po rozchodu s manželem přestěhuje do
Brooklynu. Chce začít nový život.
Hrají: Jeffrey Dean Morgan, Hilary Swank, Christopher Lee,
Lee Pace, Penny Balfour, Michael Massee, Aunjanue Ellis

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ

9. – 10. 9. v 18.00 hod.
USA/100´/70,-/komedie/přístupný od 12 let
Pro Nicka, Kurta a Dalea by jedinou věcí, která by jejich každodenní dřinu udělala aspoň trochu snesitelnější, bylo rozemlít jejich netolerantní šéfy na prach. Odejít z práce není řešení, takže
s přispěním většího než malého množství alkoholu a pochybné
rady od bývalého trestance si tři kamarádi vymyslí komplikovaný a zdánlivě „blbuvzdorný“ plán, jak se zbavit svých nadřízených navždy.
Hrají: Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jason Bateman, Julie
Bowen, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Donald Sutherland,

BARBAR CONAN

30.9. – 1. 10. v 18.00 hod.
USA/110´/80,-/akční-dobrodružná fantasy/přístupný od 12 let
Když je Conan ještě malý chlapec, je vesnice, ve které žije, přepadena válečníky. Děti jsou odvedeny a připoutány k obrovskému žentouru. Po patnácti letech utrpení je Conanovo srdce plné
nenávisti. Je prodán na gladiátorské zápasy a díky své stoupající
hvězdě je vzděláván a do umění boje zasvěcován.
Hrají: Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Max von
Sydow, Sandahl Bergman, Mako, William Smith

KUNG FU PANDA 2

14. –15. 9. v 18.00 hod.
USA/91´/70,-/rodinná animovaná komedie
Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, který společně s pěti přáteli, Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou,
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společenská rubrika

VZPOMÍNÁME
Dne 30. srpna uplynulo 10 let
co nás navždy opustila paní

Kdo ho měl rád – vzpomene,
kdo miloval – nezapomene.
Dne 24. 8. by se dožil 70 let náš drahý
manžel, tatínek a dědeček, pan

Věra Marešová

Leopold Firek

Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi.
Dcera Hana a syn Petr s rodinami.

Dne 27. 4. již uplynuly 4 roky od jeho
úmrtí. Za celou rodinu dcera Alena.

Kdo měl rád, vzpomene,
kdo miloval, nikdy nezapomene.
Dne 16. srpna jsme vzpomněli
2. výročí úmrtí paní

Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 31. 8. vzpomínáme 10. výročí
úmrtí pana

Mgr. Jiřiny Kičmerové

Vladislava Dostála

S láskou a úctou vzpomínají manžel Ivo,
dcera Lucie a syn Kamil s rodinami.

Nikdy nezapomenou manželka
a syn s rod.

Kurzy v KS Vratimov

Září v Kulturním středisku

Program v kulturním domě ve Vratimově
21. září v 9.00 hod.

kinosál
„Náš pejsek a my“ DOGMA, o. s., přednáška pro ZŠ

22. září v 9.00 hod.

kinosál
LIDICE film pro žáky ZŠ

25. září v 10.00 hod.

kinosál
nedělní pohádka „KLAUNI VE ŠKOLCE“

Program v kulturním domě Horní Datyně
5. září v 18.00 hod.
30. září v 18.30 hod.

Schůze výboru zahradkářů
Schůze výboru včelařů

Kurzy v KS Vratimov
AJ Mgr. Kolmášové INFO schůzka učebna AJ 12. září v 16.00 hod.
pro bývalé absolventy a nové zájemce o výuku AJ
AJ Mgr. Zubíčkové INFO schůzka učebna AJ 6. září v 16,00 hod.
pouze pro absolventy 1. a 3 ročníku 2010/2011

Cvičení seniorů

pondělí

09.00

cvičební sál

Body styling

pondělí

17.00

cvičební sál

Aerobic mix

pondělí

18.00

cvičební sál

Relax cvičení

pondělí

19.00

cvičební sál

Velké míče

úterý

17.00

cvičební sál

Pilates s Bárou

úterý

18.00

cvičební sál

Vinyasa joga

úterý

18.00

salonek

Pilates s Broňou

úterý

19.00

cvičební sál

Jóga

středa

17.00

salonek

Aerobic mix

středa

17.00

cvičební sál

Fat Burner

středa

18.00

cvičební sál

Kalanetika

středa

19.00

cvičební sál

Pilates s Bárou

čtvrtek

17.00

cvičební sál

Body styling

čtvrtek

18.00

cvičební sál

Břišní tance

čtvrtek

19.00

cvičební sál

Zum Dance

čtvrtek

18.30

velký sál

Tenisový klub Biocelu Vratimov pořádá ve čtvrtek 29. září 2011
v 18.00 nábor dětí do tenisové přípravky (pro děti narozené 2005
– 2007). Nábor proběhne v areálu tenisových kurtů za každého
počasí.
Jana Biolková

Program akcí, spolků a organizací města
Klub českých turistů Horní Datyně pořádá¨25. ročník cykloturistické jízdy Radegast 2011 – Memoriál Lumíra Kaloče v sobotu
17. září 2011. Sraz účastníků v 8.30 hod. před KD v Horních Datyních a před MěÚ ve Vratimově.

Místní knihovna HORNÍ DATYNĚ pořádá výstavu s názvem
„Po stopách větrných mlýnků v Horních Datyních – 100 let místní
výrobny“
Výstava trvá již od 6. června 2011 na dobu neomezenou a je přístupná vždy v půjčovní době knihovny.

V pátek 23. 9. 2011 v 9.30 hodin TJ Sokol Vratimov pořádá,
za podpory MěÚ a KS Vratimov, IV. ročník Běhu naděje, který
navazuje na známý Běh T. Foxe.

Za TJ Sokol Vratimov, Irena Heinichová

Dny varhaní hudby 24. až 25. září 2011, 15.00 – 17.00 hodin. Zároveň je vyhlášena veřejná sbírka na opravu historické budovy. Husův
sbor Vratimov, Školní ul. 3/217
16
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Oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů města Vratimova
Kdo v sobotu 17. září přišel na
Radniční náměstí ve Vratimově a  zúčastnil se Dne záchranných složek
Vratimov k oslavě 100 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů Vratimov,
určitě nelitoval.

Bohatý program např. ukázal návštěvníkům, jak se zachraňují osoby zaklíněné
po autohavárii ve vozidle a všichni obdivovali zručnost a sílu zasahujících hasičů
a zdravotníků. Jiná skupina předvedla zásah na výškové budově a slaňování s ohroženou osobou ze střechy městského úřadu.

Ukázka zásahu policejních složek

Zásah hasičů při dopravní nehodě

foto Denisa Krumpochová

Přišli se představit také strážníci Městské
policie v Ostravě na koních a policejní jednotka zasahující se služebním psem proti
pachateli trestného činu.
V bohatém programu zahráli žáci Základní umělecké školy ve Vratimově a vystoupily mažoretky ze souboru ZIK ZAK
Vratimov.
Zajímavý a výborně připravený program, spolu s přehlídkou historické hasičské techniky a výstavou fotografií, prová-

foto Denisa Krumpochová

zející historií hasičů u nás, začal v deset
hodin a pokračoval v rychlém sledu do
sedmnácti hodin. Ani počasí se nechtělo
nechat zahanbit a oslavy se konaly v prosluněném letním dni.
Nezbývá, než našim hasičům poděkovat
za vynikající organizaci důstojné oslavy
a krásný zážitek, který všem účastníkům
připravili.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

informace občanům

Smluvní nájemné u obecních bytů od 1. 1. 2012
Ke dni 31. 12. 2010 ve většině obcí – i v našem městě - skončilo období, ve
kterém bylo možno uplatnit jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
V našem městě došlo k jednostrannému zvyšování nájemného u všech obecních bytů s výjimkou neprodaných bytů
v prodaných domech, bytů v domech s pečovatelskou službou a bytů v půdních vestavbách. Pro město Vratimov byla cílová
hodnota měsíčního nájemného v roce 2010
28,59 Kč/m2 podlahové plochy bytu.
Investice do zvyšování kvality bydlení
však nejsou možné bez navýšení stávajícího nájemného, jehož výše stále ještě nedo-

sahuje ani výše nutné pro prostou údržbu
bytového fondu.
Od 1. 1. 2011 je úprava nájemného
v souladu s platnou legislativou možná na
základě dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. Pokud k dohodě mezi nájemcem
a pronajímatelem nedojde, soud rozhodne
o výši místně obvyklého nájemného, to je
smluvního nájemného, za které je možné
předmětný byt pronajmout za běžných
podmínek na trhu v daném místě a čase.
1

Na 13. schůzi rady města, konané dne
19. srpna 2011, bylo usn. č. 13/5.4.1 a usn.
č. 13/5.4.2 s účinností od 1. 1. 2012 schváleno smluvní nájemné v obecních bytech
takto:
– smluvní nájemné v obecních bytech
vč. půdních vestaveb, ve výši 45 Kč
měsíčně za 1 m2 podlahové plochy
bytu
– smluvní nájemné v obecních bytech v
domech s pečovatelskou službou vč.
půdních vestaveb, ve výši 20 Kč měsíčně za 1 m2 podlahové plochy bytu.



Odbor investic a údržby
obecního majetku MěÚ Vratimov

informace občanům

Proč starostové měst a obcí demonstrovali v Praze?
Je to asi naší národní povahou, ale Čechy a samozřejmě taky Moraváky, na rozdíl od takových Francouzů,
Řeků a jiných, moc v ulicích při demonstracích neuvidíte. Naše rozhořčení už musí být opravdu hodně, hodně
velké, abychom se odhodlali vyjít do ulic a tam bojovat

O co starostům vlastně jde.
Hlavním zdrojem příjmů měst a obcí je
podíl na daních z příjmů ze závislé činnosti,
příjmů právnických osob, DPH apod. (tzv.
sdílené daně). Jak vyplývá z přiloženého
grafu, naši zákonodárci odhlasovali před
několika lety nelogický a nespravedlivý
systém rozdělení sdílených daní, tzv. RUD
(rozpočtové určení daní), podle kterého
právě města s obdobným počtem obyvatel
jako my, dostávají z těchto daní na jednoho
občana nejnižší částku. Rozdíl mezi městy
naší velikosti a statutárními městy pak činí
více než čtyřnásobek. I menší města musí
investovat nejen do údržby stávajícího majetku, ale měla by se i dále rozvíjet. Také
my vlastníme komunikace, cesty, chodníky,
školy, kulturní domy, bytové domy, domy
pro seniory a další nemovitý majetek, který jen v rámci údržby vyžaduje neustálé
vynakládání vysokých finančních částek.
A protože i z důvodu silného a dlouholetého podfinancování menších měst docházelo
k zanedbání a nedostatečné údržbě majetku,
je nutno na údržbu vynakládat stále více peněz. Města a obce by se však měla také rozvíjet, investovat do výstavby infrastruktury
pro nově vznikající rodinné domy, investovat do volnočasových aktivit dětí a mládeže,
budovat např. hřiště pro děti, investovat do
nadstavbových aktivit pro své občany, tak,
abychom jen stále závistivě nepokukovali po
městech a vesnicích na západ od našich hranic a nemuseli se stydět za to, jak vypadají
naše cesty, chodníky, domy apod.. A právě
v důsledku nespravedlivého přerozdělování dostává také Město Vratimov od státu
nejméně finančních prostředků na jednoho
občana. A z toho mála, co nám stát přidělí,
musíme často neekonomicky vydávat pení-

za svá práva. Účast téměř tisícovky starostů měst a obcí
na demonstraci v Praze 21. 9. 2011 za spravedlivé rozdělování tzv. sdílených daní svědčí o tom, že míra jejich trpělivosti s dlouhodobým, nespravedlivým rozdělováním
peněz, již byla překročena.

ze na získání dotací. Pro velkou
složitost a nepřehlednost dotací
vytvářejí města často projekty,
které neuspějí. K podání žádostí o dotace je vždy nutno
sjednat specializovanou firmu,
která si samozřejmě nechá své
služby zaplatit. Takto městům
vznikají další výdaje, aniž by
často cokoliv přinesly pro město a jeho občany. Města jsou
však nucena tuto cestu podstupovat, neboť bez dotací by
se jejich rozvoj fakticky úplně Záběry z demonstrace starostů
foto D. Hrudová
zastavil.
A právě rozhořčení nad stávajícím systé- a nejvyššími příjmy byl 1:3. Nechceme tato
mem, který obcím a městům dává minimum města a zejména Statutární město Ostravu
financí a při tom málu, co obce z rozpoč- připravit o jejich peníze a netrváme na tom,
tu získají, je nutí prostředky neekonomic- aby naše podfinancování bylo řešeno na jeky a často zcela bezdůvodně vynakládat, jich úkor. Chceme však i my mít vytvořeny
„vyhnalo“ starosty do ulic města Prahy za podmínky pro to, abychom si mohli o našich
panem premiérem. O závažnosti problému investicích rozhodovat sami a nemuseli se
a o tom, jak finanční situace a nespravedl- o peníze doprošovat úředníků centrálních
nost při rozdělení peněz starosty tíží, svědčí státních orgánů.
Chceme dostatek peněz pro řádnou
jejich hojná účast na této akci. Zástupce zde
mělo i naše město a všichni jsme to brali údržbu majetku, abychom nejezdili po dějako morální povinnost ve vztahu k obča- ravých silnicích, neklopýtali na špatných
nům postižených měst a obcí. Komunikace chodnících a našim nájemníkům nefoukamezi starosty a předsedou vlády nepostráda- lo do bytů ztrouchnivělými okny. Chceme
la emoční náboj a premiér starostům přislí- mít peníze na kroužky našich dětí, na kulbil, že od roku 2013 dojde k nápravě u těch turu a na další rozvoj našeho města, které
nejpostiženějších, kdy město Vratimov patří nám byly řadu minulých let nespravedliprávě k těm obcím, které dostávají, s ohle- vým rozdělováním odpírány.
Proto jsme my starostové dne 21. 9. 2011
dem na svoji velikost, nejmenší částku na
překonali svůj ostych, nechuť domáhat se
jednoho obyvatele.
Bohužel návrh změny RUD, který vy- svého práva na ulici a za vysoké účasti
chází z vládního kabinetu, postavil Statu- jsme své dlouholeté požadavky připometární města Prahu, Ostravu, Brno a město nuli předsedovi vlády ČR panu Petru NePlzeň proti ostatním městům a obcím, ne- časovi.
JUDr. Dagmar Hrudová
boť změna má být provedena na úkor jejich 
rozpočtů, tak, aby poměr mezi nejnižšími starostka

Záběry z demonstrace starostů
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foto D. Hrudová

informace občanům

Školní rok 2011/2012 v ZŠ Vratimov, Datyňská
a odloučeném pracovišti v Horních Datyních
V úvodu bych vás chtěla seznámit s údaji, které se týkají organizace ZŠ.
Nový školní rok jsme zahájili s vyšším počtem žáků, tedy i s vyšším počtem
pedagogů. V 19-ti třídách se vzdělává 391 žáků, 3 oddělení školní družiny
navštěvuje 85 dětí. Na škole pracuje 26 pedagogů, 1 asistent pedagoga a 3 vychovatelky ŠD. Správních zaměstnanců je celkem 6.
Protože ZŠ získala v loňském roce nemalé finanční částky z evropských fondů na
modernizaci učeben a na zlepšení kvality
vzdělávání, mohlo být vybaveno dalších 6
učeben interaktivními tabulemi s příslušenstvím (tj. počítačem a dataprojektorem), jedna učebna byla vybavena pro výuku cizích
jazyků, další učebna pro hudební výchovu.
V minulých letech jsme od sponzorů dostali 3 interaktivní tabule a jednu máme zapůjčenou díky projektu DDM ve Vratimově
„Centrum dětské komunikace“. Znamená to
tedy, že téměř ve všech hodinách je možné
tuto techniku používat. Kvalita vzdělávání se
ale nezlepší jen vybavením moderní technikou, využíváním počítačů a internetu, který
je mj. rozveden ke všem počítačům v učebnách i v kabinetech, ale důležitý je také zájem
učitelů o sebevzdělávání v této oblasti a následné předání těchto získaných vědomostí a
dovedností žákům.
Na další vzdělávání pedagogů jsme mohli použít finanční prostředky z druhého
projektu „EU peníze školám“, a tak se učitelé zúčastnili kurzů a seminářů týkajících
se rozvoje finanční gramotnosti, přírodovědné, matematické, čtenářské a informační gramotnosti, tvorby digitálních učebních
materiálů i jazykových kurzů pro učitele
cizích jazyků v zahraničí, např. dvoutýdenního intenzivního kurzu anglického jazyka
v Anglii se zúčastnily tři učitelky, které vyučují anglický jazyk na naší škole a v tomto oboru se stále vzdělávají a zdokonalují.

