Z obsahu:
– Ze schůze rady města
– Upozornění
– Dočasné uzavření průchodu

1. květen 2015 / číslo 5

měsíčník zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 2
str. 2

596 732 189

Koupaliště bude letos otevřeno od 30. května
V případě příznivého počasí budou brány vratimovského koupaliště v letošním roce poprvé otevřeny pro veřejnost od soboty
30. května 2015. V následujícím období bude koupaliště otevřeno
každý den do konce letních prázdnin, pokud teplota vzduchu dosáhne 20 °C a nebude pršet.
V květnových dnech můžete koupaliště navštívit denně od
10 do 17 hodin, v červnu, červenci a srpnu pak denně od 9 do
19.30 hodin, vstup od 16 hodin je za nižší cenu. Využijte také
možnosti cenově výhodných 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 netradiční hodiny tělesné výchovy za
výhodné množstevní vstupné. Na zajištění bezpečného provozu
na koupališti budou dohlížet kvalifikovaní plavčíci. Voda v bazénu je ohřívána. U vstupu do areálu městského koupaliště bude
uvedena skutečná teplota vody a vzduchu.

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.
Návštěvníky přijíždějící na koupaliště na jízdních kolech upozorňujeme, že ani v letošní sezóně nebude zajištěno hlídání kol.
Ceník jednotlivých služeb bude zveřejněn v areálu koupaliště a
na webových stránkách města www.vratimov.cz.
Věříme, že vratimovské koupaliště je tím pravým místem pro
zábavu i odpočinek pro vaši rodinu. Srdečně Vás zveme!
Pavlína Fiedorová
referent odboru investic a údržby obecního majetku

foto archiv KS
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Výměna průkazů osoby se
zdravotním postižením

Z jednání rady města
Dne 17. 3. 2015 rada města mimo jiné:
-- Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky k zakázce
malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace
nástavby a stavebních úprav ZŠ Datyňská.
-- Schválila podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce škvárového hřiště na hřiště s umělým trávníkem 3. generace.
-- Souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi RWE GasNet, spol. s r. o. a městem
Vratimov.
Dne 7. 4. 2015 pak také:
-- Schválila objednávku na opravu šaten herců v budově
Kulturního střediska Vratimov.
-- Vzala na vědomí informace o přípravě koupaliště na
sezonu 2015, schválila termín zahájení k 30. 5. 2015 a
schválila ceník.
-- Schválila přidělení obecního bytu ve Vratimově na
Radničním náměstí 824.
-- Rozhodla poskytnout finanční prostředky na pořízení
čerpadel pro tlakové kanalizační přípojky dotčených
vlastníků nemovitostí ke stavbě Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, I. etapa.

Od 1. 4. 2015 zahájil Úřad práce ČR vydávání nových průkazů
osoby se zdravotním postižením. Průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Je
odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání.
Tyto průkazy vyhotovuje Státní tiskárna cenin, státní podnik.
Platnost všech průkazů končí k 31. 12. 2015. Pro účely vydání nového průkazu OZP je zapotřebí doložit aktuální fotografii o rozměru 35 mm x 45 mm (např. jako na občanský nebo řidičský průkaz), platný občanský průkaz a pokud máte vydané rozhodnutí
o přiznání nároku průkazu mimořádných výhod do 31. 12. 2013,
tak je nutné vypsat Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se
zdravotním postižením, která je na pobočce Úřadu práce ČR
nebo na webových stránkách http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/form/OZPPRO.jsp nebo na MěÚ Vratimov, 2. patro, dveře
č. 11.
Výměna průkazu OZP je zpoplatněna částkou 30 Kč. Pro město Vratimov a Horní Datyně je kontaktní osoba Lucie Máchová,
DiS., Úřad práce ČR, Pivovarská 84/1, 701 59 Moravská Ostrava,
tel.: 950 143 721, e-mail: lucie.machova@ot.mpsv.cz
Bc. Jitka Langrová
sociální pracovnice MěÚ Vratimov

Bc. Martin Čech
místostarosta

Dočasné uzavření průchodu
– fotbalový areál

Upozornění na úhrady
za komunální odpad

Vážení občané, v dubnu až červnu probíhá ve fotbalovém
areálu stavba Rekonstrukce škvárového hřiště na umělý trávník 3. generace. Areálem vede hojně využívaná pěší komunikace, která umožňuje průchod mezi ul. U Stadionu a ul.
Řadová. Vzhledem k tomu, že tento „chodníček“ prochází
staveništěm, je nutno z bezpečnostních důvodů jej po dobu
výstavby uzavřít. Proto bude i uzavřena branka, která je na ul.
Řadová. Respektujte prosím toto dočasné omezení. Děkujeme
za pochopení.

Městský úřad ve Vratimově, odbor finanční, upozorňuje
všechny občany, kteří dosud neprovedli úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, že dne 31. ledna 2015 uplynula lhůta
pro úhradu sjednané částky, případně první splátky sjednané
částky.
V případě nezaplacení je poplatník v prodlení a dlužná
částka se zvyšuje o příslušenství (úrok z prodlení, náklady
spojené se žalobou soudu, náklady exekuce apod.).
Žádáme proto občany, kteří dosud neuhradili příslušnou
sjednanou částku za likvidaci svého komunálního odpadu,
aby tak učinili neprodleně.
Mgr. Ing. Pavel Janků
odbor finanční

