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POLICIE ČR Vratimov 604 127 2881. prosince 2013 / číslo 12  zdarma

Mnozí z nás jsou ještě plni zážitků ze 
svých letních dovolených, avšak výzdoby 
obchodů a nasvětlené ulice už nám připo-
mínají, že se blíží čas Vánoc.

Každý z nás se ještě snaží dohnat to, 
co nestihl v průběhu roku, začíná shon za 
dárky, uklízecí mánie domácností a peče-
ní cukroví.

Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky 
v roce a nenápadně nám napovídají, že 
bychom se měli všichni alespoň na chvíli 
zastavit, udělat si čas sami na sebe a na po-
sezení se svými blízkými a přáteli.

V tento vánoční čas a v celém příštím 
roce 2014 přejeme všem našim spoluob-
čanům pevné zdraví a co nejvíce pohodo-
vých dnů...

vedení města Vratimov

Blíží se čas Vánoc
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Všichni žáci naší školy v měsíci říjnu 
kreslili, lepili, stříhali, laminovali, a to vše 
proto, aby vyrobili alespoň jednu záložku 
do knihy na téma „Můj oblíbený literár-
ní hrdina“. A které literární postavy se na 
nich objevily? 1. třída namalovala Koblíž-
ky a různé kouzelné předměty, 2. třída vy-
robila krásné Kanafásky a Spinkalky. Na 
dalších záložkách druháků se objevily ba-
revné luční motivy. U 3. třídy zvítězil ko-
cour Modroočko, u 4. třídy zase obyvatelé 
lesa Řáholce – Rumcajs, Manka a Cipísek.

Páťáci volili individuální přístup, a tak 
se nám tu objevily úplně nové postavičky, 

Pohádkové záložky zaměstnaly celou školu
např. Spongebob, Slenderman, Pou, Mi-
moni a jiné. 6. třída vyrobila hezké zálož-
ky s vílou Amálkou, Makovou panenkou, 
s motýlem Emanuelem i s Krtečkem. 6. B 
překvapila krásnými dílky s Křemílkem 
a Vochomůrkou, s Malou čarodějnicí a 
s Ferdou Mravencem. V 7. třídě si pohráli 
se Štaflíkem a Špagetkou, s Rákosníčkem, 
s Maxipsem Fíkem i s Příšerkami s. r. o..  
8. třída se vyřádila na záložkách s oblí-
benou dvojicí Pat a Mat. A protože jsou 
osmáci opravdu fanoušky těchto dvou 
postaviček, nafotili také fotky s nářadím 
po vzoru svých hrdinů. Deváťáci vytvo-

řili nádherné záložky se včelkou Májou a 
s jejím kamarádem Vilíkem i s obyvateli 
klobouku doktora Pokustóna – s Bobem a 
Bobkem. 

Dříve, než jsme naše výtvory poslali 
do ZŠ ve slovenském Lozorně, která byla 
naši partnerskou školou v projektu Zá-
ložka spojuje školy, si žáci prohlédli vý-
stavu všech záložek umístěnou ve školní 
knihovně. Kromě záložek do Lozorna pu-
tovaly i dopisy, které naši žáci napsali pro 
své slovenské kamarády.

Mgr. Pavlína Kožušníková 
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr.Pavlína Kožušníková

V předcházejících dnech probíhala škol-
ní kola výtvarné soutěže Barevný podzim. 
Naše škola se do této soutěže zapojuje již 
několik let a získala v ní řadu ocenění.  
K vyhodnocení a vybrání nejlepších pra-
cí z naší školy letos přijal pozvání známý 
umělec - pan Jiří Sibinský, rodák z Václa-
vovic. 

Mistr přijel v dobré náladě. Zavzpomínal 
na školní léta a začátky své umělecké tvor-
by. Odpověděl děvčatům z redakční rady 
na položené otázky, pozorně si prohlédl 
výtvarné práce a vyhodnotil nejzdařilejší.

 První tři práce jednotlivých kategorií 
jsme zaslali do Ostravy. A že bylo vybráno 
dobře, svědčí umístění prací našich žáků.

Ze 4096 dětí ze 78 škol se z naší školy 
umístily práce 7 dětí. Získali jsme v růz-
ných kategoriích 3 první místa, 1 druhé  
a 3 třetí místa. Chtěla bych vyzvednout,  
že Marek Mžik ze 4. A třídy vyhrál tuto 
soutěž ve své věkové kategorii již podruhé.

Mgr. A. Kabátová
ZŠ Vratimov, Datyňská 690

Jiří Sibinský, malíř a grafik, na ZŠ Datyňská 690 ve Vratimově

foto ZŠ Datyňská

ze základních škol
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Základní umělecká škola Vratimov 
a občanské sdružení POSPOLU při ZUŠ Vratimov

Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
úterý 10. prosince 2013 v 18 hodin, kinosál Hvězda

Vánoční náladu Vám navodí nejmenší děti přípravného studia a žáci hudební nauky, cimbálová muzika 
VRZUŠKA, Smyčcový orchestr, Vokální soubor OZVĚNY,  Big Band ZUŠ, další komorní seskupení a sólisté.

Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé.

Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň a Řepišť se uskuteční
dva samostatné Vánoční koncerty v dopoledních hodinách.

Dne 14. října 2013 občanské sdruže-
ní PRO Vratimov o.s., v zastoupení  
Mgr. Ludvíkem Krausem, předalo MŠ Vra- 
timov a Horní Datyně 6 ks monitorů 
DELL k počítačům pro děti. Dosavadní 
monitory byly zastaralé a méně vyhovu-
jící. Do tříd máme zakoupeny speciální 
programy pro PC i na interaktivní tabule, 
které jsou rovněž ve třídách u předškoláků 
na všech budovách MŠ. Již několik let pre-
ferujeme enviromentální výchovu, a proto 
i zakoupené programy s názvem Les, Bře-
zen, Listopad aj. rozvíjejí poznatky dětí 

Modernizace vzdělávání
zejména v této oblasti. Programy jsou zá-
roveň zpracovány tak, že se děti učí nená-
silnou formou také rozvíjet matematické 
představy, slovní zásobu, představivost, 
postřeh apod. Přispějí jistě k připravenosti 
dětí ke vstupu do 1. třídy základní školy. 
Chtěla bych tímto poděkovat občanské-
mu sdružení PRO Vratimov o.s. za jejich 
vstřícnost a zájem o vzdělávání předškol-
ních dětí v počítačové gramotnosti.

Lenka Siváková 
ředitelka MŠ

foto ZUŠ Vratimov

informace občanům

Smíšený komorní sbor

                     

z Frýdku- Místku 
a chrámová schola

Gratias Deo
z Vratimova

uskuteční
společný

 

P Ř E D V Á N O Č N Í 

K O N C E R T 

v neděli  22. prosince  2013 v 16:00 hodin

v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově.

