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Vážení a milí spoluobčané,
po podzimních volbách do zastupitelstva města vstupujeme s nově
zvoleným vedením města do roku 2015. Předtím, než uvedu pár
slov o záměrech města pro příští volební období, chtěla bych za
sebe a jistě i za další zvolené zastupitele poděkovat za vaše hlasy
a za vaši důvěru, kterou jste nám ve volbách dali. Velmi si toho
vážím a věřím, že vaše očekávání nezklameme. Všem občanům
chci při této příležitosti popřát zejména hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životní pohody, a to nejen v roce 2015.

Městský úřad Vratimov, foto (ak)

Základní škola, Datyňská, foto (ak)

školka v Horních Datyních, foto (ak)

V době, kdy tento článek vznikal, tedy do redakční uzávěrky
8. prosince 2014, nebyl schválen rozpočet města, a proto vás ještě nemohu informovat o tom, jaké úkoly, především v investiční
oblasti, v opravách, či úpravách majetku města, v péči o životní
prostředí, společenské, sportovní a kulturní činnosti, nás v tomto
kalendářním roce čekají. Postupně se o všem dozvíte prostřednictvím Vratimovských novin, webových stránek města, či na
základě osobních dotazů.
Už teď víme, že bychom měli zaměřit své úsilí tam, kde je
souběh potřeb města a možnost získání dotací. V tomto roce,
tedy roce 2015, se pomalu rozjíždí dotační období EU 2014-2020,
které již na začátku nabralo více než roční zpoždění. Postupně se
dozvídáme, kde budeme moci využít evropských peněz na námi
připravované akce. Bohužel do měst a obcí bude pravděpodobně
proudit méně peněz než v předchozím dotačním období a ani oblasti, kde bude možné je využít, zcela nekorespondují s tím, co by
naše obce a města potřebovaly.
Již nyní však známe určité priority, které bychom chtěli prosadit a v některých navázat na minulé volební období.
Určitě budeme dále opravovat a stavět nové chodníky, přechody pro chodce a bezpečnostní prvky na komunikacích. Zejména
v Horních Datyních nás čeká výstavba a oprava chodníků prakticky po celé délce silnice Vratimovská v zastavěné části města.
Máme ještě z minulého dotačního období příslib dotací na zateplení školky v Horních Datyních a Městského úřadu ve Vratimově a věřím, že těchto dotačních prostředků využijeme.
V minulém roce jsme vyčlenili peníze na stavbu nového multifunkčního hřiště pro Základní školu na ul. Datyňská, pro fotbalisty a veřejnost a věřím, že nové zastupitelstvo tuto akci zahrne
do rozpočtu roku 2015.
Jsme si vědomi i toho, že také hřbitovy si zaslouží, aby byly
důstojným místem pro odpočinek našich příbuzných a blízkých.
Proto jsme pro rok 2015 navrhli vyčlenit z rozpočtu i pro tyto
účely vyšší finanční částku, než bylo obvyklé v minulých letech.
Velkým úkolem je stavba kanalizace v našem městě. Ve volebním období 2010-2014 jsme postavili, resp. ještě stále stavíme
dvě kanalizační sítě. Jednu menší, dokončenou, na ul. Podlesí
a druhou na území Horních Datyň podél silnice Vratimovská a
přilehlých místních komunikací. Je velmi pravděpodobné, že dotace na kanalizace a ČOV budou i v následujícím období a bylo
by proto vhodné a rozumné pokračovat ve stavbě kanalizační sítě

přechod před MěÚ, foto (ak)
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i nadále. Konečné rozhodnutí bude na nově zvolených zastupitelích.
Nelze nezmínit rekonstrukci Základní školy na ul. Datyňská
ve Vratimově. V současné době je zadáno vypracování projektu,
požádali jsme o dotace a budeme usilovat o to, aby během tohoto
volebního období škola získala novou podobu.

Chtěli bychom pokračovat ve stavbě hřišť pro děti, tentokrát
pro ty větší, „..náctileté“ a upravovat veřejná prostranství tak,
abychom z nich měli radost a nemuseli se za ně stydět sami před
sebou ani před návštěvníky našeho města. V začátcích tohoto
snažení je např. projekt obnovy mlýnku, či staré kovárny v Horních Datyních s vybudováním malého parčíku, ale o tom až příště, až naše představy nabudou reálnější podobu.
Opravovat nadále musíme místní komunikace a v havarijním
stavu jsou i některé naše mosty přes potok Datyňku.
Trápí nás také hustý provoz naším městem, zvýšila se kamionová přeprava a množství nákladních vozidel. Pokusíme se nějak
tuto nežádoucí situaci řešit.
Zabývat se musíme také otázkou parkování v centru města a na
přilehlých komunikacích.
Je toho hodně, co nás čeká. Jistě nestihneme vše, co bychom
chtěli, co naše město potřebuje. Limitováni jsme zejména rozpočtem města a finančními prostředky, které získáme mimo tento
rozpočet. Jaké budou priority v tomto volebním období, kam budeme směřovat, rozhodne nové zastupitelstvo.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

hřiště u lékárny, foto (ak)