Bc. Daniel Filip
odbor investic a údržby obecního majetku

Upozornění
pro spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace na území města Vratimova,
aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz termíny akcí
pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři 2016, a to nejpozději do 30. 6. 2015. Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov
foto archiv KS
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Místní akční skupina Slezská brána
Místní akční skupina (MAS) je organizace místního partnerství zastupující veřejné a soukromé zájmy, skupiny občanů, neziskové organizace, spolky, podnikatele, obce a svazky obcí.
V ČR je 170 místních akčních skupin a pokrývají 95 % území
republiky. MAS Slezská brána je jednou z nich a na území regionu, které tvoří města Vratimov, Šenov, Paskov a obce Řepiště,
Sedliště, Sviadnov, Žabeň, Václavovice a Kaňovice, je jejím hlavním cílem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a
propojení veřejného a soukromého sektoru.
Partnerem, tedy budoucím žadatelem o dotaci pro MAS Slezskou bránu jsou různé zájmové skupiny – starostové měst a obcí,
školská zařízení, živnostníci, zemědělští a nezemědělští podnikatelé, sportovní, hasičské, myslivecké a další zájmové spolky,
profesní svazy, církve atd. Cílem činnosti MAS je tedy podpora
realizace smysluplných projektů těchto subjektů, které vycházejí z reálných potřeb našeho regionu a co nejlépe do financování

zapojují prostředky evropských fondů i národních dotačních programů.
V současné době MAS Slezská brána připravuje prostory pro
svoji činnost v Paskově na adrese Nádražní 38 (areál zámku) a
dokončuje přípravu strategického plánu, aby po schválení evropských a národních fondů mohla zahájit vypisování dotačních výzev pro partnery v území a jejich realizaci.
O aktuálních možnostech spolupráce a výzvách budeme města, obce a jejich veřejnost včas informovat. Podrobnější informace rovněž naleznete na webu MAS: www.masslezskabrana.cz.

Mgr.David Novák
ředitel MAS Slezská brána, z. s.

Úspěch Základní umělecké školy Vratimov
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR i pro letošní
rok vyhlásilo národní soutěž hudebního oboru základních uměleckých škol. Soutěžní disciplíny jsou pravidelně obměňovány ve
tříletých cyklech a letos se mimo jiné soutěžilo v sólovém a komorním zpěvu, ale především ve hře na dechové nástroje, které
jsou pro výuku ve vratimovské zušce stěžejní vzhledem k provozování Dechového orchestru, Big Bandu a dalších souborů.
V měsících únoru a březnu proběhla okresní a krajská kola této
soutěže. Soutěžilo se v Ostravě-Porubě, Frýdku-Místku a Orlové.
Porota i obecenstvo byli překvapeni až zaskočeni nejen velkou
ofenzívou soutěžících vratimovské ZUŠ, ale především kvalitními muzikantskými výkony našich žáků, o čemž svědčí i jejich
výborná umístění. V okresním kole v Ostravě-Porubě se umístilo
úspěšně všech našich 18 žáků - dechařů, získali 12 prvních míst,
3 druhá místa a 3 třetí místa – bodovalo se dle věkových kategorií. Do krajského kola v Orlové postoupilo z prvních míst všech
12 žáků. Všichni se umístili výborně, 3x byli první, 5x druzí, 3x
třetí a obdrželi i jedno čestné uznání. Rovněž v soutěžním oboru
sólový a komorní zpěv naše 3 žákyně získaly první a druhé místo
v okrese a cenné třetí místo pak v krajském kole ve Frýdku-Místku.

Největším úspěchem byl však postup do ústředního kola Národní soutěže ZUŠ České republiky, které se uskuteční koncem
měsíce května v Liberci. Do ústředního celostátního kola se probojovali žáci Hana Viková a Tomáš Grygar, oba studují hru na
trubku na pobočce v Paskově u pana učitele MgA. Jiřího Tesaříka, který je zároveň profesorem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Blahopřejeme a držíme palce!
Úspěch našich žáků je umocněn zejména tím, že výuka je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou
prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a veřejných vystoupení nejen doma, ale i v zahraničí. Poděkování patří učitelům
ZUŠ Vratimov a její pobočky v Paskově, kteří žáky na soutěž
připravili nebo se na jejím průběhu podíleli a rodičům za pomoc
při organizaci dopravy na zkoušky i na soutěže samotné.
Tyto vynikající výsledky svědčí o cílevědomosti naší umělecko
pedagogické práce, která vysoko zvedá pomyslnou laťku úrovně
uměleckého vzdělávání v ZUŠ nejen v očích občanů Vratimova
a Paskova.
Petr Hemerle
ředitel ZUŠ

Základní umělecká škola Vratimov
a občanské sdružení POSPOLU
Vás srdečně zvou na

JARNÍ KONCERT
úterý 12. května 2015 v 18 hodin
kinosál Hvězda ve Vratimově
Pestrý program bude věnován především hudebním souborům. Vystoupí nejmenší děti přípravného studia hudební výchovy a hudební nauky, Smyčcový orchestr, Malá cimbálová muzika Malina, Cimbálovka Vrzuška, Soubor bicích nástrojů, Dívčí
vokální skupina Ozvěny, Big Band, Dechový orchestr ZUŠ Vratimov a rovněž sólisté z řad žáků a učitelů.
Pro žáky základních škol z Vratimova, Horních Datyň a Řepišť se
uskuteční dva samostatné Jarní koncerty v dopoledních hodinách.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ.

foto ZUŠ Vratimov
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Poděkování školám
Kulturní středisko Vratimov děkuje základním a mateřským
školám za jarní výzdobu Společenského domu.

foto archiv KS

Lyžařský výcvik

Součástí kurzu byl i výcvik na běžkách. Trasa vedla k rozcestí
pod Pradědem a pak dále na Švýcárnu. Po krátkém občerstvení
jsme se vydali zpět. Ve středu odpoledne se nelyžovalo. Místo
toho jsme si udělali procházku na vysílač, kde skupinka žáků vyjela výtahem na vyhlídku. Naštěstí nám počasí přálo, dohlédli
jsme až ke Krkonošům.
Při zpáteční cestě na hotel jsme šli po sjezdovce, kde se někteří
dosti nasmáli klučičím kouskům. Večer jsme si užili na diskotéce.
Poslední den jsme závodili ve slalomu. Vítězové byli odměněni
diplomy a sladkostmi. Domů jsme se vydali plní zážitků a vzpomínek. Už se těšíme na příští lyžařský výcvik.