Dirigent:   Lubomír  I v á n e k
Varhanice a vedoucí scholy:   Šárka V r c h l a b s k á
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Charita Ostrava se pravidelně zúčastňu-
je celorepublikové Tříkrálové sbírky, kte-
rou na pomoc lidem v nouzi pořádá Chari-
ta Česká republika. Tříkrálová sbírka 2014 
bude v rámci Ostravy a okolí probíhat ve 
dnech 1. – 14. ledna 2014. Charita Ostra-
va se této tradiční veřejné sbírky zúčast-
ní ve spolupráci s partnerskou Charitou 
sv. Alexandra. Z finančních příspěvků 
dárců budou v Ostravě podpořeny tyto 
projekty:

1. Podpora lidí v závěrečném stádiu 
života v Mobilním hospici a ošetřo-
vatelské službě sv. Kryštofa.

2. Podpora seniorů v pečovatelské služ-
bě Matky Terezy.    

3. Podpora lidí bez domova ve startova-
cích bytech sv. Lucie.  

4. Podpora aktivit matek s dětmi v tísni 
v azylovém domě sv. Zdislavy.      

5. Rekonstrukce tréninkových prostor 
pro lidi ohrožené sociálním vylouče-
ním v Charitním středisku sv. Lucie 
- startovací byty a vytvoření zázemí 
pro komunitní práci s dobrovolníky.  

Tři králové budou koledovat v Ostravě
6. Přímá hmotná humanitární pomoc 

lidem v nouzi v Ostravě. 
7. Rozvoj chráněných dílen Charity 

sv. Alexandra. 
8. Podpora chráněného bydlení (nová 

sociální služba) Charity sv. Alexan-
dra. 

Hledáme různé finanční a jiné možnos-
ti, jak uskutečnit naše aktivity na pomoc 
lidem v obtížných životních situacích. 
Obracíme se proto na Vás, vážení občané, 
s žádostí o pomoc při této celostátní akci, 
pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíc 
potřebují. Všem, kteří se budou jakýmko-
liv způsobem podílet na realizaci Tříkrá-
lové sbírky 2014, předem děkujeme!

V loňské Tříkrálové sbírce 2013 se v Os-
travě vykoledovalo 1 342 794 Kč. Finance 
byly využity v průběhu letošního roku na 
projekty na podporu aktivit Charity Ost-
rava a Charity sv. Alexandra pro lidi bez 
přístřeší, lidi v závěrečném stádiu života, 
seniory, lidi se zdravotním postižením a 
přímou humanitární pomoc lidem v nouzi. 
Částku 40 000 Kč jsme poskytli na pod-
poru lidí zasažených povodněmi v červnu 

2013. Děkujeme všem dárcům, kolední-
kům, úřadům i farním společenstvím, 
kteří se do Tříkrálové sbírky 2013 zapojili.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky 2014 je 
Charita Česká republika se sídlem v Pra-
ze. Sbírka je osvědčena Magistrátem 
hl. města Prahy podle zákona č.117/2001 
Sb., O veřejných sbírkách.

Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity 
Ostrava jsou sbírkové pokladničky úřed-
ně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem 
města Ostravy, finanční obnos je uložen 
na sbírkové konto 66008822/0800 u Čes-
ké spořitelny. Využití a vyúčtování finan-
cí z Tříkrálové sbírky pro záměry Charit 
jsou předkládány ke kontrole Diecézní 
charitě ostravsko–opavské.
Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 
Ostrava-Vítkovice, tel./fax: 596 621 094, 
733 676 692,  
e-mail: veronika.curylova@charita.cz, 
www.ostrava.charita.cz
Charita sv. Alexandra, Holvekova 
651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky,tel./fax: 
596 237 831
e-mail: alexandr@charita.cz, 
www.charita-sv-alexandra.cz

tříkrálová sbírka

foto Charita Ostrava

V neděli 10. listopadu 2013 opět zavítala 
do Společenského domu ve Vratimově di-
vadelní společnost Bambules s pohádkou 
O veliké řepě, která měla velký úspěch  
a věříme, že neméně úspěšná bude i příš-
tí pohádka, na kterou Vás srdečně zveme  
15. prosince 2013.

O veliké řepě

foto archiv KS

Kulturní středisko Vratimov 
poskytuje u všech pořadů včetně 

kina občerstvení v galerii.
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Ze schůze Rady města Vratimova 
a zasedání Zastupitelstva města 

Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi  
dne 8. listopadu 2013 projednávala:

• Rozbory hospodaření za 1. - 9. měsíc roku 2013
• Návrh na odpis nedobytných pohledávek
• Schválení inventarizační komise
• Vyhodnocení investičních akcí k 31. 10. 2013
• Přidělení nebytových prostor
• Smlouvy
• Změnu člena Stavební a dopravní komise

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání 
dne 18. listopadu 2013 projednávalo:

• Rozbory hospodaření za 1. - 9. měsíc roku 2013
• 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 2014
• Vyhodnocení sezóny na koupališti v roce 2013
• Přípravu na údržbu místních komunikací v zimním období
• Volbu přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku 

pro volební období 2014 - 2018
• Rozpočtové opatření č. XIII/2013
• Smlouvy
 Ivo Kičmer, místostarosta

Pozvání na 24. zasedání 
Zastupitelstva města Vratimova, 

které se bude konat 
v pondělí 16. 12. 2013 v 9.00 hodin 

v budově Kulturního domu 
v Horních Datyních.

Poslední „Vítání občánků“ v tomto roce

V prosinci letošního roku pořádá Sbor pro občanské 
záležitosti poslední slavnostní vítání občánků v tomto 

roce, a to v sobotu 14. 12. 2013 v obřadní  síni Městského 
úřadu ve Vratimově. Rodiče mohou přihlásit své děti ve 
věku do jednoho roku s trvalým pobytem ve Vratimově 

nebo Horních Datyních nejpozději sedm dnů před 
konáním akce.

 
Telefonické objednávky: 595 705 925 – 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

Drahomíra Večeřová, matrikářka
Jaromíra Maulerová, předsedkyně SPOZ

Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského 
úřadu Vratimov koncem roku 2013: 

V týdnu od 16. 12. 2013 bude pokladna na MěÚ Vratimov 
otevřena takto:

PONDĚLÍ   16. 12. 2013 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
STŘEDA     18. 12. 2013 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30

18. prosinec  bude poslední den, kdy bude otevřeno pro 
občany v roce 2013. 
Od čtvrtku 19. 12. 2013 do středy 1. 1. 2014 bude pokladna 
UZAVŘENA.

Začátek provozu  pokladny v lednu 2014:

ČTVRTEK     2. 1. 2014 10:00 - 11:30 12:30 - 14:00
PÁTEK           3. 1. 2014 08:00 - 11:30           - 

Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a 
místního poplatku za psa bude pokladna od 6. 1. 2014  
do 23. 1. 2014 otevřena denně KROMĚ PÁTKU, a to:

PONDĚLÍ A STŘEDA 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
ÚTERÝ A ČTVRTEK 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00

Od pondělí 27. 1. 2014 bude běžná provozní doba.

Dne 15. 1. 2014 bude prováděn výběr poplatků za svoz 
komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2014 v Horních 
Datyních v Kulturním domě - v malém sále, a to:

STŘEDA  15. 1. 2014 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30

Pavel Janků
finanční odbor

Změna provozní doby pokladny

Oznámení o provádění 
pravidelných 

odečtů vodoměrů
v temínu od 25. 11. - 4. 12. 2013 ve Vratimově
 od 10. 12. - 19. 12. 2013 v Horních Datyních

informace občanům
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Moderní deskové hry v posledních le-
tech zažily velký rozkvět a staly se popu-
lární volnočasovou aktivitou, která umož-
ňuje příjemně strávit volný čas a zároveň 
rozvíjí myšlení.