Aktuální informace ze sociální oblasti – s účinností od ledna 2015
Kontakt na sociální pracovnice:
Bc. Jitka Langrová: tel. 595 705 923, e-mail: langrova.meu@vratimov.cz
Mgr. Jana Mořkovská občané písmenem (A-O), tel: 599 444 691,
e-mail: jmorkovska@ostrava.cz
Mgr. Markéta Urbanová občané písmenem (P-Ž), tel: 599 444 698,
e-mail: m.urbanova@ostrava.cz

Zvýšení důchodů
Od ledna 2015 bude pevná část penzí zvýšena o 60 Kč, tedy
ze současných 2.340 Kč na 2.400 Kč. Procentní výměra vzroste
o 1,6 %, u průměrného starobního důchodu to představuje částku
200 Kč.
Zvýšení minimální mzdy
Zvýšení minimální mzdy z 8.500 Kč na 9.200 Kč. Minimální
hodinová mzda bude 55 Kč.
Dávky pomoci v hmotné nouzi
Dochází k řadě změn při posuzování podmínek pro nárok na
dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Nově se pro obě dávky bude započítávat do příjmu žadatele
pouze 80 % z vyplácené dávky důchodového pojištění (např.
starobního důchodu). Osobám s nižšími důchody tak mohou
nově vznikat nároky na dávky pomoci v hmotné nouzi. Vzhledem k tomu, že tento systém každou situaci posuzuje individuálně a podání žádosti je administrativně náročné, mohou sociální pracovníci zpracovat základní přehled finanční situace
osoby. Na základě jeho vyhodnocení mohou doporučit podání či
nepodání žádostí o příslušné dávky. O jejich konečném přiznání
však vždy rozhoduje Úřad práce ČR.
Osoby, které již opakovanou dávku pomoci v hmotné nouzi
pobírají, nebudou muset o přepočet dávky žádat. Úřad práce ČR
by měl sám zahájit nejpozději do 31. 3. 2015 řízení o přehodnocení nároku na dávku. Samozřejmě i v těchto věcech mohou
poskytnout sociální pracovníci individuální poradenství.
Změny se dále týkají stanovování okruhu společně posuzovaných osob především u doplatku na bydlení či standardizace
jiného než obytného prostoru a zpřísnění podmínek pro poskytování doplatku na bydlení v rámci ubytovacích zařízení.
Získání podrobnějších informací
Sociální poradenství a komplexní sociální práci zajišťuje sociálně-správní odbor města Vratimova ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy.

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Oznámení o změně ceny
vodného a stočného od 1. 1. 2015
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a
stočného s účinností od 1. ledna 2015 takto:

Voda pitná (vodné)		
			

34,40 Kč/m3 (bez DPH)
39,56 Kč/m3 (vč. 15 % DPH)

Voda odvedená (stočné)
			

31,88 Kč/m3 (bez DPH)
36,66 Kč/m3 (vč. 15 % DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2015, popřípadě
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Ing. Abín Dobeš, Ph.D.
ekonomický ředitel
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Občané starší 70 let mají jízdné
zdarma

Český červený kříž

Naše občany jsme již informovali o snaze města Vratimova,
kterou vyvíjí společně s městem Paskovem a obcí Řepiště, zajistit
pro osoby starší 70 let možnost používat zdarma autobusovou dopravu DPO také na území těchto obcí. Jednání s DPO bylo úspěšné. Od 1. ledna 2015 mohou občané starší 70 let jezdit autobusy
DPO zdarma. Dříve mohli této výhody využívat pouze na území
města Ostravy. Od počátku roku 2015 bude stačit také pro cestu do
Ostravy pouze platný OP. Bezplatně mohou občané starší 70 let cestovat do Ostravy autobusy DPO také z Řepišť, Paskova a Krmelína.

uděluje zlatou medaili
prof. MUDr. J. Janského

panu Mgr. Radku Adamusovi
panu Rostislavu Czujekovi
panu Josefu Bartoškovi,

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke
spoluobčanům.
Patří jím dík nejen těch, kterým pomohli vrátit zdraví,
ale celé naší společnosti.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

autobusová zastávka Vratimov náměstí, foto (ak)