Letošní zima byla na sníh ne zrovna bohatá, a tak jsme se my,
žáci 7. a 8. ročníku obávali, jak to dopadne s naším lyžařským
výcvikem. Nakonec se paní Zima umoudřila a 22. 3., při odjezdu z Vratimova, byly sněhové podmínky na Pradědu výborné.
Naložili jsme zavazadla, rozloučili se s rodiči a vyrazili jsme. Cesta
probíhala klidně. Všichni jsme se moc těšili, až dorazíme na místo.
Byli jsme zvědaví, jak to tam bude vypadat. Z parkoviště u Ovčárny nám rolba odvezla zavazadla až k hotelu Kurzovní.
Ještě ten den jsme se vydali na sjezdovku, tam nás naši instruktoři Mgr. J. Biolková, Mgr. J. Mičulková, Mgr. Z. Oršulík,
Mgr. I. Šlachtová, Ing. Š. Šňupárek i zdravotnice R. Böhmová
rozdělili podle našich dovedností do družstev. Chtěli jsme využít poslední letošní příležitosti co nejvíc si zalyžovat, a tak jsme
ještě i poté zůstali na svahu.
Téměř celý kurz bylo nádherné a slunečné počasí, ale čtvrtek
nám přinesl déšť a hustou mlhu, což trvalo až do pátku. My jsme
se přesto počasí nebáli a sjížděli svahy jako draci.

Petra Bartková, 7.B Základní škola Vratimov, Datyňská
Kateřina Konrádová, 7.B Základní škola Vratimov, Datyňská

Den sportu v Horních Datyních
Je tady květen, tak proč si nezopakovat úspěšnou akci z minulých let - Den sportu.
V pátek 15. 5. 2015 odpoledne
budete mít jedinečnou příležitost si zasoutěžit se svými dětmi
na hřišti TJ Sokol Horní Datyně
v disciplínách – atletika a tenis.
Budete moci fandit u vybíjené,
florbalu a basketbalu. Pro naše
nejmenší bude připravena řada
zábavných sportovišť, dále uvidíte ukázku sportovní kynologie
a hasičského útoku, zastřílíte si z luku a v neposlední řadě můžete fandit volejbalistům, kteří budou soupeřit o putovní pohár
ZŠ Vratimov, Datyňská, která je hlavním pořadatelem této akce
konané za každého počasí. Sledujte plakáty, kde se dozvíte mnohem víc.
Na vaši účast se těší ZŠ Vratimov, Datyňská a ZŠ Horní Datyně + KRPŠ a SDH Horní Datyně.
Mgr. Pavlína Koudelková
Základní škola Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská
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Učení všemi smysly

střední školy, v zájmových kroužcích Praktika z přírodopisu a
Zábavná fyzika a dále např. při přípravě domácích úkolů, referátů a jiných aktivit souvisejících s výukou. Obě nově vybavené
učebny budou mimo jiné sloužit také k pořádání kurzů pedagogických pracovníků a zájmovým útvarům školy, které nejenže
rozvíjejí schopnosti a dovednosti žáků, ale zároveň je připravují
k přijímacím zkouškám na střední školy, k testování vědomostí
žáků (Česká školní inspekce, PISA, Cermat, Scio), k olympiádám
a soutěžím, např. Payseccup a Eurorebus, v nichž se žáci umísťují
opakovaně na prvních místech v rámci celé ČR.
Každá škola dělá vše pro to, aby její žáci dosahovali výborných
výsledků. ZŠ Datyňská 690 udělala další krok k tomu, aby svým
žákům umožnila nabývání vědomostí.
Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ Vratimov, Datyňská

V loňském školním roce jsme získali dotaci z projektu v rámci
Regionálního operačního programu na obnovu odborných učeben. Navrhovaný projekt svým zaměřením přísluší k Prioritní ose
1 ROP Moravskoslezsko: Regionální infrastruktura a dostupnost,
dílčí oblasti podpory 2. 1. 1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. Projekt jsme zrealizovali s finanční pomocí města Vratimov.
Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky všech přírodovědných předmětů nejen větším nasazením pomůcek, ale také vhodnými prostorami pro výuku. Díky získané
účelové dotaci se tuto modernizaci dvou odborných učeben (jednu pro výuku přírodopisu a zeměpisu, druhou pro výuku fyziky
a chemie) podařilo zrealizovat. Původní již zastaralé a nevyhovující učebny se změnily k nepoznání. Jsou kompletně vybaveny novým nábytkem na míru s výsuvnými počítači pro každého
žáka, samozřejmostí jsou interaktivní tabule, vizualizér a další
související technické vybavení.
Díky projektu jsme také mohli učebny vybavit i potřebnými
novými pomůckami – pro přírodopis jsou to nové mikroskopy
a preparační soupravy, anatomické modely, demonstrační obrazy, výuková DVD a další. Pro výuku zeměpisu jsme získali nové
globusy a tellurium, ve fyzice a chemii máme soupravy do optiky,
do mechaniky a do elektrochemie. Nové přístroje a vybavení nám
umožní zvýšit názornost výuky, zatraktivnit ji, a tím také zlepšit
motivaci žáků k učení. Žáci získají dovednosti při práci s moderní
technikou a informačními technologiemi, rozvinou svou počítačovou gramotnost, učí se informace aktivně vyhledávat a ne pouze
přijímat pasivní formou. Učení je tak pro ně zajímavější a efektivnější, a získávají tak pozitivní vztah k přírodním vědám i širší přírodovědný přehled, který je důležitý pro budoucí uplatnění žáků
na trhu práce.
Nové prostory využíváme nejen při vyučování, ale také v odpoledních hodinách při přípravě žáků k přijímacím zkouškám na

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

Život je jen náhoda...