Zlepšuje se také technický stav budovy
ZŠ. Pokračovala výměna oken na chodbách a
byla dokončena rekonstrukce odpadního potrubí. Důležitá je samozřejmě celková estetika školního
prostředí, a tak byly vymalovány chodby a opravena
malba ve třídách. Největší
změnu zaznamenali naši
žáci již v jarních měsících,
kdy proběhla rekonstrukce
šaten. Konečně po padesáti
třech letech byly klece nahrazeny šatními skříňkami!
Pro tento školní rok máme
naplánovány nejrůznější akce,
koncerty, exkurze, divadelní
představení, výlety, školu
v přírodě, plavecké kurzy, lyžařské kurzy pro 4. – 5. roč.
a 7. – 8. roč. Opět budeme
připravovat vánoční jarmark Vybavení tříd je na vysoké úrovni
foto Zdeněk Oršulík
spojený s dnem otevřených
dveří a koncem května se uskuteční školní z důvodů rekreačních pobytů. Doufám, že se
akademie k 55. výročí otevření „Nové ško- nám podaří problémy odstranit a že naši žáci
ly“ ve Vratimově.
budou i nadále patřit mezi úspěšné řešitele
Protože pro nás – pedagogy, jsou nejdůle- olympiád a uchazeče o studium na středních
žitější výsledky výchovně vzdělávací práce, školách.
určitě se zapojíme do celostátního testováVšem přeji pevné nervy, hodně trpělivosti
ní vědomostí žáků, hlavně 5. a 9. ročníku. a úspěchů.
Využijeme i dalších nejrůznějších nabídek
Mgr. Miroslava Klančíková
srovnávacích testů. Zúčastníme se soutěží a 

ředitelka ZŠ Datyňská
olympiád.

Rada města Vratimova na své schůzi dne 14. 10. 2011 projednávala:

Konec podávání žádostí
o občanský průkaz ve Vratimově

– Vyhodnocení sezóny 2011 na koupališti
– Stanovení cen za svoz komunálního odpadu v roce 2012
– Stav hospodaření společnosti Teplo Vratimov, spol. s r. o.
– Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, spol. s r. o.
– Přípravu na údržbu místních komunikací v zimním období
– Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie na rok 2012
– Dodatek ke smlouvě o pronájmu reklamní plochy
– Návrh na ukončení pronájmu nebytových prostor
– Prodloužení nájemních smluv
– Smlouvu o zřízení věcného břemene
– Smlouvu o dílo
– Přípravu na 7. zasedání zastupitelstva města dne 31. 10. 2011

S účinností od 1. 1. 2012 dochází ke změně zákona č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Od tohoto data
budou obce s rozšířenou působností vydávat nové typy občanských
průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Tato změna se občanů dotkne hlavně v tom, že již nebude možné
žádost o nový občanský průkaz podat na Městském úřadu Vratimov
a rovněž nebude možné ani následné jeho vyzvednutí.
Žádosti o vydání nového občanského průkazu budou přijímány na
Městském úřadu Vratimov jen do 30. listopadu 2011.
V období 1. – 14. 12. 2011 z důvodu technické odstávky budou žádosti vyřizovány pouze na příslušných obcích s rozšířenou působností.
Pro Vratimov je to Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Ostrava.
Od 2. 1. 2012 se již žadatel může obrátit na jakoukoliv obec s rozšířenou působností.

Ze schůze Rady města Vratimova



V našem zájmu je připravit žáky co nejlépe
na studium na středních školách.
Všichni víme, že nestačí jen zájem ze strany pedagogů, ale hlavně se musí snažit samotní žáci, pravidelně kontrolováni svými
rodiči. Společnými silami tak můžeme dosáhnout dobrých výsledků. Důležitá je také
pravidelná docházka do školy, tzn., že je nutné snížit počet zameškaných hodin, zejména



Ivo Kičmer, místostarosta
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Ing. R. Mičulková, tajemnice

informace občanům

Všichni blahopřejeme
Dne 6. 10. 2011 oslavil své 95. narozeniny
dlouholetý občan našeho města pan Miroslav
Ende. Přestože neměl lehký život, např. za války byl totálně nasazený, podařilo se mu utéct
a pod cizí identitou se schovávat před svými
pronásledovateli, je stále ve vynikající psychické a fyzické kondici. Na oslavě narozenin, kterou na počest oslavence uspořádali jeho blízcí
a přátelé, zavzpomínal na to, co všechno v životě zažil a s noblesou a šarmem, kterou by mu
mohli závidět mnohem mladší muži, si zatančil
se všemi přítomnými ženami.
Město Vratimov se připojuje ke gratulantům
a přeje panu Miroslavu Endemu do dalších let
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za Město Vratimov
JUDr. Dagmar Hrudová, starostka
… s noblesou a šarmem, kterou by mu mohli závidět mnohem mladší muži …

Zimní pneumatiky od 1. listopadu
Novinkou pro motoristy je zákon o silničním provozu č. 133/2011 Sb. Platí od 1. 8.
2011 a týká se bodového ohodnocení přestupků a také podmínek provozu vozidel
v zimním období, tedy používání zimních pneumatik.
Provozem vozidel v zimním období se podle
novelizovaného zákona o silničním provozu
rozumí provoz v období od 1. listopadu do 31.
března. Nové znění zákona stanoví povinnost
přezout na zimní pneumatiky, pokud:
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytnout
souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.
Novela zákona přináší novou úpravu týkající
se používání zimních pneumatik. V loňském
roce byly v zimním období umístěny doprav-

ní značky povolující vjezd automobilů pouze
se zimními pneumatikami, v novém zákoně je
přidána podmínka sněhu, ledu nebo námrazy
na vozovce.
Je prokázáno, že zimní pneumatiky mají při
nižších teplotách své opodstatnění. Proto lze
zimní obutí vozidel doporučit.Vždyť jde především o životy nás všech. K obutí vozidla budou
jistě přihlížet i pojišťovny při likvidaci škod způsobených nehodami.
(red)

spolky a organizace

Zahrádkáři zvolili Jablko roku 2011
Dne 2. října byl pro zahrádkáře významný den. Každý rok v tuto dobu dostane jedno jablko
ocenění členy Českého zahrádkářského svazu – Jablko roku. Je ctí každého zahrádkáře zúčastnit se této významné soutěže a získat titul právě pro ten svůj plod. Pro letošní rok to bylo jablko
vypěstované panem Jindřichem Kusákem. Jablko loňského vítěze pana Arnošta Najzara se tentokrát umístilo na druhém místě.
Pan Štěpánek a paní Červená z místní
organizace zahrádkářů jsou zapálenými
pěstiteli těchto plodů, a byli mi skvělý-

mi průvodci celou výstavou. Již více než
patnáct let pořádají zahrádkáři tuto výstavu zeleniny a květin. S výstavou probíhá

Na výstavě bylo to nejlepší z ovoce a zeleniny

foto (jk)
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i soutěž Zlaté jablko, která se dnes už stala pro pěstitele prestižní záležitostí. Těší
i zájem mladší generace o zahrádkářskou
činnost. Na výstavě se podílely i vratimovské školy.
Byly zde k vidění vazby květin, rostlinné léčebné produkty a výtvarná díla místních umělců, šperky, včelařské výrobky
a obrázky malířky paní Molinové. Zajímavé byly i paličkované obrazy zahrádkáře
pana Pajorka. V přízemí Domu zahrádkářů probíhala zároveň výstava panenek,
která se těšila velkému zájmu školních
dětí, které na výstavu přišly.
Zahrádkářům nezbývá než popřát příznivé počasí pro příští sezónu a hodně ná(jk)
vštěvníků na výstavě v roce 2012.

… t. j. sokol vratimov

dnes představujeme …

Sokolská myšlenka ve Vratimově stále spojuje lidi
Již více než stovka let uběhla od založení tělovýchovné jednoty Sokol ve Vratimově. Paní Ilona Spratková, starostka tělovýchovné jednoty, mi sdělila, že jedním krátkým článkem nelze postihnou celý
vývoj a tím méně současnost tělovýchovné jednoty se stoletou tradicí.
Členská základna jednoty čítá v
současnosti 183 členů, z toho je 56
dětí a mládeže. V roce 2008 uplynulo
100 let od založení TJ Sokol Vratimov
a 80 let od položení základního kamene sokolovny.
Velkým přínosem pro fungování
sokolovny byla, dle slov starostky TJ
Sokol, změna správce tělocvičny, kterým je cca od roku 2006 pan Vladimír
Brus. Stejným dílem přispěla k celkovému zvelebení sokolovny a areálu
i jeho manželka Iva Brusová.
Sokol ve Vratimově funguje hodně
odlišným způsobem, než tomu bylo
ještě před 10 až 15 lety. Bohužel se
vytrácí tradiční cvičení pro širokou
veřejnost a sokolské hodnoty jsou už

pro naši a mladší generace pouhou
historií. Proto se sokolovna stále více
stává komerční tělocvičnou, aby si TJ
vydělala na náklady spojené s provozem celého areálu.
Tradiční je snad ještě dobrovolnost
členů výboru a přátel sokola, tedy, že
ještě dokážou něco udělat a věnovat
svůj čas, bez toho, aniž by za to brali
odměny.
Přesto se TJ Sokol daří pořádat
i akce velkého rozsahu, jako je charitativní akce Běh naděje (cca 900 závodníků) nebo Májový turnaj v odbíjené, kterého se každoročně účastní 200 až 250
hráčů. O jeho kvalitě svědčí i to, že si na
Do sokolovny si chodí zacvičit i malí špunti s maminkami
něj rádi přijedou zahrát i ligoví hráči.
foto (jk)
(red) 

Naučili jsme děti, jak se starat o pejsky
Kulturní středisko Vratimov připravilo, ve spolupráci s občanským sdružením
Dogma, které se zabývá soužitím člověka
se psem a jinými zvířaty ve společnosti, zajímavou a poučnou besedu pro děti 1. a 2.
tříd místních základních škol s názvem Náš
pejsek a my.

Manželé Macháčkovi z o. s. Dogma přivedli s sebou do vratimovského kulturního domu čtyři své pejsky a papouška a jednoduchým a hravým způsobem
poučili děti o tom, jak se správně chovat k domácím
mazlíčkům, jak je správně krmit, vychovávat, hrát si
s nimi a jak se zachovat, kdyby na ně zaútočil cizí
pes. Názorně jim také předvedli ukázku canisterapie – pozitivního působení kontaktů člověka a psa. V
mnohých rodinách tak zřejmě po této besedě nějaký
pejsek přibude.
Beseda se mohla uskutečnit díky finančnímu
daru dvou místních firem, kterým tímto děkujeme.



Romana Slívová

Flíček byl mezi dětmi největším mazlíčkem

foto (jk)

kulturní středisko nabízí

Příroda očima mladých žen
Vratimovské fotografky, Hedvika Nádraská a Žaneta Závodná, přicházejí
s výstavou svých fotografií z přírody s názvem Kouzlo okamžiku.
Jedenadvacetiletá Hedvika Nádraská studuje sochařství na Ostravské univerzitě. Ve fotografii je autodidakt a tomuto koníčku se věnuje asi sedm let.
Žaneta Závodná je stejného věku, vystudovala gymnázium v Ostravě.
Fotografuje rovněž přírodu, ale zaměřuje se na detaily. Je rovněž samouk.
Tato první společná výstava obou mladých dam nám dává nahlédnout do
jejich tvůrčí dílny. Ukazuje cestu, kde se obě hledají a nacházejí, a nabízejí
neotřelé pohledy na svět.
Výstava bude ve vestibulu KS Vratimov od 25. října do konce listopadu
2011.