Olympionici na ZŠ Datyňská

hlídky, kterou tvoří celkem deset úspěšných a oblíbených sportovců. A my jsme se rozhodli, že v letošním ročníku, který dostal název Sazka Olympijský víceboj, chceme patřit mezi nejlepší
školy. A daří se nám to! Všichni žáci sportovní disciplíny splnili,
a proto jsme byli vybráni jako jedna z 29 nejaktivnějších škol v republice, kterou navštívila 24. listopadu Olympijská hlídka v čele s
vodním slalomářem Jiřím Prskavcem (mistr Evropy 2013 a 2014,
vicemistr světa 2013) a bývalou gymnastkou Adolfinou Tkačíkovou – Tačovou (stříbrná olympijská medailistka z let 1960 a
1964, vicemistryně světa 1958, 1962; týmová kolegyně Věry Čáslavské).
Po úvodním přivítání a představení všech účastníků a vysvětlení myšlenky „fair play“ přišel čas na pořádnou rozcvičku a
následně se začalo sportovat. Na programu byly čtyři disciplíny: T-běh, skok z místa, trojskok snožmo a hod míčem v sedě.
Děti předvedly parádní výkony, v trojskoku prohrál dokonce i Jiří
Prskavec. Poté přišly na řadu krátká beseda, společné focení a
očekávaná autogramiáda.
Doufáme, že si tento den všechny děti i pedagogové užili, a již
nyní se těšíme na jarní část olympijského víceboje, do kterého se
s vysokým nasazením opět zapojíme.
Mgr. Jana Biolková
garant projektu na ZŠ Datyňská

Již v loňském roce se naše škola zapojila do pilotního ročníku
Olympijského víceboje, který je projektem Českého olympijského výboru a spadá do dlouhodobé kampaně Česko sportuje. Projekt podporuje sport a zdravý životní styl a jeho hlavním cílem
není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit do sportovních činností co nejvíce žáků
školy a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém
volném čase. Žáci plní 8 disciplín, které prověřují jejich fyzické
schopnosti.
Do celorepublikové akce se zapojilo přibližně tisíc škol a vždy
tři nejlepší z každého kraje se mohou těšit na příjezd Olympijské

foto ČOV/Ubald Rutar
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Výuka němčinky jinak aneb
Wir waren in Österreich! Wir erlebten Wiener Adventzauber!
Nejkrásnějším obdobím pro návštěvu vznešené Vídně jsou
Vánoce. Ulice a náměstí zaplnily od konce listopadu kouzelné
vánoční trhy a překrásná výzdoba. Němčináři 8. ročníků ZŠ Datyňská 690 mohli díky školní exkurzi ve čtvrtek 4. 12. 2014 tuto
nezapomenutelnou romantickou atmosféru Vánoc a pohádkové
vídeňské vánoční trhy zažít. Během dne si žáci vyzkoušeli své
komunikační dovednosti přímo v německy mluvícím prostředí
(zjišťování informací, nákup, koupě vstupenek, orientace ve městě apod.), vychutnali si tradiční vánoční trhy, prošli se adventně vyzdobeným historickým centrem a zhlédli architektonické
skvosty Vídně – Stephansdom, Hofburg, Mozarthaus, Wiener
Rathaus, Wiener Staatsoper, Burgtheater, Parlament, Hundertwasserhaus aj. Přínosná byla pro žáky také návštěva Uměleckohistorického muzea (Kunsthistorisches Museum), kde obdivovali
umělecká díla mistrů Rubense, Rembrandta, Raffaela aj., Kunstkammer a císařskou klenotnici. Do Vratimova jsme se vrátili plni
nově nabytých vědomostí a zážitků z neopakovatelné atmosféry
Vídně v období Vánoc.
Mgr. Lucie Homolová

foto Lucie Homolová

„Datlíci“ - malí ekologové,
vysadili okrasné jabloně

Mikulášská nadílka pro Dětský
domov Ostrava-Hrabová

Mateřská škola ve Vratimově získala v soutěži Ekologická škola Moravskoslezského kraje ocenění za ekologické aktivity ve
školním roce 2013/2014. Jednou z výher byly dvě okrasné převislé jabloně „Royal Beauty“. Děti z ekologického kroužku se ujaly
výsadby těchto stromů. Jedno podzimní odpoledne vzali Datlíci
do rukou zahradní náčiní a dali se do práce. Paní učitelky vyhloubily díry v zemi, děti stromy usadily, přihrnuly a udusaly kolem
nich zeminu. Na závěr je nezapomněly zalít. Okrasné jabloně
dorůstají do výšky 4 m, jejich květy, plody i listy jsou purpurově zbarvené. Z květů se na podzim vytvoří karmínová jablíčka,
která na stromě vydrží dlouho do zimy. Jejich chuť je pro člověka
dost trpká, ale pro ptactvo se jedná o oblíbenou zimní pochoutku.
Datlíci popřáli jablůňkám, aby krásně rostly, přinášely ptáčkům
jablíčka a krášlily prostředí před naší mateřskou školou.