V průběhu celého vystoupení nenechal pan Pogoda nikoho z přítomných na pochybách, že swingová i jazzová hudba byla pro své
posluchače velmi zábavná, byla to pop music své doby a bavila lidi
stejně jako dnešní mladou generaci hity současných populárních
interpretů. O kvalitách této hudby svědčí fakt, že i po sto letech
stále existují zpěváci i hudební skupiny, které jsou schopni s produkcí swingové a jazzové hudby vyprodat koncertní sály.

Nejen tato překrásná píseň Jaroslava Ježka, ale i mnoho jiných nádherných swingových písní znělo dne 16. března 2015
koncertním sálem ZUŠ Vratimov. Díky hned několika náhodám
totiž právě v tento den ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí
navštívili 2 olomoučtí hudebníci. Žáci 5. - 9. tříd měli z bezprostřední blízkosti možnost pozorovat, jak pan Richard Pogoda
zvládá hrát na klavír a zpívat se strhujícím nadšením melodie z
počátku 20. století. Nezapomenutelný zážitek z vystoupení pak
svými tóny na saxofon dotvářel pan Mirek Švihálek. Žáci vyslechli první americké swingové hity, které se u nás hrály na počátku 20. století s českými texty, a pak několik hitů Osvobozeného divadla, např. Klobouk ve křoví, Nebe na zemi, Tmavomodrý
svět, David a Goliáš, Šaty dělaj člověka, Ezop a brabenec, Svítá.
Jejich vystoupení však nemělo jen koncertní hodnotu. Byla
to také ukázka dnes moderní metody výuky dějepisu - tzv. oral
history, tj. výuka historie prostřednictvím vyprávění pamětníků.
Pan Richard Pogoda si mezi jednotlivými písněmi vždy vzal na
chvíli slovo a velice erudovaně, ovšem s nadsázkou a humorem,
komentoval nejdůležitější české historické události 20. století očima člověka, který se narodil v průběhu 2. světové války. Děti tak
slyšely osobní komentáře, vzpomínky, příběhy i hodnocení událostí, které znají z hodin dějepisu jinak, než jim je popisují školní osnovy. Mnohé paradoxy našich dějin vyvolaly u žáků údiv,
některé i smích. Naopak jiné momenty vyprávění pana Pogody
nabídly žákům oprávněný pocit národní hrdosti a vlastenectví.

Mgr. Pavlína Kožušníková
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr. Pavlína Kožušníková
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Horor ve školní tělocvičně

Mezi žáky nejpopulárnějším autorem balad je dlouhodobě Karel Jaromír Erben. Již tradičně v každém ročníku recitační soutěže
hned několik žáků recituje nějakou jeho baladu ze sbírky Kytice.
Proto všichni přítomní se zájmem sledovali také dramatizaci Erbenovy básně Vrba, ke které měli opavští herci i působivé kulisy.
Žáci opouštěli tělocvičnu s různými zážitky. Ze zpětných vazeb, které pak poskytli svým učitelům literatury, je však patrné,
že si zúčastnění pamatovali obsahy předvedených balad a všem
bylo jasné, co to balada vlastně je. Takže hercům z opavské agentury Aleny Bastlové můžeme za tuto interaktivní hodinu literatury udělit jedničku s hvězdičkou.

Dne 24. března 2015 zaplnili žáci 5. - 9. tříd ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí, školní tělocvičnu, aby zhlédli vystoupení
opavské Umělecké agentury Aleny Bastlové Česká balada. Mnozí z nich přicházeli do tělocvičný se smíšenými pocity. Z hodin
literatury věděli, že balada je básnička, která má smutný děj a
končí tragicky. Většina očekávala, že herci budou postupně recitovat texty jednotlivých balad. Že je pro ně připraveno zábavné
představení plné písniček a scének, nikdo nečekal.
Žáci byli velice překvapeni, jak moc připomínají balady v podání opavských herců dnes díky televizi tak populární detektivní
příběhy, které se chvílemi měnily v horory. Se zájmem sledovali,
jak herci před nimi rozehrávají smutné příběhy chudých, nemocných, osamělých i jinak osudem zkoušených lidí, jejichž život
většinou skončil tragickou smrtí. Herci postupně předvedli ukázky z děl velikánů české literatury. Děti zhlédly dramatizaci balad
Františka Ladislava Čelakovského, Jana Nerudy, Karla Jaromíra
Erbena, Petra Bezruče, Jiřího Wolkera. Největší rozrušení v sále
způsobila záhrobní balada Františka Ladislava Čelakovského.
Žáky pobavilo především vstávání umrlé dívky z hrobu a postava smrtky, která v průběhu balady pobíhala mezi žáky. Největší
dojetí ovládlo žáky v průběhu Wolkerovy Balady o námořníkovi,
která pojednává o zklamané lásce. Tragické okamžiky umocňovaly i údery do kovadliny, které stupňovaly napětí v sále.