(red)
fotografie Hedviky Nádraské
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z historie

Kronika města Vratimova – část 8.
Na místo neštěstí přiběhli neb přijeli z dalekého kraje příbuzní a přátelé těch, které
tímto vlakem očekávali. Žurnalisté, kteří
zjišťovali jména mrtvých a raněných, byli ze
všech stran obléhání dotazy, zdali mezi nešťastnými není jejich milý. Na blízké louce
odpočívalo 5 mrtvol, oběti tohoto neštěstí.
S velikým úsilím podařilo se vklíněné
vozy od sebe odděliti a teprve nyní bylo lze
odhadnouti příšernou sílu se kterou vlaky
na sebe vjely. Nárazníky ulomeny, silné železné tyče do nemožných tvarů zkrouceny,
celé stěny vozů proměněny v drobnou tříšť
dřeva, skla, plechových proužků. Z poštovního vozu, v němž zahynuli dva poštovní
úředníci, zůstala pouze plošina, ostatní
část vozu byla úplně rozmačkána. První
pomoc poskytli hasiči z Vratimova. Za přítomnosti příslušných úřadů počalo se s odklizováním, z poštovního vozu vynášena
jízdní kola do nemožných tvarů zkroucena,
nádoby, balíky, rozmetené úřední listiny
i peníze. Mezitím, co zřízenci s napětím
všech sil pracují a roztříštěné vozy shazují
se železničního náspu, aby uvolnili koleje
k dalšímu provozu, spěchají ze všech stran
pěšky, na kolech a autech zděšení občané,
aby shlédli místo jedné z největších železničních katastrof zdejšího kraje. O hrozném případu bylo uvědoměno ředitelství
státních drah v Olomouci a ministerstvo
železnic. Ještě téhož dne přijela vyšetřovací
komise zvláštním vozem na místo neštěstí.
Výpravčí vlaku a telegrafista byli zatčeni.
Ranění byli převáženi do veřejných nemocnic v Mor. Ostravě.
Při srážce byli zabiti.
Pravda Hynek,
poštovní úředník z Přívozu,
Marek Ladislav,
poštovní úředník z Přívozu,
Uherek Karel,
21letý zámečník z Frýdku,
Petrová Emilie,
30letá z Řepišť,
Gabzdilová Marie,
52letá žena horníka z Řepišť,
I z Vratimova jelo několik občanů těmito
vlaky, avšak neutrpěli vážnějšího úrazu, odnesli to ponejvíce leknutím. Lehce zraněni
byli Josef Vašíček, učitel a starosta ve Vratimově a Josef Klega, rolník ve Vratimově.
Dle mínění pisatelova nebylo by takové
neštěstí možné, kdyby železniční zřízenci
byli lidé náležitě kvalifikováni pro tuto velmi zodpovědnou službu.
Obecní volby v roce 1923
V tomto roku konaly se druhé obecní
volby za republiky. Socialisté utrpěli ztráty,

dostali jen 17 mandátů, strany občanské 13.
Starostou zvolen opět Josef Vašíček, jeho
protikandidátem byl bývalý starosta Josef
Klega.
1924
Nadace „Podpůrný fond české obecné
školy ve Vratimově“
Školní podpůrný spolek, založený 1895,
vyvíjel po 25 let blahodárnou činnost, rozdal za tu dobu chudým školním dětem za
50 000 Kč šatstva a obuvi, což při předválečné ceně peněz znamenalo mnoho. Skoro
každý druhý žák ve škole dostal o vánocích
buď oblek neb obuv. Po převratu převzala organisace soc. demokratická pořádání
vánoční nadílky, avšak již po roce ustala
v této lidumilné činnosti, poněvadž třeba k tomu mnoho obětavosti jednotlivců.
Jisto jest, že se nikdo nebude tak starati o
chudou mládež školní, jak to činil po 25 let
řed. obecné školy Karel Vavřík, začež se
mu dostalo od socialistických stran černého
nevděku. Dělnictvo odebralo mu elektrické
osvětlení, které mu ředitelství továrny dalo
instalovati do dvou obytných místností ve
školní budově. To byla ta odměna za to, že
se staral o chudou mládež školní.
Školní haléřový spolek věnoval své přebytky nastřádané za 25 let své činnosti
k založení nadace pod jménem Podpůrný
fond české obecné školy ve Vratimově. Jistina k tomu účelu věnovaná obnášela 4 500
Kč a uložena v cenných papírech IV. státní
půjčky. K tomu přispěl pan Josef Paskovský, hostinský a bývalý předseda místní
školní rady, taktéž obligací IV. státní půjčky v nom. hodnotě 750 Kč, tak, že celkový
nadační kapitál obnáší 5 220 Kč. Cenné
paíry jsou uschovány u obecní správy: nadační listina byla schválena výnosem zem.
pol. správy v Opavě za dne 16. května
1924, čís. IV – 865/1. Doporučovalo by se,
aby úroky z toho kapitálu byly ukládány
tak dlouho, až by celkové jmění nadační
vyrostlo na 10 000 Kč, pak zakoupeny další cenné papíry a nadační listina doplněna
v tom smyslu, že kapitál obnáší 10 000 Kč.
Přípravné práce pro stavbu měšťanské
školy
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne
1. března 1924 navrhoval ředitel obecné
školy Karel Vavřík, aby se stavbou měšťanské školy bylo co nejdříve započato. Dne
21. června 1924 přijat ve schůzi obecního
zastupitelstva návrh pana Jana Sedlaříka,
aby místní školní rada a jiní činitelé provedli přípravné práce ohledně získání stavebního místa pro měšťanskou školu a zjistili
náklad na přístavbu aneb na novostavbu.
Člen obecního zastupitelstva František Ry6

biař navrhuje, aby se i ke stavbě obecné školy v horním Vratimově vykonaly přípravné
práce.
Obecní chudobinec
V tomto sezení 21. června jednáno také
o stavbě obecního chudobince. Navrhováno, aby se se stavbou posečkalo, snad se dá
nějaká starší budova koupí získati. Většina
obecního zastupitelsva hlasuje však pro
přípravné práce. Občanská strana není zásadně proti stavbě, ale pro stanovisko vyčkávací.
V této schůzi 21. 6. předloženy 4 petice
ohledně zřízení zvláštního čsl. hřbitova.
Statkář Sedlařík navrhuje zřízení zvláštního čsl. hřbitova s obecní subvencí až do 40
procent s podmínkou, že tam mohou býti
pochováváni i jinověrci a bezvěrci. Pro zřízení obecního hřbitova hlasuje však 15 ze
27 členů.
Přípravné práce k stavbě vodovodu
V sezení obecního zastupitelstva 21.
června 1924 zplnomocňuje se stavební sekce k provedení přípravných prací ke stavbě vodovodu. Dne 9. září t. r. jednáno opět
o této záležitosti a usneseno jednomyslně
zříditi vodovod. Má se vyjednávati se Slezskou Ostravou, za jakých podmínek by nám
vodu dodala, případně uvažovati o vlastním
vodovodu ze Zaryjí.
Návštěva presidenta Masaryka v Moravské Ostravě
Významná událost pro naši obec byla
v tomto roce návštěva našeho osvoboditele a prvního presidenta čsl. republiky
T. G. Masaryka v Mor. Ostravě. Odtud projel, ubíraje se do Val. Mezříčí, ostravsko-frýdlantskou drahou, i územím Těšínského
Slezska 25. června 1924.
Do Vratimova přijel dvorním vlakem ve
4 hodiny a 12 minut odpoledne. Na nádraží shromáždilo se velké množství lidu, aby
hlavě státu vzdalo povinný hold. Dostavily
se jednoty tělocvičné, školní děti z Vratimova a okolních vesnic a zástupy občanstva.
Nádražní budova byla pěkně dekorována
a podél trati vlály státní prapory na stožárech. Když vlak projížděl nádraží, zvolněl,
hudba zahrála národní hymny, obecenstvo
nadšeně pozdravovalo pana presidenta,
školní děti mávaly praporky a provolávaly
mu „sláva!“
Pan president, stoje u okna, očividně potěšen těmito projevy oddanosti, děkoval pokynem ruky. Po odjezdu vlaku nastal rozchod a žactvo poděleno ve škole zákusky.


pokračování příště

spolky a organizace

Úspěšný běžecký závod Zlatý podzim
Účastníky silničního závodu Zlatý podzim, který se běžel již po sedmnácté, přivítala 1. října nádherná, opravdu
„zlatá sobota“. O značné oblibě závodu svědčí nárůst závodníků na startovní čáře, proti loňsku o více než dvacet.
Na staru byli i Slováci, Poláci i tři Britové. Velmi potěšitelná byla účast nejúspěšnějších borců z Ostravského maratónu,
jehož jubilejní 50. ročník se běžel o týden
dříve. Nezůstali doma odpočívat, přijeli se
poprat s náročnou, ale krásnou tratí do Vratimova. Absolutními vítězi závodu se stali
Petra Pastorová z Dobré, v barvách MK
Seitl Ostrava a Tomasz Wróbel z Polska;
oba také byli nejlepšími v nejmladší kategorii mužů a žen do 39 let. V dalších věkových kategoriích zvítězili Petráš z Nového
Jičína, Slowioczek z Jablunkova, v barvách
MK Seitl, Šokalová v dresu Pepa Team
FM, Kvita, MK Kopřivnice a Piskoř z Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm. Výborně
si vedl i Lukáš Vandrol z Vratimova, který
se mezi osmi desítkami vytrvalců umístil
na velmi pěkném 39. místě.
Nejen, že závodu již tradičně přálo běžecky ideální počasí, ale je třeba poděkovat i pracovnicím kulturního střediska,
vedoucí paní Bc. Táně Slavíkové a paní
Bc. Jolaně Knyblové za skvělé zázemí
pro závodníky, i slečně Kováčové za výborné sponzorské občerstvení po závodě.
A samozřejmě velké poděkování patří
za vstřícnost i ostatním sponzorům, Ing.
Jiřímu Zbořilovi, Ing. Ivo Hainzelovi a
Jiřímu Čubovi. S jejich finančními příspěvky se nám daří pořádat závod nejen

Na startu Zlatého podzimu

foto Zdeněk Fejgl

sportovně hodnotný, ale také na vysoké
společenské úrovni, což vše vytváří vysokou prestiž závodu. Poděkování patří také
rozhodčímu ČAS Vladimíru Pastrňákovi-Sandokanovi a paní Mgr. Jindřišce Lacné
za bezchybnou závodní administrativu a
také neznámému fotografovi, který fotografie z běhu dává k dispozici na webu
http://zdenda18.rajce.idnes.cz/Zlaty_podzim_2011/.

Po závodě mi přišlo na mobil několik
pochvalných textových zpráv a velmi pozitivní ohlas měl Zlatý podzim i na internetových webech. To není u obdobných
akcí zvykem a taková kladná hodnocení,
pozdravy a poděkování opravdu těší, ale
i zavazuje pro další ročníky.



Zdeněk Fejgl, BK Vratimov

Podpora Běhu naděje ve Vratimově každý rok vzrůstá
V pátek 23. 9. 2011 pořádal TJ Sokol Vratimov IV. ročník Běhu naděje. Jedná se o humanitární akci, jejíž finanční výtěžek putuje na konto
zabezpečující výzkum léčby rakoviny. V našem městě ho podpořilo 832
účastníků a jejich příspěvek činil 9 564 Kč. Trasu dlouhou 2,7 km prošli
nebo proběhli žáci a pedagogický doprovod místních základních škol, vč.
školy mateřské, ale i žáci škol z Řepišť a Horních Datyň.

Účastníci běhu naděje 

foto Bronislava Dostálová

Finančně tuto akci podpořily dvě místní firmy.
Za jejich příspěvek bylo nakoupeno drobné občerstvení pro účastníky v cíli akce. Děkujeme jim.
Dále také děkujeme za spolupráci zástupcům KS,
Policie ČR a MěÚ Vratimov. Nemalé poděkování
patří studentům SZŠ z Ostravy – Vítkovic, kteří
zde každoročně zabezpečují zdravotnický a organizační dozor po celé trati.

V cíli se připravovalo pro účastníky občerstvení

foto Bronislava Dostálová
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Za TJ Sokol Vratimov
Irena Heinichová

co se děje v domečku

O princezně Komunikaci
Škola v přírodě Prostřední Bečva je umístěna v malebném zákoutí Vsetínských vrchů, v těsné blízkosti malé obce Prostřední Bečva. A to bylo to pravé
místo, kde byly ve dnech 7. – 9. října 2011 natočeny první záběry připravované pohádky O princezně Komunikaci.
To vše pod dohledem zkušených lektorů, ale plně v rukou samotných tvůrců
z řad mladých lidí, kteří se dali dohromady
v prázdninových měsících na Letní divadelní škole, pořádané DDM Vratimov, v rámci projektu Centra dětské komunikace. Za
tímto účelem vytvořený Filmový klub ve
spolupráci s členy dětské internetové televize ABCD TV, má za sebou první natáčecí
dny. Nejtěžší bylo rozdělit role a pak už jen
kamera, klapka a jedeme!
Ti z účastníků, kterým byla bližší procházka na čerstvém vzduchu, zachytili tajemství

Filmový štáb CDK v plném nasazení

barev podzimní přírody s fotoaparáty. Nejzdařilejší úlovky můžete shlédnout na stránkách www.cdkvratimov.cz nebo v časopise
BlikCvak. Rovněž přišla řada na kreslený komiks a různé společenské hry, které ke každé
správné partě neodmyslitelně patří.
Marcela Grácová

foto CDK

Oznamujeme všem občanům
Vratimova a Horních Datyní,
že je již v prodeji
Vratimovský kalendář 2012,
který je možno zakoupit
v pokladně KS Vratimov
nebo v pokladně kina Hvězda.
cena kalendáře 70 Kč
kulturní středisko připravuje

Včelařská výstava v Horních Datyních
V Kulturním domě v Horních Datyních bude od 11. listopadu otevřena
včelařská výstava. Pro širokou veřejnost ji uspořádalo Kulturní středisko
Vratimov a Český svaz včelařů, základní organizace ze Šenova a Horních
Datyň. Většinu exponátů, které budou na výstavě k vidění, zapůjčilo Včelařské muzeum z Chlebovic a také včelaři z Dobré a Brušperku.
Výstava bude otevřena každý listopadový pátek a sobotu od 15 do 17
hodin. Vstup je zdarma.
(red)

Budečáky – úly z první republiky

Dobová reklama na využití medu kuchyňkách našich hospodyněk
8

Program rozsvícení vánočního stromu
18.00 – 18.15
18.15 – 18.40
18.40 – 18.55
18.55 – 19.00
19.00		
19.15 – 20.50

Vánoční koledy ZUŠ Vratimov
Veselé soutěžení družstev
Vratimova a Horních Datyň
Ohňová show skupiny FOLLETO
Vypouštění balónků s přáníčky
Rozsvícení vánočního stromu
Film zdarma v kině Hvězda Půlnoc v Paříži

 ro soutěž dvoučlenných družstev Vratimova a Horních Datyň hledáme milovníky recese
P
a dobré zábavy s chutí soutěžit a zvítězit!
Utkáte se v těchto soutěžích:
prskavky		
zvítězí družstvo, kterému se podaří nejdříve zapálit 10 prskavek
v ylovení kapra	zvítězí družstvo, které nejrychleji vyloví kapra holýma rukama
a přenese na vánoční stůl
lyžařský závod dvojic závod na netradičních lyžích
Zájemci hlaste se v KS Vratimov nebo na tel. 595 700 752, 731 446 809.
Hlavní cena „zabijačkový koš“ v hodnotě 1 000 Kč

ZVEME VŠECHNY DĚTI NA
Jednota, spotřební družstvo
ve Frýdku-Místku

Dne 3. prosince 2011 v 15.00 hodin,
velký sál KS Vratimov.
Každé dítě dostane balíček sladkostí!

Vstupné 55 Kč
Předprodej v KS Vratimov, po – čt: 8.00 až 17.00, pá: 8.00 až 14.00 hod.