Proto vratimovská knihovna využi-
la nabídky od firmy Albi, která nabídla 
knihovnám možnost poskytnout novou a 
zajímavou službu pro své návštěvníky. 

Od prosince si zájemci mohou vypůjčit 
některou z šesti her, které „balíček pro 
knihovny“ obsahuje.

Co nového v knihovnách?
Jedná se o hry: Zlaté Česko, Dominion, 

Osadníci z Katanu, Párty Alias – Velká 
sázka, V KOSTCE – Svět a UBONGO .

Doufáme, že tím opět rozšíříme naši na-
bídku služeb.

Od ledna letošního roku půjčujeme Té-
matické kufříky. Nabízíme celkem čtyři: 
Krtkův kufřík pro předškoláčky a prvňáč-
ky, Honzíkův kufřík, Pravěk a Čtyřlístek. 
Kufříky obsahují drobné didaktické po-
můcky, puzzle, karetní hry, pexesa, vzdě-

lávací karty, lota, časopisy a vybrané kni-
hy. Půjčují se jako knihy na 28 dnů. 

Pro datyňskou knihovnu připravujeme 
pro změnu Tématické tašky: večerníčko-
vou, pohádkovou a pirátskou. 

Více informací najdete na našich webo-
vých stránkách, facebooku nebo přímo 
v knihovně.

www.knihovna-vratimov.cz
http://www.hornidatyne.knihovna.info/

Místní knihovna
Řepiště 

www.knihovna-repiste.cz

pořádá výstavu

Upovídaná 
keramika Jaroslava 

Hrubého.

Potrvá od 3. 12. 2013 
do 28. 01. 2014 

a možno ji zhlédnout v půjčovní 
době knihovny v úterý od 10 - 12, 

a od 13 - 17 hod. 
a v pátek od 9 - 12, a od 13 - 15.30 hod. 

 
Beseda pro veřejnost:

3. 12. 2013 v 17.30

František Mamula  
Z Beskyd do světa.

Exotika je snem 
všech cestovatelů.

Místní knihovna

Žabeň
pořádá výstavu

Čekáme na Vánoce
Výtvarné práce dětí z Mateřské 

školy, která potrvá od 5. 12. 2013 
do 2. 1. 2014. 

Výstavu je možno zhlédnout v 
půjčovní době knihovny, v pondělí 

od 13:30  - 17:00 a ve čtvrtek 
od 13:30 - 17:00 hod. 

 
Beseda pro veřejnost:

9. 12. 2013 v 17:00 hodin

František Mamula  
Z Beskyd do světa.

Exotika je snem 
všech cestovatelů.

Místní knihovna

Horní Datyně
pořádá výstavu

Celé Česko čte dětem,

kterou je možno zhlédnout do 
24. 2. 2014 v půjčovní době vždy 

v pondělí od 14 – 17 hodin.

MěK VRATIMOV
od 23. prosince do 1. ledna 2014 

ZAVŘENO.
MK HORNÍ DATYNĚ

od 23. prosince do 5. ledna 2014  
ZAVŘENO.

INFORMACE O VÁNOČNÍCH 
PŮJČOVNÍCH DOBÁCH:

100 easy Sudokus Nr. 1

Moritz Lenz

June 8, 2008

Here you can find 100 easy Sudokus. They have only one solution each, the solutions are given on pages
18pp.

You can get this document for free from http://sudokugarden.de/en/download-pdf

Feedback is always welcome, please send an email to moritz@faui2k3.org.
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18pp.

You can get this document for free from http://sudokugarden.de/en/download-pdf

Feedback is always welcome, please send an email to moritz@faui2k3.org.
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Hrajte s námi 
Sudoku

knihovny
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Ve čtvrtek 31. 10. 2013 se uskutečnily 
čtvrté Hovory s občany Horních Datyň. 
Hovorů se zúčastnili z datyňských za-
stupitelů Martin Čech, Aleš Šklář a Hy-
nek Knybel. Pozvání přijala také starost-
ka města JUDr. Dagmar Hrudová.

Hovory se do podvědomí občanů po-
malu dostávají, tyto čtvrté měly zatím 
nejvyšší účast.

 
V úvodu Martin Čech seznámil pří-

tomné se zápisem a výsledky předchozí-
ho sezení a poté s investičními akcemi, 
které se v letošním roce v Horních Daty-
ních uskutečnily.

Paní starostka rozvedla jednotlivé 
body:

• Kanalizace - máme stavební povo-
lení. V současné době se koná vý-
běrové řízení na zhotovitele. Stavba 
by měla být zahájena v březnu 2014 
a dokončená v polovině roku 2015.

• Na chodník podél ulice Vratimovská 
je projektová dokumentace. Také na 
tzv. zpevněnou plochu podél ulice 
Václavovická. Podmínkou je, že po-
zemky pod chodníkem musí být ve 
vlastnictví města.

• Máme tři mosty v havarijním stavu, 
na všechny se letos zpracovávala pro-
jektová dokumentace. Jedná se o ul.  
J. Tomise, K. Košťála a Lipová.

Poté proběhla diskuze, ve které zazně-
ly tyto náměty a připomínky:

• Zazněl dotaz, proč se dělá projekt 
na rekonstrukci Radničního náměs-
tí. Paní starostka vyjádřila názor o 
vzhledu středu města a jeho repre-
zentaci.

• Jak bude vypadat ulice Nad Točnou 
po výstavbě kanalizace. Dotaz za-
zněl proto, že kanalizace zasáhne 
cca 2/3 ulice, zbytek není v I. etapě 
zařazen. Zastupitelé z Horních Da-
tyň budou po výstavbě kanalizace 
navrhovat, aby v rozpočtu bylo pa-
matováno na celou rekonstrukci po-
vrchu komunikace.

•  Další žádost byla na zveřejnění 
údajů, kolik je proinvestováno za 
rok na občana Horních Datyň a ko-
lik na občana Vratimova. Tyto údaje 
úřad města neeviduje, ale pokusíme 
se je zpracovat a zveřejnit.

• Ulice V Loukách je dle občanů v ka-
tastrofálním stavu. Stavební komise 
tuto komunikaci kontrolovala, zápis 
ještě nemáme k dispozici. Zatím je 
stav řešen zavážením strusky. Tak 
to bude (dle Vratimovských služeb) 
i do konce letošního roku splněno. 

Zápis ze čtvrtých Hovorů s občany
• Ulice Souběžná - také výtluky v kom- 

unikaci. Také zde bude řešeno závo-
zem strusky.

• Nefunkční kanál v louce za hřištěm 
TJ Horní Datyně. Radní z Datyň 
toto na radě města už připomínko-
vali. Padl návrh použití tlakového 
vozu. Otázkou je, zda není porušeno 
potrubní vedení.

• Jak vypadá II. etapa odkanalizová-
ní Horních Datyň? Vše je bohužel  
o financích a v nejbližší době na vy-
hotovení nejsou prostředky. Projekt 
však zhotoven je.

• Na ulici Václavovická je neustále 
porušována rychlost. Navrhneme 
na radě města, aby tato komunikace 
byla zahrnuta do plánu měření rych-
losti v rámci smlouvy s městskou 
policii Ostrava.