Mgr. Pavlína Kožušníková
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr. Pavlína Kožušníková

God aften, kaere born! - Dobrý večer, milé děti!
Tento dánský pozdrav zněl večer 27. března 2015 celou Základní školou na Masarykově náměstí, protože se tam již tradičně
shromáždili účastníci nočního dobrodružství s literaturou Noci
s Andersenem. Letos se sešlo celkem 46 nocležníků. Celá akce
proběhla pod dozorem paní učitelky českého jazyka Markéty
Blažkové a vedoucí školní knihovny Pavlíny Kožušníkové.
Akce začala v pátek v 17 hodin pletením pomlázek. S touto
aktivitou přišel účastníkům pomoci pan Oliver Blšták. Pod jeho
trpělivým vedením si všichni zájemci nakonec upletli hezký karabáč, který mohli použít o Velikonocích.
Kolem 19. hodiny přišla další návštěva, tentokrát z ciziny. Ano,
byl to pan Andersen. Naučil děti dánsky pozdravit, pak jim rozdal literární testy, které se týkaly jeho osoby. Účastníci mohli
vyhledávat na internetu a správné údaje jim sám Andersen po
skončení soutěže prozradil. Pod jeho vedením se pak všichni vydali ke spřáteleným nocležníkům z 1. - 4. tříd, kteří svou Noc s

Andersenem trávili v Městské knihovně Vratimov. Aby se nebáli,
na cestu si svítili lampióny a svítilnami. Také v městské knihovně
děti luštily Andersenův test. Protože však šlo o děti z 1. - 4. tříd,
mohly se zeptat samotného Andersena i přítomné Sněhové královny na odpověď. Paní knihovnice z městské knihovny nakonec
všechny odměnily malou pozorností.
Po návratu do školní budovy následoval oblíbený pohádkový
AZkvíz a luštění hádanek, čímž si účastníci připomněli hlavní
literární výročí roku 2015 – 4. dubna 2015 by oslavil 100 let Jan
Drda, autor populární pohádky Nejkrásnější hádanka.
Po luštění se nocležníci proměnili na spisovatele a psali pohádky na téma Čerti ve školní jídelně. Jejich autorské čtení a zdobení
pohádkovníku těmito dílky všechny velmi pobavilo a ukončilo
aktivní část pohádkové noci. Nadešel čas rozbalit karimatku a
zalézt si do spacáku. Aby se dětem lépe usínalo, proběhlo ještě
noční promítání a pak si už o tom všem mohli nocležníci jen nechat zdát.
Ráno po probuzení nastalo velké uklízení a pak už všichni
spěchali do svých domovů. Takže, milí přátelé pohádek pana Andersena, farvel (na shledanou) v roce 2016.
Mgr. Pavlína Kožušníková
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr. Pavlína Kožušníková
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Jaké jsou Vaše znalosti o H. Ch. Andersenovi? Můžete si je
ověřit v testu, který řešili nocležníci.
1.
A
B
C

Andersen byl:
spisovatel, básník, romanopisec
hrobník, spisovatel, zpěvák
spisovatel, zpěvák, textař

2.
A
B
C

Ve 14 letech se živil jako:
pouliční prodejce novin
zpěvák a loutkoherec
tanečník

3.
A
B
C

Kde se Andersen narodil?
ve Švýcarsku
v Polsku
v Dánsku

4.
A
B
C

Kterou z těchto pohádek napsal jako první?
Ošklivé káčátko
Císařovy nové šaty
Křesadlo

5.
A
B
C

Roku 1872 se vážně zranil. Jak?
spadl z postele
srazil ho kamion
pokousal ho žralok

6.
A
B
C

Jaké ocenění Andersen dostal?
Řád červeného orla třetí třídy
Nobelovu cenu
Oscar

7.
A
B
C

Jeho prakticky nejznámější dílo se jmenuje:
Malá mořská víla
Velká mořská panna
Malá mořská rybka

8.
A

Jaký žánr psal H. Ch. Andersen?
drama

B
C

horory
pohádky

9.
A
B
C

H. CH. Andersen byl:
dysgrafik
dyslektik
dysortografik

10.
A
B
C

Kolik let by oslavil letos 2. 4. 2015?
200
210
220

Odpovědi: 1 A, 2 B, 3 C, 4 C, 5 A, 6 A, 7 A, 8 C, 9 B, 10 B

foto Mgr. Pavlína Kožušníková

Bronzový úspěch našich šachistů
Určitě každý z nás někdy snil o tom, že
se stane králem nebo královnou. V pátek
27. března 2015 všichni mladí šachisté
z regionu Slezská brána a ze spřátelených obcí měli příležitost se v ZŠ Žabeň
zúčastnit turnaje pro žáky 1. stupně
O šachového krále a královnu Slezské
brány. Pod záštitou Beskydské šachové
školy akci pořádala Obec Žabeň a ZŠ
Žabeň.
Na startu se sešlo celkem 55 žáků ze
7 škol a z Domu dětí a mládeže Vratimov. Soutěžilo se v 6 kolech a naši žáci
se rozhodně mezi konkurencí neztratili.
Nakonec si do Vratimova odvezli bronzový pohár za krásné 3. místo v soutěži družstev.
Naši školu reprezentovali: Vítek Španihel ( 7. místo), Václav Boháč ( 11. místo), Petr Košťál (15. místo), Filip Neumann (17. místo),
Jakub Maršálek (23. místo), Matěj Šindler (24. místo), Matěj Plewa

(43. místo), Rozálie Rychlá (46. místo), Lukáš Cielecký (51. místo).
Všem našim reprezentantům děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a držíme palce do dalších soutěží.
A kdo se stal tím vytouženým šachovým králem Slezské brány? Jeho královské Veličenstvo Tobiáš Krejčok ze ZŠ Sedliště.
Pohár pro vítěze soutěže družstev si odvezli domácí žabenští šachisté.
Mgr. Pavlína Kožušníková
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