Připravujeme další počítačové kurzy
Microsoft Excel – tvorba tabulek, vzorců a grafů, práce s digitální fotografií
Microsoft Power Point- naučíte se vytvořit prezentaci, graficky ji zpracovat.
Základní úpravy digitální fotografie – stahování a následná úprava fotografií
Nadále se můžete hlásit i do těchto kurzů:
– základy PC – Microsoft Word - textový editor, práce s myší a klávesnicí
– internet a elektronická pošta– základy práce s internetem, elektronická pošta,
práce s programy ICQ, Skype.
Jednotlivé kurzy jsou v rozsahu 3 týdnů (12 hodin výuky).
Zájemci se mohou hlásit v KS Vratimov anebo na tel. 595 700 752
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Otevřeme nový kurz
Fit balony s Luckou

ZUM – Dance

středy od 17.00 hod.

!!! V úterky od 19.15 hod. !!!
V Kulturním domě Horní Datyně

Zábavné zdravotní cvičení, při kterém posílíte
svalstvo celého těla a trénujete rovnováhu. Toto balanční cvičení aktivuje hluboký stabilizační systém
páteře, který klasickým posilováním neovlivníte.
Na závěr každé lekce je zařazen stretching (uvolnění
a protažení zkrácených svalů) – předcházíte tak potížím s bolestmi zad a kloubů.

SPALUJTE KALORIE ZÁBAVNĚ !!! 
Rozhýbeme se Dance aerobikem,
zatancujeme si v rytmu
MERENGUE
SALSY, SAMBY
ROCK’N ROLLU
REGGAETONU, FLAMENCA
A nebude chybět ani posilování 
Těším se na tancovanou

Zájemci, hlaste se v KS Vratimov
nebo na tel. čísle 731 446 809

Alžběta 
HLASTE SE V KS Vratimov, tel.731 446 809

Kino Hvězda vás zve na novou pohádku

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
18. a 19. listopad v 18.00, vstupné 75 Kč
„Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ.”

Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad Saxánou,
studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije
normálním životem v krásné rodinné vile se
svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou,
bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem.
Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě.

Na všechny děti,
které přijdou do kina v čarodějnickém klobouku nebo kostýmu,
čeká překvapení!
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Jaromír
Nohavica

samostatný recitál Jaromíra Nohavici
host Robert Kusmierski – akordeon, piano
16. prosince 2011 v 19 hodin
KS Vratimov

Prodej vstupenek pouze dne 14. listopadu 2011
od 15 hodin v pokladně kina Hvězda. Rezervace není možná, počet vstupenek na jednu osobu
maximálně 6 ks, cena vstupenky 380 Kč.
Koncert není vhodný pro děti do dvanácti let.

Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské
uvede slavnou muzikálovou komedii

i
c
á
t
ě
v
S

Kinosál Hvězda
Vratimov
13. března 2012 v 18.00 hodin
Vstupenky v předprodeji od 2. ledna 2012
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Všechny příznivce

dvojice EVY A VAŠKA
zveme na jejich vystoupení v Kulturním domě Horní Datyně 18. listopadu 2011 v 18.00 hod.
taneční parket i občerstvení bude zajištěno

Předprodej vstupenek v KS Vratimov

Kupon na zlevněnou vstupenku

Divadelní společnost Artur

O krejčím Jírovi a
kouzelné jehle

20. listopadu v 10.00 hod.
Divadýlko Mrak

kinosál Hvězda Vratimov

Dne 15. 11. 2011, v 18 hodin
v KS Vratimov

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
12

kino hvězda vratimov – program na měsíc listopad 2011 – tel.: 595 700 756

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

MELANCHOLIA

dostane mimo domov a v dálavách se setkává s věru podivnými brachy, kteří
sice tučňáky bezesporu jsou, ale vůbec tak nevypadají – Adelie Amigos pod vedením zkušeného Ramona. Brumlovy správňácké pohyby se jim zalíbí natolik,
že mu nabídnou spolupráci.
České znění.

2. – 3. 11. v 18.00 hod.
Dánsko/Švédsko/I/F/130´/60,-/drama/přístupný od 12 let
Nový film dánského režiséra Larse von Triera vypráví příběh dvou sester,
z nichž ta mladší se zrovna vdává a stává čerstvou matkou. Svatební veselí se
odehrává na starobylém venkovském sídle a všeobecnou sváteční náladu zakalí
náhlá hrozba v podobě rudé planety, která vystoupila zpoza slunce a z níž hrozí
Zemi bezprostřední srážka. Režisér Trier je pověstný precizně gradovanou atmosférou s neočekávanými zápletkami i zvraty.
Hrají: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Charlotte
Rampling, Udo Kier, Alexander Skarsgård

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL

18. – 19. 11. v 18.00hod.
ČR/90´/75,-/pohádka
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad
Saxánou, studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa

ALOIS NEBEL

4. – 5. 11 v 18.00 hod.
ČR/Německo/87´/60,-/animované drama/přístupný
Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok
v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel. Tichý samotář, kterého čas
od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe, oběť násilného odsunu Němců po 2. světové válce. Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, výhybkář Wachek společně se svým otcem kšeftují s důstojníky sovětské armády. Poklidnou atmosféru naruší jednoho
dne Němý, který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku.
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml., Tereza Voříšková,
Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík
lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním životem
v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou
tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající
tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě. Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka.
Hrají: Petra Černocká, Helena Nováčková, Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, Naďa Konvalinková, Jaromír
Dulava, Ota Jirák, Markéta Hrubešová

ŠMOULOVÉ

9. –10. 11. v 18.00hod.
USA/Belgie/102´/70,-/animovaná rodinná fantasy
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna
kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene
Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně

TETRO

23. - 24.11. v 18,00hod.
USA/A/E/I/127´/65,-/drama/přístupný od 12 let
Bennie se vydává do Buenos Aires, aby našel svého zmizelého bratra. Jeho
bratr býval slibným spisovatelem, nyní je pouhým stínem svého bývalého já.
Jednoho dne Bennie objeví bratrovu téměř dokončenou hru, které může být
vodítkem k pochopení jejich společné minulosti a vyřešení vzájemného vztahu.
Hrají: Vincent Gallo, Alden Ehrenreich, Maribel Verdú, Rodrigo De la
Serna, Erica Rivas, Klaus Maria Brandauer
projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí najít způsob,
jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, než je Gargamel znovu vystopuje.
České znění.

ÚTERÝ PO VÁNOCÍCH

25. – 26. 11. v 18.00 hod.
R/F/N/100´/70,-/drama/přístupný od 12 let
Paul je úspěšný čtyřicátník. Má milující ženu, malou dcerku a taky milenku.
Ta ho sice netlačí do žádných zásadních rozhodnutí, ale Paul si začíná jasně
uvědomovat, že se musí rozhodnout, které z žen dá ve svém životě přednost.
Rozhodnutí padne o vánočních svátcích. Civilní drama režiséra Munteana vypráví univerzální příběh muže, který se v pasti své vášně rozhodne zachovat
přímo, i když následky nemůže dohlédnout ani on, ani jeho blízcí.
Hrají: Dragos Bucur, Maria Popistasu, Mirela Oprisor, Victor Rebengiuc

LŮNO

11. – 12. 11. v 18.00 hod.
Německo/Maďarsko/F/111´/70,-/romantické drama/přístupný od 15 let
Eva Green se v roli mladé ženy Rebeccy vrací do dědečkova domu na chladném anglickém pobřeží, kde před mnoha lety prožila svou první, ještě dětskou
lásku. Rebecca a Tommy, kterému zůstal rošťácký úsměv, naváží přesně tam,
kde se v dětství jejich cesty rozešly. Když Tommy zemře při autonehodě, rozhodne se Rebecca k umělému oplodnění za pomoci klonování lidské DNA
a celý svůj život pak čelí důsledkům svého kontroverzního rozhodnutí.
Hrají: Eva Green, M. Smith, L. Manville, Hannah Murray, Natalia Tena

NÁKAZA

30. 11. v 18.00 hod.
USA/SAE/105´/70,-/katastrofický akční thriller/přístupný od 12 let
Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného viru,
který nemocné zabíjí během několika dnů. Cestující na letišti se dotkne salátové místy v letištním baru předtím, než podá kreditní kartu číšníkovi. Obchodní
jednání začne podáváním rukou. Muž zakašle v plném autobusu. Jeden kontakt.
Jeden okamžik. A smrtelný virus se přenese. V americkém Centru pro kontrolu
a prevenci nemocí dochází k mobilizaci všech výzkumných pracovníků, kteří
se snaží rozluštit kód unikátního patogenu, který neustále dále mutuje.
Hrají: Matt Damon, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet,
Jude Law, Laurence Fishburne, John Hawkes, Josie Ho a další.

HAPPY FEET

16. – 17. 11. v 18.00hod.
AUSTRÁLIE/USA/108´/35,-/rodinný animovaný dobrodužný muzikál
Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tučňáky z arktických plání nikým. Tučňák Brumla je bohužel tím nejhorším zpěvákem na celém širém světě. Co mu
však chybí tuhle, nechybí mu tamhle. Je totiž skvělý tanečník, ba co víc, je blázen do stepu. Brumla je prostě natolik jiný, že jej přísný vládce národa tučňáků,
stařešina Noah, nadobro vyloučí z komunity. Náš hrdina se poprvé v životě
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společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

Listopad v Kulturním středisku
Program v Kulturním domě ve Vratimově

Kdo tě znal, ten vzpomene, kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene. Dne 8. listopadu 2011
by se dožil 80 let pan

15. 11. v 18.00

kinosál	Dívčí válka – Divadelní společnost Artur

František Tělecký

20. 11. v 10.00

kinosál	O krejčím Jírovi a kouzelné jehle
– Divadýlko Mrak

22. 11. v 8.30 a 10.00

kinosál	Křemílek a Vochomůrka – Malá
scéna Zlín pro MŠ a ZŠ

S láskou vzpomínají manželka
a dcery Maruška a Eva s rodinami.

do 30. 11.
vestibul výstava Kouzlo okamžiku
		otevřeno: po až pá, 10.00 až
12.00, st až so, od 17.00 po dobu
promítání
		

Kdo ho měl rád, vzpomene, kdo miloval, nezapomene. Dne 3. 10. 2011 již uplynulo 25 let
od úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka a dědečka, pana

Jozefa Ivana

Program v Kulturním domě Horní Datyně

11. 11. 15.00
			
18. 11. 18.00

Nikdy nezapomenou manželka
a dcery Daniela a Marie s rodinami.

Včelařská výstava do 26. 11.
otevřeno: pá, so 15.00 až 17.00
Eva a Vašek – koncert

Akce jiných organizátorů v KS Vratimov

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, Mírová 178,

2. 11. 13.00	kavárna Setkání seniorů s představiteli města
9. 11. 13.00	kavárna Setkání seniorů s představiteli města
10. 11.		
horní vestibul – prodej
24. 11.		
horní vestibul – prodej

739 31 Řepiště, www.knihovna-repiste.cz

Do 22. 11. 2011 trvá výstava Cestou, obrazy a plastiky J. Janečkové.
Výstava s názvem Svíčky ze včelího vosku a vánoce
od 25. 11. do 20. 12. 2011, možno zhlédnout v půjčovní době knihovny
v úterý od 10.00-12.00 a od 13.00-17.00 hod. a pátek od 9.00 – 12.00 a od
13.00 do 15.30 hod.

7., 14., 21., 28. 11. 15.00
7., 14., 21., 28. 11. 16.30

učebna č. 17.
kinosál		

autoškola
ZUŠ

Akce jiných organizátorů v KS H. Datyně

8 . 11. 2011 v 17.00 hod., beseda s Karin Paloskovou – Nejkrásnější ostrovy Tichomoří.

7. 11.
9. 11.
10. 11.
12. 11.
25. 11.

18. 11. 2011 v 18.00 hod. – digitální beseda s Martinem a Renatou Stillerovými – „Amerikou na kole – Kuba a pak dále …“
Místní knihovna Žabeň, Žabeň 174

18.00
Schůze výboru zahrádkářů
17.00
Schůze výboru ZO KSČM
13.00	Setkání seniorů s představiteli města
8.30
Vítání občánků
18.30
Schůze ZO ČSV Horní Datyně

Výstava Vlasty Kohutové – Paličkovaná krajka, od 24. 10. do 21. 12.
2011. Možno zhlédnout v pondělí a středu od 13.30 – 17.30 hod.

Kurzy v KS Vratimov
AJ 2. ročník
AJ 3. ročník
AJ 1. ročník
AJ 2. ročník
AJ 4. ročník

Dne 16. 11. 2011 v 17.00 hod., beseda Jaroslavy Grobcové – Prameny
života. Vstup zdarma.

Akce DDM Vratimov pořádané v listopadu 2011
11. 11. Podzimní tvoření-výroba drobných dárků od 16:00 v DDM
12. 11. 	K lub šikovných rukou – 2. setkání – opět Tričkování od 9.00
v DDM
12. 11. 	Bludičky – procházka s plněním úkolů Vratimovem s lampionem, start od DDM v 16:00
25. – 27. 11. Víkendový pobyt CDK

Cvičení seniorů
Body styling
Aerobic mix
Pilates s Bárou
Vinyasa joga
Pilates s Broňou
Jóga
Fat Burner
Kalanetika
Pilates s Bárou
Body styling
Břišní tance
Zum Dance

Těšínské divadlo, Český Těšín
22. 11. 2011 v 19.00 hod.

DŮM DONI BERNARDY,
Federico Garcia Lorca
pro skupinu VRA (svoz autobusem do Havířova)
14

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

15.30 – 17.00
17.00 – 18.30
18.30 – 20.00
16.30 – 18.00
18.00 – 19.30

učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11

9.00
17.00
18.00
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
18.30

cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salonek
cvičební sál
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
velký sál

Z obsahu:
– Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
– Den otevřených dveří nové ZUŠ
– Kino Hvězda v roce 2012
– Budeme mít naučnou stezku
1. prosince 2011 / číslo 12	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 3
str. 5
str. 7

604 12 72 88

Jak nás poslanci připravili o miliardy
Spolu s dalšími mnoha starosty, členy Svazu měst a obcí ČR, jsem
seděla v polovině měsíce listopadu t. r. na finanční konferenci k dalšímu vývoji městských a obecních financí. Za pár dnů budou sestavovány naše rozpočty a všichni jsme věděli, že musíme hodně šetřit
a, v důsledku krize, úsporných opatření a zvyšování DPH, očekávat propad příjmů a naopak nárůst výdajů. Konference se zúčastnil,
mimo jiné, také ministr financí Miroslav Kalousek, poslanec za ODS
Michal Doktor a jiní.
Poté, co jsme si vyslechli naprosto
katastrofické zprávy, týkající se příjmů
našich rozpočtů v následujících třech
letech a to, jak se státu nedaří vybírat
přímé daně, přišla neuvěřitelná sprcha.
Poslanci nepřijali původní návrh zákona o zdanění hazardu a oblíbeným
přílepkem nechali firmám provozujícím hazard nezdaněné miliardy. A
protože ty měly mimo jiné zalepit díry
v obecních rozpočtech, připravili tím
naše občany o 3 – 6 miliard korun. A
jak své překvapivé rozhodnutí odůvodnili? Přece firmy provozující hazard

samy nejlépe vědí, kdo je nejpotřebnější. Média na to měla trochu jiný názor,
prý se dobročinné peníze vracejí přes
spřízněné společnosti zpět k těm loterijním, končí v podpoře muzikálů, závodů drahých automobilů apod. Nebyl
snad poslanec, který by tyto praktiky
veřejně nekritizoval a nesliboval nápravu. Taky si možná pokládáte otázku,
já tedy určitě, proč ta rychlá změna
názoru. Nemůže to snad být proto, že
se část z těch nezdaněných miliard nekontrolovaně „odkloňuje“ do poslaneckých kapes? Ne. Tak to určitě nebude.