• Další dotaz zněl na darování po-
zemku městu. Občan daroval poze-
mek, s městem ale má jen smlouvu  
o smlouvě budoucí a dál tedy z to-
hoto platí daně. Jak se k tomu město 
postaví?

• Na soukromém pozemku za Wul. 
L. Fajkuse jsou tzv. Mobilhauzy. 
Měly být údajně odstraněny do  
30. 9. 2013. Zjistíme na stavebním 
odboru, jak je toto řešeno.

• Občané si stěžují na nárůst kami-
onové dopravy v obci a chtějí, aby 

město zajistilo zákaz průjezdů obcí. 
Paní starostka toto zjišťovala na od-
boru dopravy KÚ MSK a zjistila, že 
naše obec nemá možnost objízdné 
trasy. Většina nákladních aut jezdí 
z firem, sídlících v šenovské průmy-
slové zóně. Pan místostarosta oslo-
ví dané firmy, zda by nemohly naší 
obec objíždět.

• U zastávky MHD Kulturní dům jsou 
zaasfaltované vpusti do dešťové ka-
nalizace. Toto jsem již předával paní 
Drabinové. Občané si na tyto zaas-
faltované vpusti stěžují dále a žádají 
jejich zprovoznění.

Společná diskuze trvala do půl osmé 
večer. Všechny připomínky byly zapsá-
ny. Zápis bude tvořit samostatný bod 
jednání zastupitelstva města, který Mar-
tin Čech navrhne na nejbližším zasedá-
ní. 

Další hovory s občany se uskuteční  
v březnu 2014.

Blíží se nám závěr roku. Dovolte mi, 
abych Vám popřál krásné prožití vánoč-
ních svátků a všechno nejlepší v roce 
2014.

 
Za datyňské zastupitele 

Bc. Martin Čech

informace občanům

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
Oznamujeme rodičům, že zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 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

17. ledna 2014
v době od 14:00 do 17:00 hodin.

K zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a doklad totožnosti 
zákonného zástupce dítěte. 

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Uzávěrka článků a inzerce do příštího čísla
Vratimovského zpravodaje je do 9. 12. 2013!
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Nezaměstnanost

Nezaměstnanost dělnictva průmyslové-
ho se vzmáhá, všeobecná hospodářská  
situace utvářila se velmi nepříznivě, nejen 
v republice, ale v celém světě, počet ne-
zaměstnaných vzrůstá, závody propouštějí 
dělnictvo anebo alespoň značně omezují 
pracovní dobu (3 šichty za týden i méně). 
Ve Vratimově snížen počet dělníků, jed-
nak že není odbytu na vyrobenou celulosu, 
jednak zmodernizováním závodu, raciona-
lisací výroby, stačí nyní polovici dělnic-
tva a výkon je tentýž. V dávnějších letech 
bylo v továrně nad 700 dělníků, nyní kle-
sl počet na 320 – 330, později až na 300. 
V roku 1931 vystavěna moderní topírna 
s komínem abnormálních rozměrů o výšce  
105 m. Přestavbou části továrny docílena 
tato značná úspora pracovních sil. Fedro-
vání uhlí do topírny děje se strojem, dříve 
bylo třeba dělníků 23. Dělnictvo hlavně 
komunistické žádalo, aby obec povolila 
50.000 Kč na podporu nezaměstnaných, 
usneslo se na tom ve schůzi 9. února 1931. 
Krise je všeobecná, ve všech státech, ob-
zvláště v Americe. Dne 25. února 1931 
hrozila velká demonstrace komunistická, 
ale den celkem minul klidně, až na menší 
výtržnosti v městech. Rádio už 2 týdny na-
před upozorňovalo na chystanou demon-
straci. V létě je nezaměstnanost poněkud 
menší, jsou práce polní, práce na stavbách, 
regulační práce apod.

Kronika města Vratimova – část 29.
Příspěvky a dávky obecní pro nezaměstnané

V roku 1931 doléhala již nouze na ne-
zaměstnané, pořádaná sbírka vynesla  
1.042 Kč, z obecních peněz zůstalo  
2.800 Kč. Usneseno vydati nezaměst-
naným lístky na potraviny týdně na 
20,- pro ženatého a na každého dalšího 
člena po 10,- . Nejvýš do 60 Kč. Pro mě-
síc březen povoleno z obecní pokladny  
2.000 Kč, takže se vyplatí celkem 3.000 Kč 
pro místní nezaměstnané. Do konce dubna 
1931 činily příspěvky státu pro nezaměst-
nané 10.874 Kč, obec ze svých prostředků  
6.160 Kč, na nouzové práce vyplaceno 

1.934 Kč, úhrnem 18.968 Kč. Pro neza-
městnané má se vybírati z divadelních 
představení a z kina z 1 osoby po 10 h, 
z tanečních zábav po 20 h a účastníků sva-
tební zábavy mimo svatebčany po 1 Kč. 
V obecním zastupitelstvu dne 13. listopa-
du 1931 hlasuje se pro zvýšení položky 
na nezaměstnané, název ten se pozměňuje 
„na nouzové práce“ pro nezaměstnané, pro 
tento návrh hlasuje jen 14 členů, menšina. 
Jednáno také o zavedení dávky z vývozu 
celulosy, a sice z 1g – 20 h na sociální úče-
ly, hlasuje 16 členů, proti 13 členů – při-
jato. 

pokračování příště

foto archiv KS

okénko do vratimovské historie
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Je to už 52 let, v nichž naše Základní ško-
la Vratimov, Datyňská 690, nabízí svým 
žákům kromě možnosti vzdělání i mnoho 
dalších činností. Naši učitelé se snaží po-
dílet na celkovém rozvoji žáků, jejich in-
dividuálních zvláštnostech, schopnostech 
a dovednostech. Ve výchovně vzdělávací 
oblasti je naším cílem zajistit žákům co 
možná největší osobní růst – širší nabídkou 
možností vzdělávání, podporou pracovní-
ho a školního klimatu a sledováním indivi-
duálního rozvoje žáků.

V současné době naši školu navštěvuje 
403 žáků. Do první třídy ve Vratimově 
jsme přijali 22 žáků, do první třídy v Hor-
ních Datyních 21 žáků. Činnost školy za-
chycují naši žáci ve školním časopise Da-
tel a učitelé ji prezentují na internetových 
stránkách školy. 

V rámci ŠVP Tvořivá škola a činností 
školní družiny se celoročně zaměřuje-
me na podporu zdravého životního stylu 
žáků. Podporujeme zdravou školu, zdravý 
životní styl a zvyšování fyzické zdatnosti 
žáků. Pro 9. ročník plánujeme sportovně 
turistický pobyt v rekreačním středis-
ku Březová u Třebíče. Kromě již tradič-
ního lyžařského kurzu na Pradědu pro  
7. a 8. ročníky a lyžování na Bílé určené 
žákům 1. stupně uspořádáme zimní olym-

Naše základní škola
piádu pro oba stupně v lyžování i snow-
boardu. V létě počítáme se závody v leh-
ké atletice a realizací tří škol v přírodě  
v Hutisku – Solanci v Beskydech pro  
1. – 3. ročníky.