Mikuláš s andělem a čertem již tradičně zavítali do Dětského
domova v Ostravě-Hrabové. Hned jak vešli do sálu, dětem se rozzářila očička a bylo vidět, že se na nadílku velice těší. Děti Mikulášovi předvedly své pěvecké nadání v krátkém karaoke a pak již
Mikuláš s andělem začali rozdávat dárky. Celou nadílku provázela
radost a upřímný smích děti a to i přesto, že si čert pár zlobivých
dětí odnesl do pekla. Musím přiznat, že nejkrásnější bylo, když si
děti rozbalovaly dárky. V jejich očích byla vidět upřímnost, láska
a nadšení, a to je důvod proč naše Občanské sdružení Pakynostra
tyto nadílky pořádá již několik let. Moc děkujeme všem sponzorům - paní Daniele Pavlorkové, manželům Krausovým, panu Petru
Beranovi, panu Liboru Galačovi, panu Novákovi, manželům Hrobošovým, panu Danieli Novotnému, panu Jiřímu Nespěšnému a
všem členům Občanského sdružení Pakynostra. Velké díky patří
také andělu, čertu a Mikuláši.
Petr Pliska
předseda o.s. Pakynostra

Bc. Simona Gajdová

foto MŠ Vratimov

foto Dětský domov Hrabová
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Datyňský „mlynek“, podruhé
V minulém čísle Vratimovských novin vyšel článek o tradici
větrných mlýnků v Horních Datyních a širším okolí. Mezitím
v sobotu 29. 11. 2014 byl otevřen větrný mlýnek v sousedních
Řepištích. Po Šenovu a Václavovicích další z rekonstruovaných
větrných mlýnků v okolí. Teď čekáme na termín otevření mlýnku v Bruzovicích. Již stojí, jistě bude zpřístupněn důstojným
otevřením. Vzniká přitažlivá pozoruhodnost pro občany a turisty. Někdo již pojmenoval větrné mlýnky v regionu Slezské
brány –„ Rozptýleným skanzenem větrných mlýnků“. Jedná se
o jedinečnost, která nemá v republice obdoby.
Datyňský „mlynek“ je současně ve stadiu snahy a začátku
jeho připomenutí ve Vratimově – Horních Datyních. Podařilo
se z několika starých fotografií nakreslit bývalý objekt „kuzně“ s mlýnkem, kovárnou vč. stožáru a větrného kola. Zásluhou
kreslíře Jindřicha Sládka máme kresby, které odpovídají letům
počátků jeho existence – 1911. Nevlastníme žádnou ucelenou
fotografii objektu. Ale z příležitostných fotografií bylo možno
všechny části „kuzně“ zkompletovat v jeden obrázek.
Jaká je představa? Místo je dáno. Dnešní parčík v místě, kde
objekt dlouhá léta stál: Horní Datyně, roh ulic Vratimovská a
Jos. Tomise. Nejde jen o „mlynek“. Jde o důstojný parčík v centru obce. Dalším krokem by měl být projekt, zpracovaný odborníky. Prvků pro úpravu parčíku se nabízí více. Dominantou by
měla být věž s větrným kolem.
Jde o to najít zájem občanů a spolků, snahu vedení města a
schopnost a píli úředníků. A jako vždy – v první řadě finance.
Nezdá se mi to nemožné. Proč? Už bylo něco uděláno. O tom
v příštím čísle Vratimovských novin.
Skupina „fanoušků“ – občanů se schází každé druhé úterý
v měsíci v 17(18) hodin v klubovně KČT na hřišti u Kulturního
domu v Horních Datyních. V pozadí této iniciativy stojí Klub
českých turistů Slezská brána.
z otevření větrného mlýnku v Řepištích 29. 11. 2014, foto KČT