Zcela jistě, po hlubokém zamýšlení se nad správou
tohoto státu, přehodnotili svůj nedávný a zřejmě nesprávný postoj ke zdanění hazardu a dali důvěru loterijním společnostem. Zdaňovat příjmy tak dobrým
hospodářům by bylo trestuhodné. O ty se musíme dělit se státem jen my, méně schopní a méně odpovědní.
Poslanecký vánoční dárek pocítíme všichni. A tak
se musím znova ptát všech těch námi volených poslanců, kteří zákon odhlasovali – jak nám vysvětlíte
ukradené miliardy a kdy nám je vrátíte.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Upozornění

Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského úřadu Vratimov koncem roku 2011 a počátkem roku
2012:
Pondělí 19. prosince, středa 21. prosince

8.00 – 11.30
12.30 – 16.30
Úterý 20. prosince
8.00 – 11.30
12.30 – 14.00
Od čtvrtku 22. prosince 2011 do neděle 1. ledna 2012 bude
pokladna uzavřena.
Vzhledem k výběru poplatku za odvoz komunálního odpadu
a místního poplatku za psa bude pokladna od 2. ledna 2012 do
19. ledna 2012 otevřena takto:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek

8.00 – 11.30
(mimo pondělí 2. ledna – od 10.00)
12.30 – 16.30
8.00 – 11.30
12.30 – 14.00

V pátky bude pokladna uzavřena.
Od pondělí 23. ledna 2012 běžná provozní doba.
Dne 18. ledna 2012 bude prováděn výběr poplatku za odvoz
komunálního odpadu a místního poplatku za psa v Kulturním
domě v Horních Datyních takto:
Středa 18. ledna 2012



8.00 – 11.30
12.30 – 16.30
Mgr. Ing. Pavel Janků, finanční odbor

MěÚ Vratimov – ilustrační foto
1

foto (jk)

informace občanům

Konec podávání žádostí
o občanský průkaz
ve Vratimově

Úhrada za svoz a likvidaci
komunálního odpadu na rok 2012
Typ odpadové nádoby		Cena na rok 2012

občané
organizace
S účinností od 1. ledna 2012 docháIgelitové pytle		
zí ke změně zákona č. 328/1999 Sb.,
Svoz 12x ročně
516 Kč
o občanských průkazech, ve znění pozPopelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny
1380 Kč
1452 Kč
dějších předpisů. Od tohoto data budou
Popelnice 110 l		
obce s rozšířenou působností vydávat
Svoz 1x za 4 týdny
1128 Kč
1176 Kč
nové typy občanských průkazů se stroSvoz 1x za 2 týdny
1728 Kč
1800 Kč
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
2244 Kč
2352 Kč
jově čitelnými údaji a s kontaktním
Svoz 1x týdně
2760 Kč
2892 Kč
elektronickým čipem. Tato změna se
Popelnice na bioodpad svoz 1x za 2 týdny 832 Kč
Kontejnery 1100 l		 občanů dotkne hlavně v tom, že již neSvoz 1x za 2 týdny
6528 Kč
6852 Kč
bude možné žádost o nový občanský
Svoz 1x týdně
10440 Kč
10956 Kč
průkaz podat na Městském úřadu VratiSvoz 2x týdně
18504 Kč
19428 Kč
mov a rovněž nebude možné ani následSvoz 3x týdně
26508 Kč
27900 Kč
Cenu za svoz a likvidaci komunálního odpadu se dařilo od roku 2009 udržovat
na stejné výši. Nyní, po třech letech, musí být navýšena, neboť došlo ke schválení
nového daňového systému, kterým je navýšeno DPH.
Označení svozu barevnými známkami zůstává stejné:
Svoz 1x za 4 týdny			
zelená
Svoz 1x za 2 týdny			
modrá
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto žlutá
Svoz 1x týdně				
červená
Občané, kteří žijí osamoceně a používají k topení ekologická paliva, mohou místo
popelnice využívat igelitové pytle.
Občané, kteří přibližují odpadovou nádobu vzdálenou víc jak 100 m k místu svozu, mají slevu z ceny.



RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP

né jeho vyzvednutí.
V období 1. – 14. prosince 2011 z důvodu technické odstávky budou žádosti
vyřizovány pouze na příslušných obcích s rozšířenou působností. Pro Vratimov je to Magistrát města Ostravy,
Gorkého 2, Ostrava. Od 2. ledna 2012
se již žadatel může obrátit na jakoukoliv
obec s rozšířenou působností.



Ing. Renáta Mičulková, tajemnice

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ

Upozornění

Oznamujeme rodičům, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok
2012 – 2013 se uskuteční na Základní škole Vratimov, Masarykovo
náměstí 192 a Základní škole Vratimov, Datyňská 690, včetně jejího místa poskytování školských služeb v Horních Datyních, dne
27. ledna 2012 v době od 14 do 17 hodin. K zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte.

V minulých dnech byla ukončena oprava kanalizace včetně nového živičného povrchu místní komunikace na ul. Odboje, kterou prováděla společnost SMVaK Ostrava, a. s. Oprava chodníku bude provedena na jaře
2012. Chodník nelze v zimním období bezpečně užívat, neboť nebude
možné zabezpečit jeho údržbu. Žádáme proto obyvatele této ulice a uživatele chodníku o zvýšenou opatrnost vzhledem k jeho zhoršenému stavu.



Romana Drabinová, odbor investic a údržby obec. majetku

Ze zasedání Zastupitelstva města Vratimova a schůze Rady města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi dne 11. listopadu 2011 projednávala:

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 31. října 2011 projednávalo:

– Rozbory hospodaření za 1. – 9. měsíc roku 2011
– Návrh na odpis nedobytných pohledávek
– Schválení inventarizační komise na rok 2012
–V
 yhodnocení investičních akcí k 31. října 2011
–V
 yhlášení záměru prodeje bytové jednotky
– Projednání smluv


– Zprávu o postupu prací na Cyklostezce Vratimov – Sviadnov
– Vyhodnocení sezóny 2011 na koupališti
– Stav hospodaření společnosti Teplo Vratimov, spol. s r. o.
– Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, spol. s r. o.
– Stanovení cen za svoz komunálního odpadu v roce 2012
– Přípravu na údržbu místních komunikací v zimním období
– Rozpočtové opatření č. VI/2011
– Projednání a schválení smluv

Ivo Kičmer, místostarosta

Pozvání
Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města Vratimova, které se bude konat dne 12. prosince 2011 od 9 hodin v Kulturním domě v Horních Datyních.
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Připomenutí, aneb čím topíte, to dýcháte
S poklesem teplot, které jsou nedílnou součástí přicházející zimy, se nejen
začínáme více halit do oblečení, vytahovat na jaře uschované zimní bundy,
rukavice, čepice, kulichy, šály a „zateplovat se“ při pobytu venku, ale snažíme se zajistit si příjemné teplíčko i doma.
Bohužel je mezi námi stále ještě spousta
takových občanů, kteří přiloží do kamen,
prosálají si vlastní byt teplem a co je za
oknem a co se line z jejich komína je už
nezajímá. Je to každoroční opakující se
problém. Proto znovu připomínáme, že
podle zákona na ochranu ovzduší je pálení
odpadu v domácnostech zakázáno! K topení v kotli je možno používat pouze předepsané palivo! Znovu také připomínáme,
co nezodpovědné zakázané pálení způsobuje a čím nám otravuje vzduch i život:
Pálením plastů vzniká nejvíce jedovatých látek. Spalováním plastových folií a
PET lahví se do ovzduší uvolňují toxické
polyaromatické uhlovodíky, spalováním
polystyrénu vzniká mimo jiné i jedovatý

styren, spalováním výrobků z PVC vysoce jedovaté dioxiny a sloučeniny chloru.
Plastové výrobky a obaly proto patří proto
do žlutého kontejneru na plasty!
Pálením chemicky ošetřeného dřeva
tzn. staré palety, dřevo z demolic, rozbitý
nábytek, natřená prkna apod., se uvolňují
do ovzduší jedovaté dioxiny a dráždivý
formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo
proto patří do velkoobjemového sběru!
Pálením nápojových kartonů unikají
do ovzduší chlororganické látky a těžké
kovy. Nápojové kartony proto patří do
modrého kontejneru na papír!
Pálení celobarevných letáků a časopisů způsobuje uvolňování těžkých kovů,
které obsahuje tiskařská barva. Navíc tím

Ilustrační foto

foto (jk)

ničíme cennou surovinu. Papír proto patří
do modrého kontejneru na papír!
Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.
Pneumatiky proto patří do velkoobjemového sběru!
Pro úplnost ještě dodáváme, že zákon
o ovzduší sice připouští v otevřených
ohništích spalování suchého rostlinného
materiálu a nekontaminovaného dřeva,
ale i při pálení trávy a listí na zahradě se
mohou uvolňovat nebezpečné a dráždivé
látky. Navíc i tento, byť suchý rostlinný
materiál, dokáže pěkně čmoudit a obtěžovat nad míru přípustnou zákonem sousedy. Je proto lepší a hlavně ohleduplnější jej
dát do kompostu, do bioopopelnice nebo
odevzdat ve Vratimovských službách.
Celostátní sdružení Arnika, které se zabývá mimo jiné i omezováním znečištění
životního prostředí, vydalo k problematice
lokálních topenišť propagační materiál s
výstižným názvem „Čím topíte, to dýcháte“. Tento materiál bude možno si během
měsíce prosince zdarma vyzvednout na
odboru VaŽP městského úřadu. Více informací je také možno získat na stránkách
www.arnika.org/topime-ohleduplne-k-prirode-i-sousedum.
Poslední věta na závěr – i když osvěta,
propagace a snaha o čistější ovzduší je
veliká, záleží především na nás, jednotlivcích, na naší ohleduplnosti a svědomí, jak
si budeme chránit životní prostředí a tím
i naše zdraví.



RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Den otevřených dveří v nové ZUŠ
ZUŠ Vratimov působila v budově na Strmé ulici celých čtyřicet tři let, od 21. srpna
1968. V posledních deseti letech se však tato
budova stala z hlediska hygieny pro výuku
zcela nevhodnou a bylo nutné situaci vyřešit. Tento úkol se ukázal být velice složitým
a o jeho úspěšné řešení se až v roce 2011
zasloužilo nové vedení města v čele s paní
starostkou JUDr. Dagmar Hrudovou.

Namísto původních představ o výstavbě zcela
nové budovy, se podařilo vytvořit nové prostory
pro ZUŠ ekonomicky méně náročnou variantou,
přestavbou jižního křídla Základní školy na Masarykově náměstí, se samostatným vstupem z ulice Školní.
U příležitosti otevření nových prostor ZUŠ Vratimov srdečně zve všechny občany na Den otevřených dveří, který proběhne dne 7. prosince 2011 v
době od 16.00 do 17.30 hodin. Kromě prohlídky
nového působiště se můžete těšit na ukázky činností hudebního i výtvarného oboru naší školy.
Těší se na vás žáci a pedagogové ZUŠ Vratimov.



David Schreiber
zástupce ředitele ZUŠ

Z koncertu dětí ZUŠ
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Ekologická škola v Moravskoslezském kraji
Mateřská škola ve Vratimově získala v rámci celokrajské soutěže Ekologicky zodpovědný kraj 2011, v kategorii Ekologická škola
v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2010/2011, certifikát za mimořádné ekologické aktivity. Získala tak jako jediná ocenění v
kategorii mateřských škol a finanční šek na částku 25 000 Kč, kterou využije pro další ekologické aktivity.
K akcím MŠ v oblasti environmentální výchovy (EVVO) v loňském školním roce patří
prezentace výtvarných dětských prácí ke Dni

Země v knihovně ve Vratimově na téma Naše
příroda. Oslavu Dne dětí pod názvem Živá zahrada uspořádala MŠ rovněž v duchu EVVO.

Svou činnost úspěšně rozvíjí ekologický
kroužek pod vedením učitelek V. Filipové a S. Gajdové. V rámci jeho činnosti byl
vytvořen ekodomeček – informační tabule
ekologických aktivit v MŠ.
Dále byl poskytnut finanční příspěvek
ZOO v Ostravě na levharta cejlonského
(adopce zvířete), na školní zahradě byly instalovány 3 nové budky a 3 nová krmítka
pro ptáčky, o které se děti pravidelně starají.
Aktivně se MŠ zúčastňuje sběru papíru s panem Popelou a ve spolupráci s mysliveckým
sdružením Hubert sběru žaludů a kaštanů.
S úspěchem se MŠ zúčastňuje výtvarných
soutěží s ekologickým zaměřením, na nichž
děti pravidelně získávají ocenění v rámci regionu.
Uvedené úspěchy zavazují Mateřskou
školu ve Vratimově, aby se i v tomto školním roce zaměřila na environmentální výchovu a podporovala u dětí zájem o naše
okolí, zejména přírodu a učila je dívat se
kolem sebe a všímat si všech těch krás
a maličkostí, které příroda umí vykouzlit.


Skupinové foto oceněných

Siváková Lenka, ředitelka MŠ

foto (Rada MS kraje)

Podané ruce, o. s. – osobní asistence i ve Vratimově
Podané ruce, o. s. – Projekt OsA, poskytující sociální terénní službu osobní
asistence, se letos zúčastní již 21. ročníku úspěšných a oblíbených Adventních koncertů ČT 1. Česká televize bude letos vysílat přímým přenosem od
neděle 27. listopadu od 17 hodin čtyři Adventní koncerty, kterými již tradičně provázejí Marta Kubišová, Táňa Fischerová a Jan Kačer. Tento nejstarší
charitativní projekt ČT pomohl díky solidaritě diváku spoustě organizacím,
které se snaží pomáhat a ulehčit život lidem s nejrůznějšími handicapy a
seniorům.