Snažíme se rozvíjet dovednosti žáků 
v oblasti cizích jazyků, zkvalitňovat jejich 
komunikační dovednosti. Školní vzdělá-
vací program jsme rozšířili o výuku ang-
lického jazyka v 1. a 2. ročníku, nabízíme 
konverzaci v anglickém jazyce pro zájem-
ce a otevřeli jsme nepovinný předmět kon-
verzace v anglickém jazyce od 4. ročníku 
po 9. V oblasti sportu, kultury a vzdělání 
spolupracujeme s partnerskou Základní 
školou v Drogomyšli v Polsku.

Pokračujeme v inovaci učebních pomů-
cek a učeben, podařilo se nám zatím zmo-
dernizovat jednu samostatnou třídu a dvě 
třídy se školní družinou. Velký dík patří 
i KRPŠ a všem rodičům, kteří nám velmi 
pomáhají a přispívají na spoustu našich ak-
tivit. Darovali nám a financovali vybavení 
pavilonu novým krásným nábytkem.

Dovednosti žáků máme v úmyslu  
realizovat prostřednictvím zahraničních 
pobytů. Žáci si v cizojazyčném prostředí 
upevňují jazykové dovednosti a zároveň 
poznávají kulturu a tradice zemí EU – na 
jaře se chystáme navštívit Salzburg v Ra-

kousku, v září se budeme snažit zopakovat 
úspěšný jazykově – sportovní ozdravný 
pobyt v Itálii. Zařadíme projekty zaměře-
né na poznávání našeho rodného města,  
regionu, euroregionu, kraje, České republi-
ky, Evropy a celého světa – 9. ročník poje-
de již tradičně navštívit naše hlavní město.

Podporujeme účelné trávení volného 
času žáků, péči o zvířata, rostliny v eko-
logickém kroužku. Žáci se zabývají pozná-
váním a zlepšováním životního prostředí.

Naši žáci navštěvují dopravní hřiště, kde 
se učí pravidlům silničního provozu. Jsme 
rádi, že město Vratimov vybudovalo před 
budovou školy bezpečnější zastávku pro 
autobusy a zajistilo tím větší bezpečnost 
našim žákům.

Všechny srdečně zveme na Den otevře-
ných dveří – vánoční dílny, které se usku-
teční 17. 12. 2013 od 15:00 do 17:00 h.

Za spolupráci s naší školou srdečně dě-
kujeme paní starostce i zastupitelstvu měs-
ta Vratimov a celému městskému úřadu.

Přejeme všem krásné a pohodové ne-
jen svátky, ale také nadcházející nový rok 
2014.

Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka Základní školy Vratimov, 

Datyňská 690

Srdečně zveme všechny  příznivce na 

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 
 

KONCERT 
se uskuteční v úterý 

17. prosince 2013 v 17.00 hod. 

v Husově sboru ve Vratimově  

varhany: Marie Pluhařová, zpěv: Josef Kubenka, 
housle: Marta Hujerová 

na příjemné chvíle strávené s Vámi se těší 
 rada starších NO VRATIMOV 

Vážení a milí senioři.
Přeji Vám klidné a nerušené prožití svátků vánočních 

a do roku 2014 mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti v osobním životě.

Za výbor Klubu důchodců města Vratimova upřímně 
přeje Anna Huppertová.

Čertovská odbíjená
 

v sobotu 7. 12. 2013
Prezentace od 8.30 hod. 

Přihlášení družstev na tel.čísle 604214684

Čertikiáda 
pro nejmenší

v neděli 8. 12. 2013 
od 16 hod.

Nejprve si zacvičíme a pak přijde 
Mikuláš s Čertem

Nutné přezutí a převlečení pro děti.

Irena Heinichová
TJ Sokol

informace občanům
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Víte, že jednomu obyvateli Moravsko-
slezského kraje trvá v průměru jen čtyři 
měsíce, aby ve své domácnosti vyprodu-
koval tolik odpadků, kolik sám váží? Kdy-
bychom tento odpad ze všech domácností 
v kraji za celý rok naložili na nákladní 
vlak, jeho délka by dosahovala neuvěři-
telných 150 kilometrů! Přitom by z těch 
„odpadků“ mohlo vzniknout tolik nových 
věcí! 

Zhruba polovinu z těchto odpadů lze to-
tiž znovu smysluplně využít, dají se dále 
třídit a recyklovat. Z vytříděných PET 
lahví se dnes vyrábějí nové PET lahve. Z 
třiceti recyklovaných PET lahví vznikne 
jedna dětská fleecová mikina, na tričko 
jich stačí pouze deset. PET lahve - v nové 
podobě - jsou součástí mnoha dalších vý-
robků, se kterými přicházíme denně do 
styku a ani si neuvědomujeme, z čeho 
vznikly. Ze směsných plastů se vyrábějí 
například plastové chodníky, obrubníky, 

Vracejme odpady zpátky do života – má to smysl!
protihlukové stěny podél rychlostních 
silnic a dálnic, přepravní palety, plotové 
plaňky či zatravňovací dlažba. Ze sta-
vebních prvků vznikají dětské klouzačky 
nebo prolézačky.

Z patnácti kartonů od džusů nebo mlé-
ka se v papírnách vyrobí tolik papíru, že 
vydá na jedno dětské leporelo, z deseti 
časopisů vznikne jedna kartonová krabice 
na televizi. Z pěti běžných skleněných lah-
ví se dá vyrobit nová váza. 

Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí 
sklo obalové – láhve na minerálky, alkohol 
a pivo, zavařovací sklenice a různé skleně-
né výrobky. Sklo se také používá jako pří-
sada do speciálních druhů betonů, brus-
ných hmot, tepelných izolací a podobně. 
Papír se nejčastěji recykluje v papírnách 
na nový papír. Tímto způsobem se může 
použít až sedmkrát. Další možností jeho 
recyklace je výroba tepelných izolací nebo 
příměsí do stavebních hmot. Dobře využi-

telný je i nápojový karton. Kromě nového 
papíru se z něj vyrábí i lisované a izolační 
desky, které se používají ve stavebnictví 
jako alternativa sádrokartonových desek 
nebo při výstavbě montovaných rodin-
ných domů. 

Možností, jak využít vytříděný odpad, 
je opravdu mnoho. Aby se dal odpad z na-
šich domácností dále využít, je důležité, 
aby byl správně vytříděný. Pro jeho tří-
dění slouží známé žluté, modré, zelené,  
ale i bílé kontejnery, které jsou navíc ozna-
čeny nálepkami podle toho, co do nich 
patří. Není tedy pochyb o tom, že třídění 
odpadů má smysl!

Více se o třídění a recyklaci:  
na www.jaktridit.cz  
nebo www.tonda-obal.cz. 

Moravskoslezský kraj 
a společnost EKO-KOM, a.s.

Dříve se v Čechách zábavná pyrotech-
nika vyráběla tajně podomácku, čemuž 
odpovídaly i výsledky jejího použití, vzni-
kaly nežádoucí výbuchy a požáry, zranění, 
dokonce i smrtelná. V dnešní době každý 
velký řetězec a kamenné obchody jsou 
schopny nabídnout kvalitní vyzkoušené 
zboží. V praxi se však setkáváme i s růz-
nými „anonymními“ stánky nabízejícími 
zábavnou pyrotechniku bez návodů, po-
pisů apod. S tím také souvisí zvyšující se 
počet nejen drobných úrazů, ale i vážných 
nehod, které mohou skončit tragicky. 