Zámky Ludvíka Bavorského
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí nabízí veřejnosti účast
na poznávacím zájezdu Zámky Ludvíka Bavorského ve dnech
25. 9. 2015 – 28. 9. 2015.
Bližší informace na webových stránkách školy www.zsmasaryk.cz nebo na tel. čísle 596 732 158 u ředitelky školy.
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Jak to vlastně začalo, aneb hasiči z Datyň slaví 90 let
Vzhledem k neexistenci požárního sboru v obci byla požární
služba na základě dohody obecního zastupitelstva zajišťována za
úplatu sousedními sbory ve Vratimově nebo Václavovicích. Proto
si obec uvědomovala nutnost založení vlastního požárního sboru.
V datyňské kronice je uvedeno, že popud k založení dal známý
hasičský pracovník Šmuk, který navštívil řídícího učitele Pudloně a zjišťoval, zda by tu nebyla půda k založení sboru. V jeho
přítomnosti pak navštívil Antonína Špetíka, aby toto projednali.
V záznamech a zápisech, které má SDH zachovány, je pak uvedeno, že s návrhem možnosti založení hasičského sboru přišel občan Antonín Špetík. Za souhlasu pana Josefa Tomise, tehdejšího
starosty obce, se 15. února 1925 v 15 hodin v hostinci Antonína
Špetíka konala schůze k založení sboru. Sešlo se zde 14 občanů
(10 místních – Antonín Špetík, Josef Tomis, František Kožušník,
Jan Mičko, Karel Universal, Karel Borový, Josef Václavek, Jan
Peter, Jan Hrbáček, Jan Fajkus, Antonín Kopec + 4 ze Šenova
– Jan Jaroš, Antonín Klutka, Josef Kuboš a Emil Fajka). Bylo
vysvětleno poslání hasičstva a byl ustaven přípravný výbor ve
složení: Antonín Špetík, Josef Tomis, Josef Fojtík, Jan Peter, Karel Borový a Augustin Čajka. Poplatek na založení byl stanoven
na 5 Kč. Cílem bylo získat asi 20 členů.
Pověření občané usilovně pracovali na tom, aby sbor dobrovolných hasičů byl založen. Po schválení Stanov na Politické správě
ve Frýdku, které zajistil starosta Tomis, k tomu došlo 26. dubna
1925. Do obecního hostince u Jana Kubiny byla svolána veřejná
schůze a zároveň valná hromada sboru dobrovolného hasičstva.
Schůze se zúčastnilo 65 občanů a za činné členy se přihlásilo
45 občanů, za přispívající 18 občanů a za zakládající 2 občané.
Aklamačně byl zvolen výbor a jednotliví funkcionáři. Předsedou hasičského sboru se stal František Kožušník, jednatelem Jan
Hrbáček, velitelem Antonín Špetík, vzdělavatelem Josef Tomis a
dalšími členy výboru: Karel Universal, Jan Peter, Karel Tlolka,
Josef Václavek, Antonín Urbanec, Leopold Cyž, Jan Pitucha, Antonín Václavek, Karel Borový, Josef Fojtík, Antonín Kuchař, Augustin Čajka, Antonín Tomis, Josef Borový a Antonín Urbanec.

První výborová schůze se konala 2. 5. 1925. Sídlo sboru bylo
v místnosti Antonína Špetíka, výborové a členské schůze v hostinci. Pro činné členy byl stanoven roční příspěvek 6 Kč, pro
přispívající 20 Kč a pro zakládající jednorázově 100 Kč.
Sbor dobrovolných hasičů Horní Datyně (číslo organizace 8)
byl přiřazen do Zemské hasičské jednoty slezské – Župa Těšínská
(od 25. 9. 1927 Župa Českotěšínská).
Nově ustavený hasičský sbor a jeho výbor tu ovšem stál bez
finančních prostředků, bez jakékoliv výzbroje a hasicího nářadí.
Byla vyvolána akce dobrovolných dárců. Vybralo se asi 3 000 Kč.
Zastupitelstvo obce uvolnilo 300 Kč na činnost. Již 21. 6. se
konala první hasičská slavnost v olšině Františka Kožušníka.
Průvod s hudbou přes obec na místo a následná slavnost vynesla
zisk 2 150,10 Kč.
Takto se podařilo obstarat první finanční prostředky a v červenci 1925 bylo rozhodnuto zakoupit pro 20 členů stejnokroje,
výzbroj a dvě hasicí soupravy tzv. Berlovky. Ovšem toto si vyžádalo nákladů 8 000 korun. Proto se činovníci sboru rozhodli,
že si vezmou půjčku 5 000 korun. Tu poskytlo Peněžní a úsporné
družstvo v Horních Datyních. Ručiteli půjčky byli Karel Tlolka
a Antonín Václavek. Koncem roku pak přišla subvence 1 500 Kč
od Zemské správy slezské.
Takový byl začátek a první rok činnosti našeho sboru. Naši zakládající členové měli v případě požáru zasahovat s velice primitivními hasicími prostředky, ale přesto si toho naši spoluobčané
vážili.
Jelikož je to již devadesát let, hasiči v Horních Datyních připravili pro širokou veřejnost několik doprovodných a vzpomínkových akcí:
-- V sobotu 25. dubna požehnal ve 13.30 hodin našemu praporu farář P. Mgr. Adrian Janusz Wykręt u kapličky na ul.
Václavovická. Poté proběhl slavnostní pochod ke kulturnímu domu, za účasti vratimovského Dechového orchestru,
mažoretek Zik-Zak a kolegů z okolních sborů.
-- V pátek 1. 5. a v sobotu 2. 5. 2015 proběhne v hasičské
zbrojnici Den otevřených dveří. Zájemci si budou moci
prohlédnout nejen techniku, výstroj, výzbroj a zázemí hasičů, ale zároveň bude připravena prezentace historie našeho sboru od roku 1925 po současnost. Zbrojnice bude
otevřena od 15 hodin.
-- V neděli 17. 5. budou datyňští hasiči pořádat v 10 hodin na
hřišti TJ soutěž O Pohár svatého Floriána za účasti okolních sboru.
Na všechny tyto akce Vás hasiči srdečně zvou.
Ing. Pavel Hrbáček, SDH Horní Datyně
Bc. Martin Čech, SDH Horní Datyně

foto archiv KS
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ZIK-ZAK Vratimov, nové úspěchy, nové medaile!
Srdíčka - 4. místo skupinová choreografie hůlky, ZIK-ZAK Vratimov - 2. místo skupinová choreografie hůlky, ZIK-ZAK Vratimov ocenění VIP poroty-hůlky, ZIK-ZAK Srdíčka Vratimov - 5. místo
skupinová choreografie pompony, ZIK-ZAK Vratimov - 1. místo
skupinová choreografie pompony, ZIK-ZAK Vratimov - ocenění
VIP poroty - pompony. Na obou soutěžích nechyběli rodiče, kteří
nás opět vyburcovali k výbornému výkonu, a my trenérky jsme
jim za to velmi vděčné.
Děkujeme všem děvčatům za super výkon a výbornou reprezentaci. Jste kořením mažoretkového života, jste prostě nejlepší!
Hanka a Andrea Mindekovy
trenérky ZIK-ZAK Vratimov