Druhý Adventní koncert na ČT1, vysílaný 4.12. 2011 z baziliky sv. Jiří na
Pražském hradě bude věnován občanskému sdružení Podané ruce, o. s. – Projekt OsA se sídlem ve Frýdku-Místku.
Tato nezisková organizace vznikla za
účelem realizace projektu poskytování
sociálních služeb osobní asistence, což
je terénní služba poskytována osobám,
které kvůli snížené soběstačnosti z důvodu svého zdravotního omezení nebo
věku potřebují pomoc druhé osoby při
zvládání běžných úkonů péče o sebe.
Umožňuje lidem s handicapem a seniorům zůstat v jejich domácím rodinném
prostředí a tím také usnadňovat život
jejich rodinným příslušníkům, kteří je
mají ve společné péči.
V současné době organizace realizuje
svůj projekt na území krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského

a Zlínského přibližně u 300 klientů a zaměstnává 130 pracovníků. Celostátně pak
poskytují Podané ruce, o.s. zájmovou dobrovolnickou činnost canisterapii.
Adventní koncerty v nás naladí nejen
příjemnou atmosféru blížících se Vánoc,
ale současně nám formou charitativní náplně přibližují i příběhy těch, jejichž život
nějak poznamenal osud. Nahlédneme do
jejich života a uvidíme, jak oni často bojují
s nepřízní osudu - velmi statečně, zatímco
my, často bazírujeme na nepodstatných
maličkostech.
Mezi jednotlivá hudební vystoupení přímo v místě konání koncertu budou vkládány reportážní vstupy z prostředí klientů
a samotné organizace Podané ruce, o.s. –
Projekt OsA. V přímém přenosu vystoupí
ředitelka projektu Bc. Helena Fejkusová a
spoluzakladatelka i klientka zároveň Ing.
Monika Křístková. Mezi účinkujícími se
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mimo jiných objeví i komorní orchestr
Queens of classic, komorní pěvecký sbor
Canti di Praga a houslisté Václav Hudeček
a Jan Mráček.
Výtěžkem z Adventních koncertů bychom chtěli zajistit kontinuitu služby
osobní asistence u našich klientů a zakoupit dva osobní automobily. Své služby
budeme moci takto realizovat kvalitněji, rychleji a ve větším rozsahu. Budeme
moci snížit náklady na dopravu do odlehlých obcí a míst, čímž se činnost osobní
asistence ještě více zefektivní.
Považujeme si úspěchu, že naše organizace byla zařazena v rámci celorepublikového výběru do pořadu Adventní koncerty ČT 1, kdy takto můžeme prezentovat
sociální službu osobní asistence v České
televizi a zviditelnit i města a vesnice, ve
kterých ji poskytujeme.
Děkujeme za podporu všem našim
sponzorům, donátorům i jednotlivcům a i
v příštím roce bude naši srdeční záležitostí
nabídnutí pomocné ruky těm, kteří si sami
pomoci nemohou.
Více o organizaci na:
www.podaneruce.eu
Za Podané ruce, o. s. – Projekt OsA
Bc. Ivana Mikulcová

informace občanům

Kino Hvězda v roce 2012
Kino Hvězda je desítky let součástí Společenského domu ve Vratimově.
Naše doba však přináší zásadní změnu, se kterou se všechna kina, zejména
jednosálová, k nimž patří i kino Hvězda, musejí nějakým způsobem vypořádat – digitalizaci.
Digitalizace kin je skutečnost, dotýkající se celé Evropy, USA i třetích zemí. V
podstatě znamená nahrazení 35mm filmových projektorů digitální technologií
a zároveň změnu zavedených způsobů
distribuce. Jako nesporné výhody digitální projekce je uváděna kvalita digitálního
promítání, která je srovnatelná s promítáním z 35mm kopií (ale digitální kopie
navíc nepodléhá mechanickému opotřebení a její kvalita tedy zůstává konstantní), dále úspora finančních prostředků
v souvislosti s vynakládánými náklady
na dopravu 35mm kopií filmů, dostupnost
filmů – možnost dřívějšího promítání premiérových filmů, ochrana před pirátstvím

a rozmanitost filmové nabídky – výroba
digitální kopie je levnější, proto lze předpokládat, že do kin půjde více filmů, které
by byly jinak šířeny pouze na DVD – dokumenty, nezávislá tvorba a krátné filmy.
Celosvětovým standardem digitálního
promítání je D-cinema, což je označení
kin, která splňují DCI specifikaci (Digital
Cinema Systém Specification), tj. soubor
technických charakteristik, které stanoví
standardy pro výrobu digitálních kopií,
kvalitu promítání, ale také postupy, které
je nutné dodržet, aby se zaručila bezpečnost přenosů. Do konce roku 2012 dojde
k ukončení výroby nových kopií pro kina
nevybavená digitální technologií dle stan-

Vratimovské kino
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dardu DCI, divákům takových kin tak
bude znemožněn přístup k novinkám, jelikož ty budou distibuovány pouze na digitálním nosiči.
Digitalizace kin je záležitostí nákladnou, cena za průměrnou instalaci digitální technologie se pohybuje ve výši cca
2 400 000 Kč, v případě nadstandardu
– instalace 3D projekce, je částka vyšší
ještě cca o 500 000 Kč. Kino Hvězda doposud promítá filmy starým způsobem ze
35mm kopií. Náklady na pořízení digitální technologie, které si kulturní středisko
nechalo zpracovat, se pohybují ve výši
průměrné instalace digitální technologie
(cca 2 400 000 Kč).
Letošní a příští rok je přechodovým
obdobím, během kterého distribuční firmy nabízejí nové filmy jak na digitálních
nosičích, tak i stále jako klasické 35mm
kopie. Jelikož se ale stále více přibližuje
rok 2013, a tedy ukončení výroby klasických 35mm kopií u nových filmů, začíná
u distribučních společností převažovat
nabídka filmů na digitálních nosičích. Pro
kino Hvězdu tato skutečnost v důsledku znamená, že je stále problematičtější
naplnit promítací dny. Vzhledem k této
stále častější zkušenosti, zejména druhé
poloviny letošního roku, a reálného předpokladu, že situace s klasickými kopiemi
bude stále horší, je kulturní středisko nuceno přistoupit k redukci stávajícího počtu
promítacích dnů. Od ledna 2012 tak bude
kino Hvězda promítat pouze ve středy
a čtvrtky v obvyklém čase. Děkujeme za
pochopení.



Táňa Slavíková
Kulturní středisko Vratimov

Třikrálová sbírka
Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka
2012 bude v rámci Ostravy a okolí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2012. Charita
Ostrava se této tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou sv. Alexandra.
Z finančních příspěvků dárců budou v roce
2012 podpořeny tyto projekty:
Charita Ostrava:
1. Podpora osob bez přístřeší v charitním domě
sv. Benedikta Labre – provozní náklady a rekonstrukce střechy
2. Podpora matek s dětmi v charitním azylovém domě sv. Zdislavy – rekonstrukce
vstupní brány
3. Podpora lidí v závěrečném stádiu života – provozní náklady Mobilní hospicové jednotky
4. Podpora uživatelů služeb Poradny Charity
Ostrava – provozní náklady
5. Podpora seniorů – provozní náklady Charitní pečovatelské služby – střediska Tereza
6. Podpora seniorů – provozní náklady Charitní pečovatelské služby – střediska Klára

7. Přímá humanitární pomoc uživatelům poskytovaných sociálních služeb Charity Ostrava
8. P
 odpora osob bez přístřeší v azylovém domě
blahoslavené Matky Terezy – nákup vybavení (Nový Jičín)
9. Přímá pomoc osobám a rodinám ohroženým
sociálním vyloučením (Nový Jičín)
Charita sv. Alexandra:
1. Rozvoj chráněných dílen
2. Humanitární aktivity
3. Rozvoj chráněného bydlení a podpora sociálních služeb.
Hledáme různé finanční a jiné možnosti, jak
uskutečňovat naše projekty na pomoc lidem
v obtížných životních situacích. Obracíme se
proto na Vás, vážení občané, s žádostí o pomoc
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při této celostátní sbírkové akci, pořádané na
pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Všem,
kteří se budou jakýmkoliv způsobem podílet
na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2012,
předem děkujeme!
Při rozdělení výtěžku sbírky (koledování
i DMS) se postupuje následovně: 65 % se vrací
zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány,
15 % podpoří projekty diecézních charit, 10 %
putuje na podporu charitních projektů v zahraničí, 5 % jde na podporu projektů v ČR, 5 % je
určeno na režii.
Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity Ostrava jsou sbírkové pokladničky úředně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem města Ostravy,
finanční výnos je vložen na konto veřejné sbírky. Využití a vyúčtování financí z Tříkrálové
sbírky pro záměry Charity Ostrava jsou předkládány ke kontrole Diecézní charitě ostravsko
– opavské.
Kontakty: e-mail: alexandr@charita.cz, www.
charitasvalexandra.cz, koordinátor: Zdeněk
Staněk

co se děje v domečku

Fotografie potmě aneb … když se vzdáte digitálu
Díváte se na starou fotografii, není moc dokonalá, ale má kouzlo.
To kouzlo vás vtáhne do doby, kdy vaše babičky byly ještě mladé a
nosily krátké vlasy s pěstěnými lokýnkami. Nostalgicky zavzpomínáte na své blízké, na neuspěchanou dobu a na domov. Ve vratimovském Domě dětí a mládeže uspořádali ve dnech 12. a 13. listopadu
členové Centra dětské komunikace Vratimov workshop na téma RETROFOTO aneb Kouzlo staré fotografie. Nakoupili jsme veškerou
výbavu na vyvolávání starých černobílých fotek. Nejsme samouci,
proto přišla paní Dája, která nám s černobílými fotografiemi pomohla. Vyvolat, ale i nafotit takovou fotografii je značně obtížné. Už jen
proto, že máte omezený počet snímků. Murphyho zákony fungují i
zde, když při nejzajímavějším pohledu dojde film. Větší „bojovka“ je
udělat z filmu negativ a následně z negativu fotku. Stáváte se na chvíli slepým v černé komoře, chemikem a pradlenou. Ano, negativy se
musí vyprat v malé vaničce, které se říká pračka. Na konci všech složitých procesů a čekání jsme drželi v ruce fotku, za kterou je spousta
Vůně vývojky okouzluje stejně jako před stoletím
práce, ale hlavně skvělých zážitků.
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Katka Vítková, členka CDK Vratimov

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Bludičky

bludiček, které čekala procházka Vratimovem. Na trase byla připravena
stanoviště, na nichž si děti vyzkoušely skákání v pytli, poznávání potravin
podle chuti a mnoho dalších úkolů. Na závěr společně vypustily lampiony
přání.
Děkuji za hezkou přípravu akce New´s Baráčníkům a těším se zase příště.

Böhmová Renáta

V sobotu 12. listopadu se u Domu dětí a mládeže ve Vratimově, v kouzelném podzimním mrazení, rozjiskřily svíčky, rozsvítily lampiony a vše
se chystalo na Bludičky. Po sedmnácté hodině se objevili první hledači

spolky a organizace

Včelaři se představují výstavou v Horních Datyních
Ing. Richard Grohmann, předseda ZO Českého svazu včelařů, mě rád přivítal na včelařské výstavě v KD Horní Datyně. Organizace Českého svazu včelařů v Horních Datyních patří mezi ty nejstarší základní organizace. Právě
v těchto dnech slaví 81. výročí založení. Sdružuje včelaře z Horních Datyň,
Vratimova a části Řepišť. V současné době je aktivně zapojeno 27 členů, jejich
průměrný věk je 65 let. Je potěšující, že do chovu včel se zapojili i mladí včelaři, mezi nimi i ženy – včelařky. Každý včelař průměrně chová deset včelstev,
ale jsou i takoví, kteří se starají o třicet až čtyřicet včelstev.
Letošní rok byl celkem úspěšný. Včelaři
ze základní organizace v Horních Datyních
vyprodukovali více než čtyři tuny medu a
vychovali 108 včelích matek. Každý rok nakupují z renomovaných šlechtitelských ústavů včelí matky. Jedná se o včelu kraňskou,
ta je zárukou zdravého a ušlechtilého chovu.
Ing. Richard Grohmann mi řekl: „Tradice

Hornodatyňští včelaři v expozici výstavy

včelařských akcí je velmi dlouhá. Pravidelně se na jaře scházíme na smažení vaječiny, organizujeme návštěvy u nemocných
a jubilantů, pořádáme přednášky s včelařskou tématikou. Také poznávací zájezdy
patří mezi naše stálé a oblíbené aktivity.
Je těžké vyjmenovat vše, čím se může základní organizace pochlubit a nezapome-

foto (jk)

nout na to podstatné. Takovou naší pamětí
je kronika. Již třetí díl této písemnosti je
dokladem o naší činnosti. Díky bohatému
archivu jsme schopni zorganizovat takovou výstavu, jakou zrovna zde, v Horních
Datyních, vidíte.
Výstava vznikla díky spolupráci se základní organizací v Šenově. Chci využít
tuto cestu a poděkovat všem těm, kteří
tuto výstavu pomáhali zorganizovat, Karlu Lupovi, předsedovi ZO ČSV v Šenově,
paní Táně Slavíkové, vedoucí kulturního
střediska za pomoc finanční i fyzickou při
stěhování exponátů z včelařského muzea v
Chlebovicích a v neposlední řadě i tomuto
muzeu za zapůjčení cenných exponátů.“


Malé návštěvníky upoutaly především medové výrobky
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dětské aktivity

Hurá! Budeme mít naučnou stezku! A uděláme si ji sami!
Nadace OKD podpořila další projekt Domu dětí a mládeže Vratimov - tentokrát se jedná o projekt naučné stezky ve Vratimově a Horních Datyních, který volně navazuje na
projekty Křížem krážem Slezskou bránou a Křížem krážem Slezskou bránou s dědečkem
a babičkou. Na projektu budou - jak už se stává tradicí - spolupracovat děti z obou vratimovských škol pod vedením svých učitelů, místní senioři a zástupci vedení našeho města.

nebo volali na tel. číslo 605 248 717. Vítán je kdokoli, kdo se bude chtít připojit
k projektovému týmu a přispět k podobě
naučné stezky ve svém městě.