Jan Sládek

Kronika města Vratimova, část 41.
Březen
1. – 2. v noci mráz, na stromech jinovatka, na den taje – sněhu
ubývá, 3. ve dne taje, odpoledne prší až do noci, 4. ráno slunečno,
večer prší vydatně, 6. ráno mlha, prší v přestávkách, sníh zmizel.
7. – 8. hustá mlha, sychravo, 9. – 10. mlhavo, temperatura normální,
11. - 13. v noci mráz, na den slunečno, 14. – 15. slunečno bez mrazu,
na poli se místy oře. 16. – 17. mírně teplo, v poli se začíná
pracovati, 18. v noci silný vítr, odpoledne prší, 19. slunečno,
20. silný vítr, odpoledne trochu prší, 21. v noci i na den silný,
ledový vítr, severák, temperatura pod 0 °C, země zmrzlá, seje
se oves, 26. – 27. na den slunečno, v poledne velmi teplo, na noc
mráz, 28. v noci mráz, temperatura asi 6 °C, na den jasno a temperatura až 15 °C, 29. mírně teplo, 30. ráno silná rosa, značně teplo,
31. ráno mračno a začalo pršeti, na den slunečno, teplo.
Duben
1. jasno, teplo, v poli se seje, 2. – 4. studený vítr, ráno slabý
déšť, deště je třeba, je sucho, 5. ráno prší, pak sněží, temperatura
mírná, 6. - 7. dešťové přeháňky, studeno, 8. chladno, v poli se
pracuje, třeba deště, 9. tuhý noční mráz, pak krásný slunný den,
pěkná Květná neděle. 10. – 12. bez mrazu, slunno, teplo, sucho,
13. chladno, odpoledne prší, 14. Velký pátek, studený vítr, velmi sucho, 15. – 17. větrno, chladno, dešťové přeháňky, 18. – 19.
krásný den, ale studeno, je třeba tepla a deště, 20. -23. mráz, až

voda zamrzla, sucho, studeno, pak oteplení, 24. – 25. temperatura
mírná, sucho pořád, obilí načervenalé, škoda na travinách a jeteli,
26. – 29. ráno slabý mráz, již delší dobu sucho, škoda na polních
plodinách, 30. v noci trochu pršelo, teplo, stromy se začínají rozvíjeti, květu ještě není.
pokračování příště

ilustrační foto - Horní Datyně, foto archiv KS
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informace občanům

Moderní mediální
technologie už jsou
ve školách jako doma…

Novoroční přání

Děti a zaměstnanci Domu dětí a mládeže
Vratimov přejí všem svým příznivcům
příjemně strávený volný čas v roce 2015.
I v tomto roce zde budeme pro vás!

…a děti v médiích také. Závěrečná konference projektu Média do škol Domu dětí a mládeže Vratimov, které se 24. 11. 2014
na Morávce zúčastnilo téměř 180 dětí, pedagogů a dalších hostů
z obcí partnerů, ukázala význam systematické spolupráce mezi
školami, středisky volného času a odborníky z mediální sféry.
Jednorázové workshopy a projektové dny U nás pro děti z Frenštátu pod Radhoštěm, Sedlišť, Řepišť, Hukvald a Vítkova byly
zaměřeny na poznávání okolí pomocí geocachingu a místní historie v rámci besed se seniory a vyvrcholily vytvářením návrhů
místní naučné stezky. Děti v jejich průběhu také pod vedením
odborných lektorů psaly tiskové zprávy, natáčely a později zpracovávaly krátká videa o zajímavostech své obce či medailonky
místních osobností. Všechny vytvořené materiály zůstávají školám a střediskám volného času k dalšímu využití při výuce nebo
volnočasových aktivitách.
Některé z těchto audiovizuálních materiálů využil projektový
tým při vytváření výukové aplikace na téma místního dědictví
a děti se tak mohly podílet na vzniku interaktivní hry, díky níž
se zábavnou formou seznámí se zajímavými informacemi ze své
obce a jejího okolí. Další aplikaci pro tablety s tématem mediální
výchovy realizační tým projektu Domu dětí a mládeže Vratimov
právě dokončuje.
S tablety a jejich výukovým potenciálem se během projektu
žáci prvního stupně důkladně obeznámily při sérii workshopů
Tablety do tříd. Dnes už vědí, že i matematika nebo čtení může
být akční hra.
Největší kus práce mají ale za sebou členové a vedoucí multimediálních dětských redakcí Ježkovo vočko (ZŠ Hukvaldy), Řepák (ZŠ Řepiště), Chytrolín (ZŠ Sedliště), Multíci (SVČ Astra,
Frenštát pod Radhoštěm) a Kamera (SVČ Vítkov). Během roku a
půl si prošli v sérii workshopů a mentorovaných praxí trnitou cestu moderního novináře přes tištěné formáty (např. tisková zpráva), rozhlasové formáty (rozhlasový rozhovor, audiopohlednice)
až k audiovizuálnímu žurnalismu. Vyvrcholením jejich práce
jsou první regulérní video reportáže, jejichž tématem je dění a
zajímavosti v obcích partnerů projektu a jejich okolí.
Sestřih mapující vývoj redakce a pokrok jejich členů, který si
zástupci redakcí sami zpracovali a naživo okomentovali, zhlédli
hosté v druhé části konference. Její součástí byla i výstava dokumentačních a tištěných materiálů, které děti vytvořily během
projektu, a vybraných metodických materiálů.
Projekt končí, ale zůstává spousta natočeného záznamu, probuzený zájem o dění kolem sebe a snaha o sdělení – a sdílení - všeho, co kolem sebe vidíme a co zažíváme. Zůstávají společné zážitky z práce na věcech, které se nás dotýkají, a touha po dalších.
Proto věříme, že spolupráce s redakcemi a jejich domovskými
školami a středisky volného času bude pokračovat. A příští rok
tak společně přijedeme natočit třeba něco o….VÁS.
Za tým projektu Média do škol
Michaela Bělohlavá
spoluautorka a manažerka projektu