Proto bychom měli tyto výrobky naku-
povat v kamenném obchodě nebo prodej-
ním skladu u odborníků. Pyrotechnický 
výrobek musí být opatřen návodem od 
výrobce v českém jazyce s vyznačením 
kategorie popř. třídy nebezpečnosti. Py-
rotechnické výrobky uvedené na trh se  
nesmí dodávat ani jinak poskytovat oso-
bám, které nedosáhly věkové hranice 
a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechni 
 ku kategorie 1, 
b) 18 let, pokud jde o zábavní pyrotechni 
 ku kategorie 2, 
c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechni 
 ku kategorie 3.

Zábavní pyrotechnika kategorie 4 je ur-
čena pro použití pouze osobami s odbor-
nou způsobilostí.

Ještě několik nezbytných rad na závěr: 
zábavní pyrotechniku používejte tak, 
abyste neohrozili zdraví nebo majetek 
svůj či někoho jiného. Při manipulaci ne-
miřte na sebe ani na ostatní osoby a ne-
používejte pyrotechniku pod vlivem al-

Pyrotechnika
koholu. Manipulujte s ní vždy na volném 
prostranství, v dostatečné vzdálenosti od 
domů, zaparkovaných automobilů, kontej-
nerů, stromů a keřů. Před oslavami Nové-
ho roku je vhodné také odklidit z balkónů 
veškerý hořlavý materiál, který by mohla 
odpálená pyrotechnika snadno zapálit.  

I přes každoroční varování hasičů do-
chází k řadě tragických událostí v domác-
nostech, při kterých se zraní desítky osob 

a materiální škody dosahují mnoha milió-
nů korun. Zamyslete se proto nad požární 
bezpečností u vás doma, abyste se do této 
smutné statistiky nezařadili i vy.

A na závěr ukázka toho, jak může hořet 
obytný dům při nedbalostním jednání při 
použití zábavné pyrotechniky.

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje

informace občanům

foto HZS MSK
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Moravskoslezský kraj se postupně zlep-
šuje v třídění odpadů. Za rok 2012 dosáhl 
meziročního nárůstu výtěžnosti tříděného 
sběru plastů, papíru, skla a nápojového 
kartonu ve výši 7 %, což je mezi všemi 
kraji České republiky nejvyšší zlepšení. 
Ukazuje se také, že obyvatelům Morav-
sko slezského kraje není třídění odpadů  
a životní prostředí lhostejné. Každý z nich 
v loňském roce vytřídil v průměru téměř 
38 kg plastu, papíru, skla a nápojových 
kartonů. 

Třídění odpadů se stává přirozenou 
součástí životního stylu obyvatel kra-
je. „Jak vyplývá ze statistik společnosti  
EKO-KOM, a. s., na jednoho obyvatele 
Moravskoslezského kraje připadalo v uply-
nulém roce bezmála 18 kilogramů vytřídě-
ného papíru, 10 kilogramů plastu, více než  
10 kilogramů skla a téměř čtvrt kilogra-
mu nápojových kartonů“, uvedl náměstek 
hejtmana Moravskoslezského kraje pro 
oblast životního prostředí Mgr. Daniel Ha-
vlík. Dodal, že celkové výsledky kopírují 
celorepublikový průměr. Nadprůměrně se 
v kraji třídí barevné sklo a plasty. 

Takové zlepšení souvisí podle předsta-
vitelů Moravskoslezského kraje zejména 
s dlouhodobou podporou a popularizací 
třídění odpadů. „Společně s autorizova-
nou obalovou společností EKO-KOM, a.s. 
se již osmým rokem snažíme rozvíjet a 
zdokonalovat celý systém nakládání s vy-
užitelnými složkami komunálních odpa-
dů. V poslední době aktivity cíleně zamě-
řujeme na oblasti se slabšími výsledky. 
Tento směr se nám osvědčuje a hodláme 
v něm i v budoucnu pokračovat“, sdě-
lila vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje Ing. Silvie Součková.  
Za období trvání společného projektu kraje  
a společnosti EKO-KOM, a. s. se poda-
řilo zvýšit množství vytříděných odpadů  
na jednoho občana bezmála na dvojnáso-
bek - z 19,2 kilogramů papíru, plastu, skla 
a nápojových kartonů v roce 2004 na loň-
ských 37,8 kilogramů.

Za výbornými výsledky stojí, kromě 
osvětových a vzdělávacích aktivit, také 
stále se zlepšující dostupnost kontejnerů 
na třídění. Součástí spolupráce obou insti-
tucí je totiž i zahušťování sběrné sítě ná-
dob na tříděný odpad. Tím se stává třídění 
pro lidi pohodlnější. „Tato skutečnost totiž 
významně napomáhá nejen růstu množ-
ství, ale i zvyšování kvality vytříděných 
odpadů. Ke konci loňského roku se na 
území Moravskoslezského kraje nacháze-
lo 19.535 barevných kontejnerů. Největší 
podíl v současnosti tvoří nádoby na plast 
a sklo. Oproti konci roku 2005 vzrostl 

Moravskoslezský kraj zlepšuje podmínky pro třídění, výtěžnost 
atakuje průměr ČR!

počet nádob na třídění odpadů v průmě-
ru o 80 %“, vysvětlil regionální manažer 
společnosti EKO-KOM pro Moravsko-
slezský kraj Lubomír Janda. Kontejnery 
na tříděný sběr jsou tak občanům v kraji 
blíž, neboť jedno průměrné kontejnerové 
hnízdo slouží pro přibližně 200 obyvatel.  
V roce 2005 to bylo o 140 lidí více.

„Jsem přesvědčen, že jdeme správnou 
cestou. Třídění odpadů dlouhodobě pod-
porujeme. Tyto výsledky přináší nám 
všem pozitivní signál v podobě každoroč-
ního nárůstu množství vytříděných od-
padů. Jsme rádi, že se nám systematická 
podpora vyplácí“, dodal náměstek hejtma-
na Havlík.

Ještě letos bude v kraji distribuováno 
dalších více než 890 kontejnerů na se-
parovaný odpad v hodnotě téměř 6 mili-
onů korun. „V celkovém počtu se tak na 
konci roku dostaneme k počtu 20 500 
nádob na tříděný odpad v Moravskoslez-
ském kraji. Rovněž budeme pokračovat  
v distribuci speciálních sad tašek na 
třídění odpadů v domácnostech. Re-
alizace probíhá již třetím rokem a le-
tos přibude dalších 21 tisíc sad v ob-
lastech Opavska, Frýdeckomístecka  
a v Českém Těšíně“ doplnila Silvie Souč-
ková.

Moravskoslezský kraj 
a společnost EKO-KOM, a.s.

informace občanům

Správná 
máma
třídí
odpad

Ve své dceři se vidím. 
Chci ji naučit spoustu věcí. 
Ukázat jí, jak je důležité 
mít odpovědnost za své 
jednání. Proto třídím odpad.

Víte, že z recyklovaného plastu lze 
vyrobit například plastovou hračku 
nebo zahradní nábytek? A co vy?

Třiďte odpad! Má to smysl!

Financováno z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.