Michaela Bělohlavá, projektová manažerka
DDM Vratimov

Náš projekt
získal uznání

Děti zajímaly názory dospělých 

Novinkou jsou tentokrát odborní poradci přespolní i místní, jako je například pan V. Kuchař, který se dlouhodobě
zabývá regionální historií. Naším cílem
bude vytvořit společně podklady a návrh
podoby a umístění osmi až deseti ne zcela tradičních informačních panelů. Ty by
měly navazovat na cyklostezku i naučné
stezky okolních obcí a měly by zaujmout
malé i velké.
První kroky máme za sebou – třeba
anketu ve vratimovských ulicích, kterou
30. září 2011 provedli pod vedením paní
učitelky Kožušníkové žáci 9. třídy ZŠ
Vratimov, Masarykovo náměstí. Děti oslovily mimo jiné i místní zástupce zákona
či některé drobné podnikatele. Tady jsou
otázky a některé odpovědi:
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– Děti, mládež, všichni.
– Mládež, důchodci, vozíčkáři.
– Pro gramotné.
Jaké by podle Vás měly být tabule
naší naučné stezky?
– Panoráma.
– Historie místa.
– Hlavolamy.
Děkujeme všem, kteří dětem na otázky
ochotně odpovídali. Jsme také moc rádi,
že místní zastupitelstvo projekt aktivně
podporuje a zveme všechny, aby posílali
své nápady a připomínky na téma naučné
stezky ve Vratimově na adresu:
asasas3@seznam.cz

Nadace OKD vyhlásila druhý ročník
soutěže o nejlepší neziskové projekty a
osobnosti, kterým udělila Ceny Nadace
OKD. „Veřejně prospěšné projekty neziskových organizací a lidé, kteří pomáhají
ke zlepšení života ostatních, si zaslouží
nejen finanční příspěvek na své aktivity
ve formě grantu, ale také veřejné poděkování a úctu,“ říká předsedkyně správní rady Nadace OKD Petra Mašínová.
Nadační podporu loni získalo více než
160 projektů v programech Pro zdraví,
Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu.
Odborná komise vybrala z každého programu tři projekty do finálového kola, ve
kterém již rozhodovala svými hlasy veřejnost. „Byla by škoda, kdyby loňské aktivity zůstaly jen historií. Neziskovky (do této
kategorie náš „domeček“ spadá) a obce
dělají aktivity pro lidi, proto jsme letos vyzvali právě veřejnost, ať rozhodne o těch
nejlepších,“ řekl ředitel Nadace OKD Jiří
Suchánek. DDM Vratimov získal nominaci s projektem „Křížem krážem Slezskou
bránou s dědečkem a babičkou“. V projektu šlo o společné aktivity žáků škol a seniorů v obcích mikroregionu Slezská brána.
Jedním z výstupů je publikace, která má
přispět k rozvoji turistického ruchu v našem mikroregionu.
Blahopřeji tvůrcům projektu a všem,
kteří se na jeho realizaci podíleli, tedy
učitelům, žákům a seniorům. Přeji hodně
úspěchů při realizaci dalších aktivit.



Hana Nevrlá,
ředitelka DDM Vratimov

Jaký název by měla mít naučná stezka
ve Vratimově?
– Tak třeba Stezka Poznání.
– Procházka krásných krajin.
– Nevím, mně to nezajímá vybudujte si
co chcete, jste mladí.
Jaká místa bychom na ní měli vidět?
– Historická místa a památky.
– Splav u Ostravice.
– Parky, zeleň a hodné mladé lidi.
Na jakou cílovou skupinu by se měli
zaměřit její tvůrci?

Děkujeme všem, kteří dětem na otázky ochotně odpovídali
7

foto (CDK)

policie radí, informuje

Krádeže na železnicích
Oproti loňsku je počet krádeží na železničních tratích téměř dvojnásobný.
Zloději kovů denně kradou vše, co lze odevzdat ve sběrně. Mezi nejčastější
„úlovky“ patří i součástky zabezpečovacích zařízení. Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) tak vznikají obrovské finanční škody. Nejde přitom jen
o finanční škodu, provoz na železnici bez důležitých částí mnohdy ohrožuje
bezpečnost samotných cestujících a ostatních účastníků silničního provozu.
Na železničních tratích ve služebním
obvodě policie Vratimov odcizili pachatelé toto zařízení již několikrát. Naposledy
došlo ve Vratimově ke krádeži na trase
ve směru na Ostravu dne 30. září v 11.30
hodin. Neznámý pachatel vyřadil plně
z funkčnosti železniční závory tím, že z
nich odcizil dva kusy závaží. Přejezd tak
zůstal uzavřený a řidiči automobilů museli
zvolit jinou cestu nebo setrvat na místě do
odstranění závady. Další dva obdobné případy na železnicích byly zjištěny 4. října
v obci Šenov. Svým jednáním se pacha-

telé dopustili přečinu krádeže a přečinu
poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, za což jim hrozí trest
odnětí svobody až na tři léta nebo zákaz
činnosti.
S ohledem na množící se krádeže závaží železničních závor, ale také jiných
železných a měděných součástí provádějí
vratimovští policisté společně s železniční
policií opatření k zjištění pachatelů těchto
skutků.

prap. Mgr. Silvie Kasperová                                                                                                         
inspektrorka

Při krádeži závaží či poškození hrozí trest
odnětí svobody
foto (jk)

Opět se setkáváme s podvody páchanými na seniorech. V jediný den, 11.
listopadu, jsme zaevidovali ve Vratimově hned pět pokusů o vylákání finanční hotovosti. Částky, které se přitom pachatelé snaží od seniorů lstí vylákat,
nejsou zrovna malé. Řádově se jedná o desítky tisíc korun.

Nereagujte rovněž na výzvy typu „nemůžu teď přijít, pošlu kamaráda.“
Za všech okolností buďte obezřetní.
Všímejte si lidí, se kterými komunikujete,
všímejte si jejich vozidel, případně si zapište telefonní číslo, ze kterého Vám bylo
voláno. V případě, že jste se stali obětí
trestného činu, nebo máte jakoukoliv informaci, která by napomohla k odhalení
pachatelů, oznamte vše na bezplatnou linku tísňového volání 158, 112, nebo přímo
na PČR Vratimov 974 728 711, nebo služební mobil 604 727 288.




Tisíce pro vnoučka na auto

Podvodníci používají osvědčený fígl.
Seniory si vyhledají v telefonním seznamu. Vodítkem pro ně je jednak křestní
jméno, když je to Jarmila, Miroslava nebo
Antonie, tak předpokládají, že se jedná
o staršího člověka. A dalším vodítkem je
fakt, že pevné linky si v dnešní době ponechávají převážně starší lidé. Pachatelé
umí velmi obratně komunikovat. Když
se v telefonu ozve hlas, je přirozenou reakcí zeptat se: „Jsi to ty … Péťo, Tome?“
Jakmile se doví skutečné jméno vnuka,
nebo jiného blízkého příbuzného, následuje úpěnlivá prosba o finanční pomoc.
Odůvodněním bývá často velmi výhodná koupě vozidla, jako dárek pro rodinu.
Pachatelé Vás ještě stačí upozornit, že se
jedná o překvapení, a proto není vhodné,
abyste se před zbytkem rodiny o něm jakkoliv zmiňovali. A vzhledem k tomu, že
jsou „vnoučci“ nějakým způsobem indisponováni, třeba nemocní, nemohou momentálně odejít z práce, uvázli v dopravní
zácpě a podobně, pošlou pro peníze svého
dobrého kamaráda, kterého Vám popíšou,
abyste se nemohli splést a peníze vydat
případně někomu jinému.
I když ve všech pěti případech ženy pokus o podvod odhalily tím, že prozíravě
zatelefonovaly svým skutečným příbuzným, v minulosti několik seniorů na svou
důvěřivost doplatilo a peníze neznámému
člověku dalo.

Tyto případy prosím neberte na lehkou
váhu. Pachatelé jsou schopni si vymýšlet
stále nové a nové záminky jak přijít k penězům. Znovu proto připomínám – své
mnohdy celoživotní úspory nevydávejte
cizím lidem! Požadavky nejbližších rodinných příslušníků k zapůjčení finanční
hotovosti neřešte telefonicky, a když už,
ověřte si tyto informace zpětně, tak, jako
to udělaly ženy v uvedených případech.




Pachatelé vás mohou během chvilky připravit o desítky tisíc korun
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prap. Mgr. Silvie Kasperová,
inspektorka

foto (jk)

z historie

Kronika města Vratimova – část 9.
Regulace Ostravice
Dne 10. září 1924 usneslo se obecní
zastupitelstvo všemi hlasy přispěti na regulaci levého břehu Ostravice 5 %, jest to
poslední příspěvek na regulaci Ostravice.
1925
Zřízení vodovodu
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne
25. července 1925 učiněno toto usnesení:
Všeobecně se uznává emitentní potřeba
vodovodu a zastupitelstvo obce se usnáší
na jeho výstavbě. K připravným pracím
jako k bakteriologickému zkoušení, měření kvantitativní i teploty, má se ihned přikročiti a má se též zjistiti potřeba vody v
horní části Vratimova. Všemi hlasy usneseno ve schůzi 10. října 1925 přistoupiti k
přípravným pracím dalším, a to k vypracování projektu pro obec Vratimov a Kunčice, která obec se míní připojiti k vodovodu a zadati tyto práce inž. Fiederhelovi
ze Slezské Ostravy, za celkový honorář
35 000 Kč. Přípravné práce provede obec
svým nákladem. Celou vodárenskou záležitost provede starosta a obecní tajemník,
stavební komise, předseda a místopředseda finanční komise. První komisionelní
ohledání pramenů v Zaryjích dělo se delegátem zemského stavebního úřadu inž.
Volencem a jinými odborníky, jakož i
obecními zástupci dne 1. října 1925.
Rozpuštění Školního haléřového
spolku
Zemská politická správa v Opavě výnosem ze dne 27. února 1925 čís. XII753
rozpustila spolek pod jménem Školní haléřový spolek ve Vratimově, poněvadž
nevyvíjel již delší dobu žádné spolkové
činnosti a neodpovídá tudíž podmínkám
svého právního trvání. Spolek ten založen
byl v roku 1895 ředitelem školy Karlem
Vavříkem, trval tedy plných 30 let a rozpuštěn na konci jeho školské činnosti.
Obecní hřbitov
Ve schůzi obecního zastupitelstva 25.
července 1925 jednáno opět o zřízení
obecního hřbitova. Po delší rušné debatě
hlasováno o povolení potřebného nákladu
asi 100 000 Kč na zřízení hřbitova, pro
povolení hlasovalo 8 členů, proti zřízení
15 členů. Tím zřízení komunálního hřbitova nepovoleno.
Obecní cesty, převzetí do správy silničního výboru
Dne 25. července 1925 usneslo se obecní
zastupitelstvo povoliti za účelem převzetí

obecních cest, a to z okresní silnice k Bartovicím a z okresní silnice k H. Datyním,
do správy okresního silničho výboru na
první cestu 25 %, na druhou 30 % z celkového nákladu a povoliti silničnímu výboru
půjčku 200 000 Kč na 6 % na dva roky,
vypracovati plány a rozpočty a provésti
výkup pozemků na vlastní náklad. Toto
usnesení bylo poněkud pozměněno ve
schůzi dne 10. října 1925. Zastupitelstvo
usnáší se všemi hlasy zvýšiti příspěvek
na Bartovskou cestu o 5 %, tedy na 30 %
celkového nákladu a celkovou zápůjčku na
250 000 Kč. Vypracování plánů a rozpočtů provede obec svým nákladem za obnos 6 000 Kč. Do tohoto obnosu nespadá
provedení výkupu potřebných pozemků.
Povodeň
Dne 3. srpna 1925 po prudkém dešti vylila se Ostravice a nadělala mnoho škody.
Lidová škola hospodářská, zřízení
Již delší dobu pociťovala se potřeba zříditi ve Vratimově pro zemědělský dorost
pokračovací školu, leč nebylo kvalifikovaných učitelů, kteří by vyučovali odborným
předmětům hospodářským, Až teprve po
absolvování kursu jedním učitelem a jednou učitelkou, bylo možno přikročiti ke
zřízení školy. Je neuvěřitelno, že zrovna z
kruhu učitelských kladlo se na zřízení této
školy všemožné překážky a podány ministerstvem zemědělství i namítky proti přijetí
učitele Josefa Vavříka do hospodářského
kursu. Konečně přistoupeno ke zřízení školy, vyjednáváno s okolními obcemi, aby se
k této škole připojily, by byl jištěn potřebný
počet žactva. Bylo třeba přesvědčovati jak
rodiče, tak zemědělský dorost, o nutnosti
dalšího vzdělávání. Provedený zápis zajišťoval zřízení této školy, ale hůř bylo získati síly učitelské. Jak okolní, tak i někteří
místní učitelé odřekli, že z různých důvodů
nemohou převzíti vyučování. V poslední
chvíli podařilo se získati učitele z Radvanic, který se uvolnil na této škole vyučovati. Po těchto neobyčejných potížích otevřena škola 3. listopadu 1925 za účastí 50 žáků
a za přítomnosti učitelského sboru, starosty
obce pana J. Vašíčka, předsedy místní školní rady Jos. Mlýnka, statkáře J. Sedlaříka a
předsedy školního výboru Jos. Klegy, kteří
všichni k žákům promluvili a jim důležitost
dalšího vzdělání na srdce kladli.

Byla svolána důvěrná schůze v Popinci, k
ní pozváni obyvatelé a majitelé usedlostí z Popince. Na této schůzi vysvětleny a
objasněny výhody, které těmto občanům
s připojením k Vratimovu mohou plynouti. Tím zahájeny první kroky ku zvětšení
obce Vratimova a ku prospěchu obyvatel osady Popince. Ve schůzi obecního
zastupitelstva dne 10. září 1924 učiněna
usnesení ohledně upravení hospodářských
poměrů připojených částí obcí Popince a
Bartovic. Vyjednávání o sloučení osady
Popince s Vratimovem trvalo plných 5
let až konečně došlo při komisionelním
zřízení na místě samém dne 7. října 1925
ke změně hranic mezi obcí Vratimovem s
jedné a Kunčicemi nad. Ostravicí a Bartovicemi se strany druhé. Touto smlouvou vyřešeny byly otázky hospodářské
připojených částí obcí. Osoby požívající
chudinské podpory, které bydlí v této
části, převezme obec vratimovská. Nadřízené úřady se žádají, by učinily správní
rozhodnutí. Schůze konala se za předsednictví úřadujícího náměstka Jana Šimíka. Dotyčný protokol schválen ve schůzi
obecního zastupitelstva dne 28. listopadu
1925. Připojení uskutečněno rozhodnutím
zemské správní komise v Opavě ze dne
22. března 1926, čís. 6289 a schváleno
zemskou politickou správou výnosem ze
dne 30. března 1926 čís. I-1528/4. K obcí
Vratimovu připadla tato čísla z Kunčic asi
se 250 obyvateli.
čís. 101 – dřív. čís. kunčické 97
majit. Jana Košťalová
čís. 119 – dřív. čís. kunčické 77
majit. Jana Kaločová
čís. 120 – dřív. čís. kunčické 74
majit. Ant. Kaloč
čís. 151 – dřív. čís. kunčické 96
majit. Frant. Mohelníková
čís. 233 – dřív. čís. kunčické 84
majit. Jind. Šotkovský
čís. 234 – dřív. čís. kunčické 95
majit. Frant. Najzar
čís. 235 – dřív. čís. kunčické 88
majit. Jan Marie Fajfka
čís. 236 – dřív. čís. kunčické 105
majit. Jan Marie Fajfka
čís. 237 – dřív. čís. kunčické 88
majit. Josef Anna Šulc
čís. 239 – dřív. čís. kunčické		
majit. Frant. Karla Kus
čís. 240 – dřív. čís. kunčické 60
majit. Jan Marie Vašíček

1926
Připojení Popince k Vratimovu
V připojení Popince k Vratimovu získal
si zásluh Vilém Tomáš z Popince a vratimovský občan Josef Primus z Podlesí.
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pokračování příště

informace občanům

Český červený kříž uděluje Zlatý kříž III. třídy dárcům krve, kteří dovršili počet 80 bezpříspěvkových
odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevemjejich humánního vztahu ke
spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
S potěšením sdělujeme, že mezi vyznamenanými Zlatým křížem je

pan Antonín Holba a pan Jiří Pajorek

Blahopřejeme

Ambulance praktického lékaře pro dospělé (lékař - MUDr. Radovan Hranický a sestra – paní Jarmila Fojtíková) oznamuje,
že od 2. 1. 2012 přemisťuje svůj ordinační provoz do objektu nového zdravotního střediska, v budově bývalých jeslí, na ulici Sokolská 133/1. Ordinační hodiny i kontaktní telefony budou uvedeny a upřesněny v lednovém čísle Vratimovských novin. Děkujeme
všem našim pacientům a klientům za dosavadní důvěru a přízeň a přejeme vám i vašim rodinám a blízkým šťastné a pohodové prožití
vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2012.