Za DDM Vratimov
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka

ˇ
Ples mesta
Vratimova

sobota 31. ledna 2015 od 20 hodin
Spolecenský
dum Vratimov, Frýdecká 1000/48
ˇ
hudba: kapela Mistral a disko Golasovský
program:
LR Cosmetic dance team - predtancení
ˇ
ˇ
Vladimír Lichnovský alias "Elvis Presley“
tombola
ˇ prekvapení
ˇ
pulnocní
ˇ ˇ
nabídka jídel k veceri:
ˇ houskový knedlík
1. hovezí
ˇ gulás,
2. prírodní
kotlet v marináde,ˇ varené
brambory
ˇ
ˇ
3. kurecí
rízek,
bramborový salát
ˇ
ˇ

predprodej
vstupenek: MeÚ,
sekretariát starostky
ˇ
ˇ
tel. c.ˇ 595 705 953
ˇ
ˇ vecere
ˇ ˇ 350 Kcˇ
cena vcetne
foto DDM Vratimov
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Vratimovská galerie

Město ve fotografiích
Dalibora Bednáře
Výstava fotografií Dalibora Bednáře je sestavena ze dvou souborů. Rozsáhlejší soubor barevných snímků nazvaný Ocelové
město doplňuje co do počtu menší série černobílých fotografií
Ploty.
Fotografická tvorba Dalibora Bednáře (*1960) je poměrně rozmanitá, autor dosud pořizoval dokumentární fotografie z cest
(Evropa na dlani 2001, Paříž, Paříž 2005, Tři na Ukrajině 2012),
zabýval se subjektivními dokumentárními fotografiemi lidí (Banát 2010, Markéta 2011), vytvářel portréty (Ne)známí 2012, Lidé
na pouti 2013), akty (Jemné křivky těla 2002) i výtvarné fotografie krajin (Krajiny vnitřní a vnější 2007).
Soubor fotografií nazvaný „Ocelové město“ velmi volně navazuje na jeho dřívější krajinářský cyklus Krajiny vnitřní a vnější.
Z hlediska použité techniky se však tentokrát odklonil od dosud
výhradně používané černobílé fotografie k barevným snímkům.
Neusiluje však o popisně věrnou barevnost, ale tvůrčím způsobem využívá technických možností vyvolávání pro dosažení vysoké zrnitosti, silného kontrastu a neobvykle sytých barev. Společným jmenovatelem souboru „Ocelové město“ tak je úsporná
barevnost omezující se pouze na několik odstínů jedné barvy.
V souboru „Ploty“ se autor soustřeďuje na frekventovaná místa ve městě, jako jsou různé ohrady, ploty a zdi, které cosi ohraničují, oddělují a zároveň jsou poznamenané starými i nedávnými
stopami a zásahy lidí, kteří tudy prošli. Mnohé fotografie série
„Ploty“ tady mají vedle nesporné výtvarné kvality i určitou dokumentární hodnotu.
Pro většinu vystavených snímků obou uvedených souborů je
typické minimalistické pojetí obrazu a především specifický jemný lyrismus, které provází celkové vyznění fotografií. Všechny
prezentované fotografie vznikaly v širším teritoriu Ostravska,
snímky z továrního prostředí a dílen v nevábném, ale fotogenickém prostředí starých provozů Vítkovických železáren, snímky
plotů v centru Ostravy. Dalibor Bednář vnímá prostředí Ostravska jako nevyčerpatelný materiál pro fotografování všední skutečnosti, umožňující nevšední, imaginativní a lyrické interpretace. Pracuje s reálnými předměty, s poetikou všedních věcí, avšak
způsob jejich zobrazení vzbuzuje v divácích představivost a vybízí je k dialogu. Návštěvníkům výstavy přeji mnoho hlubokých
zážitků nad prezentovanými snímky, přinejmenším tak intenzivních, jaké prožíval autor při jejich fotografování.