Inzerce 105x148.indd   1 25.7.2013   17:27:00



12

pátek 6. prosince v 19 hodin
Kulturní dům Horní Datyně
Ty, který lyžuješ, je kolektivní prací členů Bílého divadla 
dle výjevů z černobílého světa lyžařů podle Martina 
Velíška. Je to účinná groteskní zkratka absurdity života.  
Z počátku šok, vzápětí úlevný černý smích z nemotorného 
úsilí postav, posléze katarzní mráz v zádech a pocit síly 
breughelovské absurdity. Žádná bezúčelná exhibice, ani 
snobská spekulace,  ani podbízivost, vše má své přesné 
dávkování a silné vyznění.

Hudba:  Pavel Helebrand
Hrají:  Jan Číhal, Rosťa Holman, Luděk Jičínský,  
 Jakub Číhal, Zbyněk Popelka,  
 Valter Kotterba
 
V sále stolová úprava s možností občerstvení.

Ty, který lyžuješ

Vstupné 90 Kč

Kulturní středisko
VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov  ●  provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.   
Úhrada vstupenek i bezhotovostně.  ●  rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751

Helena Schmuckerová

Zátiší domova

Srdečně zveme  
na výstavu pořádanou galerií 

Kulturního střediska 
Vratimov.

 
Výstava potrvá do 17. ledna

Galerie Kulturního střediska Vratimov bude otevřena každou středu 
a čtvrtek od 16 do 19 hodin a u všech pořadů.

Kulturní středisko
VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

pozvánky
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Opět jsou tu Vánoce, 
ten krásný čas rodinných setkání, 
radostí z dárečků, čas porozumění, 
a předsevzetí…
 
Přejeme Vám, 
ať čarovná atmosféra Vánoc 
přetrvává a úspěchy příštího roku 
ať předstihnou roky minulé.

Za tým pracovníků DDM Vratimov Hana Nevrlá

I letos děti v doprovodu rodičů a prarodičů hledaly svatého 
Martina na bílém koni. Ve spolupráci s Domem zahrádkářů 
jsme tak odstartovali tradiční akci s názvem Cesta za svatým 
Martinem. Sraz dětí a rodičů byl u vratimovského Domu dětí 
a mládeže a účastníci šli cestou necestou po zlatých podkovách 
a zároveň plnili úkoly.

V cíli cesty u Domu zahrádkářů na ně čekalo překvapení  
– rytíř Martin na krásném bílém Šemíkovi. Děti za odměnu 
dostaly čerstvé sladké rohlíky z místní výborné pekárny. 
Na závěr jsme si užili dvě loutkové pohádky v podání herečky 
Vladimíry Krakovkové - Philipp z ostravského Divadla loutek. 
Tuto úžasnou akci si letos nenechalo ujít na 250 návštěvníků 
a my se těšíme na příští rok.

Děkujeme všem pořadatelům za skvělou spolupráci a rodičům 
za trpělivost u startu. Věříme, že závěr stál za to. 

Za tým pořadatelů Marcela Grácová.

Poohlédnutí za akcí 
Cesta za svatým Martinem

co se děje v domečku
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VZPOMÍNÁME

Dne 30. 12. vzpomeneme 5. výročí úmrtí 

pana Lubomíra Bezruče.
Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

INZERCE PRO VÁS

Koupím garáž ve Vratimově. Tel. č. 601 380 343.

Nabídka masáže Vratimov, jedná se o masáže zdravotní, lymfa-
tické, čínské, baňkování. Na adrese: Vaculík Petr, Křivá 907/13, 
Vratimov. Kdykoliv po tel. dohodě na čísle 604 309 224.

Dne 23. 12. je tomu dvacet let, co nás opustil 
náš manžel, tatínek, otec, dědeček 

a pradědeček, 

pan Alois Babiš.
Vzpomíná celá rodina.

Kdo měl rád vzpomene, kdo miloval, nikdy 
nezapomene. Dne 4. prosince vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 

pana Ladislava Lampy.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra, 

syn Miroslav a dcera Věra s rodinami.

Dne 17. prosince 2013 by se dožil 80 let náš 
drahý tatínek, manžel, dědeček a pradědeček,

pan Viktor Marťák.
Vzpomínají manželka, dcera a synové 

s rodinami.

Dne 9. prosince uplyne 10 let od úmrtí

pana Karla Němce.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.  

S láskou a úctou manželka a děti s rodinami.

Pronajmu byt 3+1, ul. Na vyhlídce, dlouhodobě. Tel.: 724 909 821.

Srdečně zveme na tradiční 
Městský ples

k tanci a poslechu hraje kapela Mistral a disko Rostislav Golasovský

Program:
 20.00  předtančení juniorského páru 
  a show disco - TK Akcent Ostrava 
 22.45  orientální tance - studio Latifah
 23.00  tombola
 24.00  půlnoční překvapení

Nabídka jídel:
     1. Hovězí guláš, houskový knedlík
     2. Kuřecí řízek, bramborový salát  
     3. Přírodní kotlet, šťouchaný brambor  

Výběr jídla při zakoupení vstupenky.

předprodej  vstupenek 
od 6. ledna na sekretariátě MěÚ Vratimov 

(u pí Drahomíry Nejtkové, tel. č. 595 705 953)

cena vstupenky včetně večeře je 300 Kč

sobota 1. února 2014 
velký sál Společenského domu ve Vratimově

začátek ve 20 hodin

Kulturní středisko
VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Pronajmu byt 2+1 v os. vlastnictví v 1. podlaží na ul. Strmá, centrum 
Vratimova. Budova cihlová, zateplená. Byt po rekonstrukci. Samo-
statné plynové ústřední topení. Tel. č. 602 577 911, 736 654 376.

společenská rubrika, oznámení
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Prosinec v kulturním středisku

Program ve Společenském domě ve Vratimově

  2. prosince 16.30 kinosál zkouška ZUŠ  

  3. prosince   10.00 vestibul prodej

  5. prosince 8.30 a 10.00 kinosál Mikulášská nadílka   

   pro MŠ a ZŠ

  5. prosince 15.00 velký sál klub důchodců   

   Mikulášská zábava

  5. prosince 15.00 učebna č. 11 autoškola

  7. prosince 14.00 kinosál kino pro děti 

   Hvězda betlémská

  9. prosince 10.00 vestibul prodej

  9. prosince 13.00 kinosál zkouška ZUŠ

10. prosince 18.00 kinosál koncert ZUŠ

11. prosince 13.30 kinosál kino pro ŠD 

   Cesta za Vánoční hvězdou

12. prosince 15.00 učebna č. 11 autoškola

13. prosince 19.00 kinosál Vánoční koncert 

   Věry Martinové

15. prosince 10.00 kinosál nedělní pohádka   

   Smíškovy Vánoce

16. prosince 10.00 vestibul prodej

19. prosince 15.00 učebna č. 11 autoškola  

 
   