V neděli 8. 3. 2015 se v Ostravě konala soutěž Ostravský
pompon a následující neděli 15. 3. 2015 se v Opavě uskutečnila
mezinárodní soutěž Opavská růže. O medailové pozice jelo na
obě soutěže bojovat našich 35 děvčat ZIK-ZAK Vratimov A ZIKZAK Srdíčka Vratimov při DDM Vratimov. A povedlo se.
Na soutěži Ostravský pompon jsme se umístili ZIK-ZAK Srdíčka - 3. místo skupinová choreografie pompony, Selfie. ZIKZAK Vratimov - 1. místo skupinová choreografie pompony
Evolution of music.
Opavská růže při rozdávání ocenění neměla konce, velice si
vážíme ocenění VIP poroty. Duo Daniela Vodová + Táňa Tomanová - 1. místo taneční twirlingové duo (práce s hůlkou), sólo
Dominika Matušková - 6. místo rytmické taneční sólo. ZIK-ZAK

foto archiv DDM Vratimov

Pozvánky na akce DDM Vratimov
Pohádkový les
V sobotu 3. května od 15 hodin pořádáme v obecním lese Důlňáku akci plnou soutěží a her s pohádkovými postavami. Trasa bude
dlouhá asi 2 kilometry a zvládnou ji všechny děti, i ty v kočárku.
Čarodějnice, čertík, víly, vodník, kobylka Hop a další mají pro děti
spoustu úkolů. Startujeme u závory z ulice K Hájence (Horní Datyně) v rozmezí od 15 do 16 hodin. Na závěr budete mít možnost
opéct si donesený párek. Akce je vhodná pro děti od 1,5 do 12 let.
Za nepříznivého počasí se akce nekoná, informace budou aktualizovány na www.ddmvratimov.cz nebo facebook DDM Vratimov.
Rybníček
Za vodníkem Šplouchálkem se můžete vydat na kole, koloběžce, ale třeba i pěšky v neděli 17. května k rybníčku u Roubenky.
Start je od DDM Vratimov v rozmezí 9.30 – 10.30 hodin. Trasa se
zábavnými stanovišti je dlouhá cca 4 km tam a 4 km zpět. V cíli
každý malý účastník dostane cenu od pana Vodníka, připraveno
je také malování na tvář a geocaching. Akce je vhodná pro děti
od 1,5 do 15 let. Za nepříznivého počasí se akce nekoná, informace budou aktualizovány na www.ddmvratimov.cz nebo facebook
DDM Vratimov.
Galapřehlídka kroužků DDM Vratimov
Letošní rok se na DDM nese ve znamení oslav 40. výročí, které si připomeneme především na Galapřehlídce. Ta se tentokrát
uskuteční v tělocvičně v Řepištích v neděli 24. května 2015. Bližší informace získáte na www.ddmvratimov.cz.

Den dětí
Tradiční akce k oslavě svátku dětí proběhne v pondělí 1. června
2015 v době od 15.30 hod do 18 hodin v prostorách Kulturního
střediska Vratimov a jeho okolí. Akce se koná za každého počasí. Pro děti všech věkových kategorií bude připraven bohatý
program.
Foto kurz
Jak na fotku? Kladete si podobné otázky – jak správně fotit, jak
co nejlépe využít fotoaparát, jak zpracovat fotky, jak je upravit?
Potom právě pro Vás máme připravený Foto kurz. Kurz proběhne
16. 5. 2015 od 9 do 14 hodin v DDM Vratimov s lektorem Davidem Holzmannem. Věk účastníků není omezen. Pokud si ještě
stále nejste jistí, zda se kurzu zúčastnit, nabízíme bezplatné konzultace 27. 4. 2015 a 4. 5. 2015 vždy od 18 do 18.30 hodin v DDM
Vratimov.
Marcela Grácová
pedagog volného času DDM Vratimov

foto archiv DDM Vratimov
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Městská knihovna Vratimov

běhli po mořské hladině. Pak následoval nejtěžší úkol. Uspat děti
čtením pohádek. To se naštěstí podařilo, a tak jsme zase mohli
vyhlásit nejlepšího spáče.
Ráno jsme měli poměrně důležitý úkol. Ozdobit náš pohádkovník. Tak je zase po letech ozdobený lístky s názvy některých Andersenových pohádek. A sluší mu to!
Díky, pane Andersene!
Mgr. Hana Pščolková
Městská knihovna Vratimov