fotografie Dalibora Bednáře

Město

Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48
vernisáž výstavy
13.ledna 2015 v 17 hodin
výstava potrvá do 26. února 2015
otevřeno středa a čtvrtek od 16 do 19 hodin,
individuálně tel.: 595 700 751
vstup zdarmaKostelní 3, Moravská Ostrava

Martin Smékal

Vratimov očima dětí
výstava kreseb
dětí místních škol
Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48
Výstava bude otevřena do 8. ledna 2015 každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.
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kino Hvězda v lednu
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nabídka kurzů

Nabídka kurzů od února 2015
PONDĚLÍ 9. 2. 2015 - 8. 6. 2015

STŘEDA 11. 2. 2015 - 10. 6. 2015

Zábavné taneční cvičení pro děti OD 8 LET
625 Kč/16 lekcí, 16:45-17:30
lektorka: Martina Pelikánová

Zábavné taneční cvičení pro děti OD 8 LET
660 Kč/17 lekcí, 16:30-17:15
lektorka: Martina Pelikánová

AEROBIC MIX
835 Kč/17 lekcí,18:00-19:00
lektorka: Lenka Valigurová

BODYSTYLING
800 Kč/18 lekcí, 18:00-19:00
lektorka: Bára Hudáková Janšová

SHOW DANCE S PELI
770 Kč/17 lekcí, 18:00-19:00
lektorka: Martina Pelikánová

FIT BALONY
805 Kč/18 lekcí, 19:00-20:00
lektorka: Lucie Cielecká

RELAX A JÓGA
835 Kč/17 lekcí, 19:00-20:00
lektorka: Lenka Valigurová

JÓGA
900 Kč/18 lekcí, 17:00-18:30
lektorka: Míša Vysloužilová

ÚTERÝ 10. 2. 2015 - 9. 6. 2015

ČTVRTEK 12. 2. 2015 - 11. 6. 2015

ABY ZÁDA NEBOLELA
970 Kč/18 lekcí, 17:00-18:00
lektorka: Monika Čížová

PILATES
920 Kč/19 lekcí, 17:00-18:00
lektorka: Bára Hudáková Janšová

PILATES
880 Kč/18 lekcí, 18:00-19:00
lektorka: Bára Hudáková Janšová

BODYFORM
950 Kč/19 lekcí, 18:00-19:00
lektorka: Lenka Němcová

VYNIASAPOWER JOGA
985 Kč/18 lekcí, 18:00-19:30
lektorka: Irena Homová

CVIČENÍ PRO MUŽE
920 Kč/19 lekcí, 19:00-20:00
lektorka: Lenka Valigurová

BODYFORM
905 Kč/18 lekcí, 19:00-20:00
lektorka: Lenka Němcová

Podrobnější informace ke kurzům na tel. č. 595 700 752,
731 446 809, osobně v kulturním středisku nebo na
www.ksvratimov.cz v sekci „kurzy“.
Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových
stránek www.ksvratimov.cz , případně osobně v pokladně Kulturního střediska Vratimov. Po naplnění kurzu
budete vyzvání k jeho zaplacení; úhradu můžete provést
hotově v pokladně Kulturního střediska Vratimov nebo
převodem na účet – informace na tel. č. 595 700 751.

KERAMICKÁ DÍLNA – JARNÍ A ZAHRADNÍ KERAMIKA
10.2.2015 – 2.6.2015
17 lekcí/ 1400 Kč, 18:00-20:00
Lektorka: Ludmila Valenčinová
Materiál a pomůcky si kurzisté hradí sami – 350 Kč/ osoba. Cena výpalu je zahrnuta v ceně kurzu.

Cvičení pro muže s Lenkou
Cvičení a posilování pro muže ve věku od 18 let do ???