Program v Kulturním domě Horní Datyně

 6. prosince 19.00 velký sál Bílé Divadlo 

   Ty, který lyžuješ

 7. prosince 20.00 velký sál Mikulášská zábava 

16. prosince 09.00 malý sál Zasedání zastupitelstva  

   Města Vratimova

26. prosince 20.00 velký sál Štěpánská zábava  

1. 12.       Maňáskové divadélko, od 10:00 hod 
 na  DDM Vratimov
6. 12.       Mikulášská, od 16:00 hod na DDM Vratimov
6. - 8. 12.   VP Višňovka – pouze pro přihlášené
13. 12.     Diskotéka pro 6. - 9. třídy ZŠ, od 18:30 hod  
 na DDM Vratimov
14. – 15. 12.  VP New ś  Baráčníci – pouze pro přihlášené
12. 12. Beseda s horolezcem Liborem Uhrem, 
 od 18:30 hod na DDM Vratimov
20. 12.     Galashow mažoretek ZIK- ZAK   
 Vratimov, TJ Ostrava, Várenská

Akce Domu dětí 
a mládeže Vratimov

Kurzy       

Pondělí   9.00 cvičební sál cvičení seniorů
  15.30 učebna č. 11 3. ročník AJ
  17.00 učebna č. 11 5. ročník AJ
  17.00 učebna č. 12 tvorba web.   
    stránek
  18.00 cvičební sál aerobic mix
  18.30 učebna č. 11 3. ročník AJ
  19.00 cvičební sál relax a jóga 

Úterý 18.00 banketka vinyasa power  

    jóga

  18.00 cvičební sál pilates s Bárou

  19.00 cvičební sál bodyform   

    s Lenkou

Středa 17.00 banketka jóga s Míšou

  18.00 cvičební sál bodystyling  

  19.00 cvičební sál fitbalony   

    s Luckou 

 

Čtvrtek 17.00  cvičební sál pilates s Bárou

  18.00  cvičební sál body form   

    s Lenkou

  19.00 velký sál mix dance

Více informací na www.ksvratimov.cz  
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

akce v DDM a kulturním středisku
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Vánoční svátky nám pomalu klepou na dveře. Dříve, 
než začne klasický předvánoční shon, si Vám dovoluje-
me nabídnout pár receptů našich čtenářů. Snad si nějaký 
vyberete, zvolníte tempo a provoníte byt či dům vánoční 
atmosférou.

Vánoční recepty

Těsto: 250 g másla, 380 g hladké mouky, 120 g cukru 
moučka, 2 vejce, špetka soli

Ořechová směs: rozpustit 120 g másla, přidat 4 lžíce 
medu, 100 g cukru moučka a 200 g mletých ořechů.

Zpracujeme těsto, hodinu ho dáme do chladu, rozválíme 
na plech vyložený pečícím papírem, propícháme vidlič-
kou, potřeme rybízovou marmeládou a ořechovou směsí. 
Pečeme ve středně vyhřáté troubě 10 - 15 minut a ještě 
teplé krájíme na trojhránky a rožky máčíme v čokoládě.

Ořechovo - medové trojhránky:

• 100 g mleté ořechy
• 150 g mleté piškoty
• 150 g měkké máslo
• 50 g cukru
• 2 lžíce kakaa
• 8 polévkových lžic rumu
• 1 vanilkový cukr

Zpracujeme těsto, tvarujeme menší kuličky a obalíme 
v kokosu. Dáme vychladit do lednice.

A komu se nechce zdlouhavě tvořit rumové koule, může 
koupit duté čokoládové vánoční figurky, „ukousnout“ jim 
vršek a zalít rumem.

Rumové koule:

Divadlo Smíšek Vás zve
na nedělní pohádku

smíškovy
vánoce

neděle 15. prosince v 10 hodin
kinosál Hvězda Kulturního střediska Vratimov

rodinné 1+1  vstupné 80 Kč 
dospělí 60 Kč  •  děti 40 Kč

Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

Kulturní středisko
VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

recepty a pozvánky

Uzávěrka článků a inzerce do příštího čísla
Vratimovského zpravodaje je do 9. 12. 2013!

Pokladna Kulturního střediska Vratimov 
bude během vánočních svátků 

     od  23. 12. 2013 do 1. 1. 2014 uzavřena.
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Filmový klub

Rozbitý 
svět
4. prosince v 19 hodin
VB, 2012, 90 ,́ drama 
(české titulky), vstup-
né 80 Kč (členové 
klubu sleva 10 Kč), 
nevhodné pro děti do 
12 let

Režie: Rufus Norris
Hrají: Tim Roth, Eloise Laurencová, Cillian Murphy, Zana 
Marjanovicová, Robert Emms a další.

Práskač
5. prosince v 19 hodin
USA, 2013,  112 ,́  
thriller/akční drama 
(české znění), vstupné 
70 Kč, nepřístupné 
pro děti do 15 let
Režie: Ric Roman 
Waugh
Hrají: Dwayne John-
son, Susan Sarandon, 
Jon Bernthal a další.

Kino pro děti

Hvězda  
betlémská
7. prosince v 14 hodin
ČR, 70 ,́ pásmo ani-
movaných pohádek, 
vstupné 30 Kč, pří-
stupnost bez omezení
Hvězda betlémská, 
Rézi a Brok na vánoč-

ním trhu, Vánoční stromeček, Veselé Vánoce aneb Karlí-
kovo, Krtek o Vánocích, Čarovné lyže, Sněhulák, Ondra a 
sněžný drak.

Rodinný film

Cesta za 
Vánoční 
hvězdou
11. prosince v 17 hodin
Norsko, 2013,  90 ,́ 
rodinný/ dobrodružný 
(české znění), rodin-
né vstupné 100 Kč, 
jednotlivec 70 Kč, pří-
stupnost bez omezení
Režie: Nils Gaup
Hrají: Agnes Kittel-
sen, Anders Baasmo 
Christiansen, Jakob 
Oftebro a další.

Rodinný film

Sněhurka a lovec

12. prosince v 17 hodin
USA, 2012, 126 ,́ dobrodružný/ fantasy (české znění), rodinné 
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupnost bez omezení
Režie: Rupert Sanders
Hrají: Charlize Theron, Kristen Stewart, Chris Hemsworth, 
Sam Claflin, Ian McShane, Toby Jonbes, Nick Frosta další.

Před půlnocí
18. prosince v 19 hodin
USA, 2013, 108 ,́ romantické drama (české znění),  
vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Richard Linklater
Hrají: Julie Delpy, Ethan Hawke, Athina Rachel Tsangari, 
Panos Koronis, Ariane Labed a další.

Maturita
19. prosince v 19 hodin
ČR, 2013, 90 ,́ komedie, 
vstupné 70 Kč, nevhodné 
pro děti do 12 let
Režie: Tomáš Houška
Hrají: Michaela 
Doubravová, Tomáš 
Polák, Lucia Bake-
šová, Ondřej Malý, 
Karin Krausová, Tomáš 
Materna a další.

V průběhu svátků kino Hvězda nehraje. 
Projekce bude zahájena 2. ledna rodinným filmem.

kino Hvězda
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pozvánky

Kulturní středisko
VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

V prodeji na pokladně KS, PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin 

Vratimovský kalendář na rok 2014
Cena 60,- Kč

pátek
13. prosince
v 19 hodin

Královna české country  
vystoupí v rámci Vánočního 
koncertu ve vratimovském 

Společenském domě.
Účinkují: Věra Martinová 

a Jamie Marshall

Vstupné 290 Kč

Vánoční koncert Věry Martinové
Kulturní středisko
VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov  ●  provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.   
Úhrada vstupenek i bezhotovostně.  ●  rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751