Základní umělecká škola Vratimov a občanské sdružení POSPOLU při ZUŠ Vratimov

Vás srdečně zvou do kinosálu Hvězda na Vánoční koncert
v úterý 13. prosince 2011 v 18 hodin
Vánoční náladu navodí nejmenší děti přípravného studia, folklorní soubory malá cimbálovka MALINA
a cimbálová muzika VRZUŠKA, smyčcový orchestr, dívčí vokální soubor, Big band ZUŠ a další hudební
seskupení. Program završí Dechový orchestr ZUŠ města Vratimova.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé
ProžákyzákladníchškolVratimova,HorníchDatyňaŘepišť
seuskutečnídvasamostatnéVánočníkoncertyvdopoledníchhodinách.

Čtenářům Vratimovských novin
přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a celého příštího roku.
redakce Vratimovských novin
Oznamujeme všem občanům
Vratimova a Horních Datyní,
že Vratimovský kalendář 2012,
je možno zakoupit
v pokladně KS Vratimov
nebo v pokladně kina Hvězda.
cena kalendáře 70 Kč
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Srdečně zveme na rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark
Kdy: 9. prosince 2011
Kde: KS Vratimov
Program:
12.00 – 19.00 vánoční jarmark
18.00 – 18.15	koledy, ZUŠ Vratimov
18.15 – 18.40	veselé soutěžení družstev Vratimova a Horních Datyň
18.40 – 18.55	ohňová show skupiny Folleto
18.55 – 19.00	vypouštění balónků s přáníčky
19.00	rozsvícení vánočního stromu
19.15 – 20.50	film zdarma v kině Hvězda
Půlnoc v Paříži režiséra Woodyho Allena
Pro soutěž dvoučlenných družstev Vratimova a Horních Datyň
hledáme milovníky recese a dobré zábavy s chutí soutěžit a zvítězit!
Utkáte se v těchto soutěžích:
prskavky, vylovení kapra, závod na netradičních lyžích
Zájemci, hlaste se v KS Vratimov, nebo na tel. 595 700 752, 731 446 809.

ZVEME VŠECHNY DĚTI NA
Jednota, spotřební družstvo
ve Frýdku-Místku

Dne 3. prosince 2011 v 15.00 hodin,
velký sál KS Vratimov.
Každé dítě dostane balíček sladkostí!

Vstupné 55 Kč
Předprodej v KS Vratimov, po – čt: 8.00 až 17.00, pá: 8.00 až 14.00 hod.

Připravujeme další počítačové kurzy
Microsoft Excel – tvorba tabulek, vzorců a grafů, práce s digitální fotografií
Microsoft Power Point- naučíte se vytvořit prezentaci, graficky ji zpracovat.
Základní úpravy digitální fotografie – stahování a následná úprava fotografií
Nadále se můžete hlásit i do těchto kurzů:
– základy PC – Microsoft Word - textový editor, práce s myší a klávesnicí
– internet a elektronická pošta– základy práce s internetem, elektronická pošta,
práce s programy ICQ, Skype.
Jednotlivé kurzy jsou v rozsahu 3 týdnů (12 hodin výuky).
Zájemci se mohou hlásit v KS Vratimov anebo na tel. 595 700 752
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kulturní středisko připravuje

MÁŠ CHUŤ CVIČIT A NE JEN DOMA SEDĚT?
PŘIJĎ MEZI NÁS A HNED SE TI BUDE
VESELEJI DO ZRCADLA HLEDĚT …
Kulturní středisko Vratimov nabízí od ledna 2012 tyto cvičební kurzy:

Pondělí

18 hodin AEROBIC mix s Lenkou – nejznámější, klasická
forma vytrvalostního cvičení při hudbě

Středa

17 hodin (salonek) Jóga – cvičení přinášející klid a harmonii
těla a duše

1 9 hodin Relaxační cvičení a jóga s Lenkou – hodina zaměřena na protahování a posilování všech svalových skupin,
správné držení těla, koordinaci pohybu a svalovou rovnováhu

1 8 hodin Fat Burner s Bárou – lekce kondičního tréninku
s využitím sportovního náčiní (činky, gumičky, tyče)
19 hodin FIT balony s Luckou – balanční cvičení při hudbě

Úterý

Čtvrtek

18 hodin (salonek) VINYASA jóga – Vinyasa jóga vychází
z Ashtangy jógy a jedná se o fyzicky náročnější, ale zábavnou
formu cvičení. V průběhu celé lekce je praktikována dechová
technika – udžájí dech.

17 hodin Pilates s Bárou
18 hodin BODY forming s Lenkou – posílení a tvarování
celého těla.

18 hodin Pilates s Bárou – protahování a posilování celého
těla se zaměřením na střed – všechny cviky vycházejí z posílení
jádra těla (břišních svalů a svalů spodní části zad).

19 hodin Břišní tanec
18.30 hodin (kavárna) ZUM Dance – dance aerobik v rytmu merengue, salsy, samby, rockń rollu, reggaetonu, flamenca.

19 hodin Pilates s Broňou

Do všech našich kurzů se můžete hlásit osobně v kulturním středisku anebo na tel.čísle 595 700 752

Kupon na zlevněnou vstupenku

Otevřeme nový kurz
Fit balony s Luckou

Jozífek a Maruška
mají děťátko

středy od 19 hodin
Zábavné zdravotní cvičení, při kterém posílíte
svalstvo celého těla a trénujete rovnováhu. Toto balanční cvičení aktivuje hluboký stabilizační systém
páteře, který klasickým posilováním neovlivníte.
Na závěr každé lekce je zařazen stretching (uvolnění
a protažení zkrácených svalů) – předcházíte tak potížím s bolestmi zad a kloubů.

18. prosince v 10.00 hod.

Zájemci, hlaste se v KS Vratimov
nebo na tel. čísle 731 446 809

kinosál Hvězda Vratimov

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
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Jaromír
Nohavica

samostatný recitál Jaromíra Nohavici
host Robert Kuśmierski – akordeon, piano
16. prosince 2011 v 19 hodin
KS Vratimov

Koncert není vhodný pro děti do dvanácti let.

Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské
uvede slavnou muzikálovou komedii
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Kinosál Hvězda
13. března 2012 v 18.00 hodin
Vstupenky v předprodeji od 2. ledna 2012
13

kino hvězda vratimov – program na měsíc prosinec 2011 – tel.: 595 700 756

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

NÁKAZA

přestěhovat. Během půlnoční procházky se přenese do Paříže dvacátých let minulého století.

1. prosince v 18 hodin
USA,Spojené Arabské Emiráty, vstupné 70 Kč
katastrofický akční thriller, přístupný od 12 let

Hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Alison Pill, Adrien Brody, Michael Sheen, Léa Seydoux, Carla
Bruni

Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného viru, který nemocné zabíjí během několika dnů. Jeden kontakt. Jeden okamžik. A smrtelný virus se přenese.
Hrají: Matt Damon, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Kate
Winslet, Jude Law, Laurence Fishburne

HAPPY, HAPPY

2. a 3. prosince v 18 hodin
Norsko, vstupné 70 Kč, komedie, přístupný od 12 let

Pro optimistickou Kaju je rodina tou nejdůležitější věcí na světě - a tak o ni pečuje navzdory všem. Je oddaná manželka, která
partnerovi promíjí celonoční výpravy s kamarády. Stejně tak je
milující matka synovi, u kterého budí jen výsměch.
Hrají: Agnes Kittelsen, Henrik Rafaelsen, Joachim Rafaelsen,
Maibritt Saerens, Oskar Hernæs Brands

ČERNÁ VENUŠE

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Píše se rok 1815 a anatom Georges Cuvier právě ukazuje v pařížské Královské lékařské akademii vymodelované tělo africké ženy

Zvídavý mladý reportér Tintin a jeho věrný psí společník Filuta
společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné
tajemství. Tintin, který je nevědomky vtažen do samého středu
několik set let staré záhady, se ocitá na mušce Ivana Ivanoviče
Sacharina, ďábelského padoucha, který je přesvědčen, že Tintin
ukradl vzácný poklad, spojovaný se zákeřným pirátem zvaným
Rudý Rackham.

7. a 8. prosince v 18 hodin
Francie, Itálie, Belgie, vstupné 60 Kč
historické drama, přístupný od 15 let

14. a 15. prosince v 18 hodin
USA, Nový Zéland, Belgie, vstupné 70 Kč
rodinný, dobrodružný

Hrají: Jamie Bell, Daniel Craig, Andy Serkis, Cary Elwes,
Nick Frost, Simon Pegg, Toby Jones

BASTARDI II

17. prosince v 18 hodin
ČR, vstupné 70 Kč, drama, přístupný od 12 let

Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer
stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak
Majera psychicky deptat a hledají důkazy.

Saartjie Baartmanové. O sedm let dříve opustila mladá služka Saartjie rodnou Jižní Afriku a pod příslibem bohatství se vydala společně se svým pánem Caezarem do Evropy. Nejdříve je vystavena
v dřevěné kleci coby skutečná „hotentótská Venuše“…
Hrají: Yahima Torres, Olivier Gourmet, Elina Löwensohn,
François Marthouret, Jean-Christophe Bouvet

PŮLNOC V PAŘÍŽI

9. prosince v 19:15 hodin – film zdarma
10. prosince v 18 hodin
USA, Španělsko, vstupné 70 Kč
romantická komedie, přístupný od 15 let

Film scenáristy a režiséra Woodyho Allena. Mladý pár Gil a Inez,
který se má na podzim brát, přijíždí do Paříže. Gil je nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě

Hrají: Tomáš Magnusek, Jan Šťastný, Jiří Krampol, Ladislav
Županič, Jan Antonín Duchoslav, Igor Bareš, Jan Cimický,
Radim Uzel, Ivo Jahelka, Ilona Svobodová, Jan Přeučil, Jaroslava Obermaierová, Eva Čížkovská
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společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS
Koupím dobové pohlednice nebo fotografie města Vratimova pro připravovanou publikaci o historii
města. Tel.: 606 900 119

Dne 30. 12. 2011
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana

Koupím garáž u Kesu. Tel.: 607 779 636

Lubomíra Bezruče

Prosinec v Kulturním středisku

Zarmoucená rodina.

Program v Kulturním domě ve Vratimově

1. prosince
15.00
3. prosince
15.00
6. prosince 8.30 a 10.00
7. prosince
8.30
9. prosince
12.00
13. prosince		
16. prosince
19.00
18. prosince
10.00
19. prosince
9.00
20. prosince		
20. prosince
18.00

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli
rádi. Dne 9. prosince vzpomeneme 10. výročí
úmrtí pana

Jaroslava Mareše
S láskou vzpomínají
dcera Hana s rodinou a syn Petr s rodinou.
Kdo tě znal ten vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 16. 12. 2011 by se dožila 64 let
paní

22. prosince
5., 12., 19., pros.
5., 12., prosince

Miroslava Antošíková

kavárna KD Mikulášská zábava
velký sál Mik. z. s Hopsalínem
velký sál Mik. pro ZŠ a MŠ
kinosál DDM – Mediafest 2011
KS
Vánoční trhy
kinosál Vánoční koncert ZUŠ
kinosál Recitál J. Nohavica
kinosál poh. Jozífek a Maruška
kinosál Šmoulové, ZŠ Řepiště
horní vestibul Prodej
kinosál	Těšínské divadlo – Bratři
Karamazovi
8.15 kinosál Auta 2, ZŠ Šenov
15.00	učebna č.17. Autoškola
16.30 Kinosál ZUŠ

Program v Kulturním domě Horní Datyně

5. prosince
14. prosince
16. prosince

S láskou vzpomínají manžel,
dcera a syn s rodinami.
Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 29. 12. 2011 uplyne jeden rok,
kdy nás navždy opustil pan

AJ 2. ročník
AJ 3. ročník
AJ 1. ročník
AJ 2. ročník
AJ 4. ročník
Cvičení seniorů
Body styling
Aerobic mix
Pilates s Bárou
Vinyasa joga
Pilates s Broňou
Jóga
Fat Burner
Kalanetika
Pilates s Bárou
Body styling
Břišní tance

Milan Kuboň
Vzpomíná rodina.

Kulturní středisko bude zavřeno ve dnech 23. 12. až 1. 1. 2012

18.00
17.00
16.45

Schůze výboru zahrádkářů
Schůze výboru ZO KSČM
Schůze ZO ČSV Horní Datyně

Kurzy v KS Vratimov

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

15.30 – 17.00
17.00 – 18.30
18.30 – 20.00
16.30 – 18.00
18.00 –19.30
9.00
17.00
18.00
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00

učebna č.11
učebna č.11
učebna č.11
učebna č.11
učebna č.11
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salonek
cvičební sál
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál

Půjčovní doba mezi vánočními svátky
Městská knihovna Vratimov
bude zavřena ve dnech: 23., 27., 28., 29. a 30. prosince 2011
Místní knihovna Řepiště bude zavřena: 23., 27. a 30. prosince
Místní knihovna Horní Datyně bude zavřena dne 19. prosince
Místní knihovna Žabeň bude zavřena ve dnech 21. a 28. 12.
2011
Městská knihovna Vratimov upravuje od ledna 2012 roční rePříjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok přeje kogistrační
poplatky:
lektiv pracovnic MěK Vratimov.
mládež 50 Kč
Místní knihovna Řepiště, Mírová 178, budova obecního úřadu, dospělí 120 Kč
pořádá výstavy s názvem Svíčky ze včelího vosku a vánoce – Čtenáři POZOR! Služba SMS info – NELZE NA NI POSÍLAT
potrvá od 25. 11. do 20. 12. 2011 a výstavu prací z paličkované SMS ZPĚT!!!
Místní knihovna Žabeň, Žabeň 174
krajky Věry Bedrunkové – Okno dokořán – potrvá od 6. 12. do
pořádá výstavu s názvem Paličkovaná krajka Vlasty Kohutové.
20. 12. 2011.
Otevřeno v půjč. době v úterý 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod. Potrvá do 14. 12. 2011. Možno zhlédnout v půjčovní době v pondělí a středu od 13.30 do 17.30 hod.
a v pátek 9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod.
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