Každý týden ve čtvrtek si můžeme dát společně pěkně do těla.
Začínáme 12. 2. 2015 od 19 do 20 hodin.
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akce v kulturním středisku, informace občanům
Kurzy

Leden
v kulturním středisku

Pondělí

Program ve Společenském domě ve Vratimově
8. ledna
15.00
učebna č. 11		 autoškola
11. ledna
10.00
kinosál		 nedělní pohádka –
				
O neposlušných kůzlátkách
15. ledna
15.00
učebna č. 11		 autoškola
17. ledna
14.30
velký sál		 karneval ZŠ Datyňská
22. ledna
15.00
učebna č. 11		 autoškola
29. ledna
15.00
učebna č. 11		 autoškola
31. ledna
20.00
velký sál		 ples města Vratimova

Úterý

Středa

Program v Kulturním domě Horní Datyně
9. ledna
12. ledna
17. ledna
21. ledna
24. ledna
30. ledna
31. ledna

15.00
18.00
20.00
09.00
20.00
18.40
20.00

velký sál		
klubovna		
velký sál		
malý sál		
velký sál		
klubovna		
velký sál		

Čtvrtek

VVH SDH
ZO ČZS
ples TJ Sokol Horní Datyně
výběr poplatků
ples SDH Horní Datyně
ZO ČSV
ples ZŠ a MŠ Václavocice

09.45
15.45
17.15
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
18.00
19.00
16.30
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00

cvičební sál		
učebna č. 11		
učebna č. 11		
velký sál		
cvičební sál		
cvičební sál		
cvičební sál		
banketka		
cvičební sál		
cvičební sál		
cvičební sál		
banketka		
cvičební sál		
cvičební sál		
cvičební sál		
cvičební sál		

cvičení seniorů
AJ - 3. ročník
AJ - 2. ročník
show dance s Peli
aerobic mix
relax a jóga
aby záda nebolela
vinyasa power jóga
pilates
bodyform
zábavné cvičení pro děti
jóga s Míšou
bodystyling
fit balony
pilates
bodyform

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

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
9. 1. Diskotéka, sál DDM Vratimov, 18 hod
10. 1. Karneval pro nejmenší, sál DDM Vratimov, 16 hod
13. 1.Informační schůzka LDT Itálie, DDM Vratimov, 17:30 hod
20. 1. Informační schůzka pro pobyt rodin s dětmi Chorvatsko,
DDM Vratimov, 17:30 hod
30. 1. Pololetní prázdniny – návštěva planetária

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Nedělní divadelní pohádka - Divadelní soubor Bambules

O neposlušných kůzlátkách

Vratimov

2015

Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.
Kalendař 2015.indd 1

Vratimovský kalendář
na rok 2015

neděle 11. ledna v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

1.10.2014 8:57:46

cena 50 Kč

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

V prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Dne 25. 1. 2015 vzpomeňte s námi první
smutné výročí od tragické smrti našeho
milovaného syna

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají
víc než ostatní. O to těžší je naučit se
bez nich žít. Dne 6. 1. 2015 vzpomeneme
1. výročí úmrtí pana

Ludvíčka Svobody.

Zdeňka Pavlovského.

Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomohli
a stále pomáhají překonat ty nejtěžší chvíle.
Rodina Svobodova a Kičmerova.
„Koho bohové milují, ten umírá mlád“
(Plautus)

Nikdy nezapomeneme. Manželka, syn a
dcera s rodinami.

Dne 18. ledna 2015 je tomu 17 let,
kdy nás opustil pan

INZERCE PRO VÁS

Zdeněk Suchý.

Hledáme pomocnici k 85leté paní s omezenou pohyblivostí na
4 hodiny denně z Vratimova. Tel.: 732 873 986.

S láskou vzpomíná manželka se synem,
maminka a celá rodina.

Pronajmu byt 3+1, Na Vyhlídce. Volný ihned. Tel.: 724 909 821.
Dne 20. ledna 2015 by oslavil
70. narozeniny pan

Pronajmu byt 3+1 ve Vratimově. Tel.: 603 481 368.

Jiří Adámek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Adámkova.

Pronajmu garáž na ulici Na Hermaně. Elektřina, vymalovaná.
600 Kč měsíc + energie. Tel.: 606 451 057.

Dne 10. ledna 2015 uplynou
2 roky od úmrtí pana

Děkujeme Všem za spolupráci a podporu
v roce 2014 a hodně štěstí, zdraví a klidu
v duši v roce 2015, přeje

Vladislava Šebesty.

Rada starších NO Vratimov

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s láskou a úctou.
Manželka, syn a dcera s rodinami.

Zároveň zveme na

Tříkrálový varhanní koncert
do Husova sboru
v sobotu 10. ledna 2015 v 17 hodin

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se
nezahojí. Dne 8. 1. 2015 uplyne 12 let,
kdy nás opustila naše milovaná

varhany - Mgr. Pavel Rybka
zpěv - Tamara Urbánková

Vlasta Mintělová.
Myslíme na Tebe každý den. Celá rodina.

Rada starších NO Vratimov

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. ledna 2015

Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.ksvratimov.cz.
Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
Tisk: Tisk Agency, s.r.o, Moravská Ostrava.
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