Oblíbená akce mezi dětskými čtenáři jako je Noc s Andersenem se úspěšně vydařila.
Nocovalo se z pátku 27. na sobotu 28. března nejenom ve vratimovské knihovně, ale v celé České republice, na Slovensku, v Polsku, Bulharsku, Řecku, Francii, Dánsku, Německu, v Keni, Austrálii, na Novém Zélandu a v USA. Téma pro letošní rok souviselo
s pohádkami a kromě pohádek H. Ch. Andersena se připomínaly
pohádky Jana Drdy.
Hlavním partnerem bylo nakladatelství Albatros, v němž vznikl návrh plakátu a pohlednice z dílny Jana Smolíka.
V naší knihovně se akce zúčastnilo 18 dětí, 1 pomocnice, 3
knihovnice a sněhová královna.
Večer začal již tradičně. Děti přišly v kostýmech z pohádek
Hanse Christiana Andersena, seznámily nás se svým převlekem
a hlasovaly, který kostým se jim nejvíc líbí. V info okénku jsme
si pověděli o životě pana Andersena a připomněli některé z jeho
pohádek.
Na rozcvičku při stavbě kulatých věží Rundetarn jsme využili
kostky z lega. Byly sice trochu hranaté, ale s moderními stavebními prvky. Místo ošklivého káčátka se ve vajíčkách objevily hádanky. A jedna i pro nás. O pohádce Pírka ptáka Ohniváka jsme
nic bližšího nevypátrali. Zato maxi hrášek ukrytý pod sedáky
našli všichni. Po večeři už nastal čas na překvapení. Z dalekého
severu na sněžných saních přiletěla na návštěvu Sněhová královna. Přivezla si svou pohádku a na její námět taky pro děti spoustu
her, například, co cítil malý Káj se střepinkami zrcadla v oku a
srdci, jaká dobrodružství prožívala Gerda na cestě do Laponska a
taky, co napsala Laponka Fince na sušené rybě. Sotva si děti pochutnaly na polárkovém dortu od Sněhové královny, už tady bylo
další překvapení. Se skoro padesáti nocležníky ze Základní školy,
Masarykovo náměstí přišel i pan Andersen. Hlavně se chtěl přesvědčit, co o něm děti vědí. Připravil si malý testík, ale naštěstí byl
ochotný při jeho řešení pomáhat. Rozloučili jsme se s návštěvou
a připravili se na výtvarnou dílnu. Jako pan Andersen jsme si
zkusili vystřihovánky a u hokynáře jsme pak vyráběli mýdla.
Další část večera se už soutěžilo. Závodili jsme v létajícím kufru, císařovi oblékali nové šaty, tkali košile pro zakleté bratry
z pohádky Divoké labutě a za malou mořskou vílou jsme se pro-

foto městská knihovna
Místní knihovna Horní Datyně připravuje výstavu Konec
Války - osvobození Horních Datyň před 70 lety, kterou připravil
pan Vladimír Kuchař. Výstava potrvá od 4. 5. do 21. 9. 2015 a je
možné ji zhlédnout v půjčovní době v pondělí od 14 do 17 hodin.
Večerníčky naživo – 27. 5. 2015 dopoledne - akce pro děti z Mateřské školy Horní Datyně
Knihovna nabízí zapůjčení tematických kufříků např. Honzíkova cesta, Pravěk, Čtyřlístek a také kufřík Pipi dlouhá punčocha. Připravujeme nový kufřík.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

vratimovská rodačka Niva Šamánková (rozená Tomisová)

Veselé fantazie
vernisáž výstavy
5. května v 17 hodin
Výstava obrazů bude otevřena do 4. června každou
středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin, u všech pořadů
a individuálně - 595 700 751.
vstup zdarma

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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Kronika města Vratimova, část 45. - rok 1934
Pokračování - Vodovod - celkový přehled
Má se ještě platiti:
Firmě Volenec		
18 167,30 Kč
Firmě Kunz		
146 160,00 Kč
Notáři Olšákovi
1 551,20 Kč
Úhrnem		
2 275 056,33 Kč
Odečte-li se pohledávka u obce Kunčice – 433 136,38 Kč. Stavební náklad vrat. vodovodu 1 841 919,95 Kč. Kolaudační komisí
uznaný obnos 1 786 849,40 Kč. Rozdíl 55 070,55 Kč.
Subvence jsme obdrželi:
Z Ministerstva zemědělství
269 000 Kč
Z Ministerstva zdravotnictví
110 000 Kč
Zemská subvence		
159 000 Kč
Celkem			
538 000 Kč
Máme ještě dostati na subvencích:
Z ministerstva zemědělství
52 624 Kč
Z ministerstva zdravotnictví
104 416 Kč
zemské subvence 		
19 684 Kč
Celkem			
176 724 Kč
Povolené příspěvky v %:
Ministerstvo zemědělství
18 %
Ministerstvo zdravotnictví
12 %
Zemská subvence		
10 %
Dnes máme ještě platiti na stavbu vodovodu:
Pensijnímu ústavu v Praze
475 724,50 Kč
Občanské záložně
290 814,30 Kč
Firmě Kunz		
146 160,00 Kč
Firmě Volenec 		
18 167,301 Kč
Notáři Olšákovi
1 551,20 Kč
Celkový dluh		
932 420,30 Kč

Na to mají platiti:
Obec Kunčice
433 136,30 Kč
Subvence
176 124,00 Kč
Úhrnem
609 860,30 Kč
Ke dni 1. 1. 1934 zůstává obci Vratimovu dluh 322 560 Kč.
Starosta Jan Šimík promluvil. Vážení občané! Jsem hrd na to,
že Vám mohu odevzdati dílo veliké, dílo potřebné, které prospěje našemu občanstvu a povznese naši obec nad jiné obce. Dílo,
které dalo mnoho práce a vyžádalo si mnoho starostí a obětavosti. Poukazují na tu okolnost, že před 8 roky právě dnes za mého
úřadování, co zástupce starosty, jsme tuto práci začali a dnes po
8 letech, po době, ve které se vyměnilo několik starostů a členů
obecního zastupitelstva opětně já odevzdávám Vám toto velké
dílo, dílo jako dokončené.
Při té příležitosti vzdávám díky oběma stavitelským firmám,
Fě Volenec a Fě Kunz za pečlivé a řádné provedení staveb. Vzdávám díky nadřízeným úřadům, které nám s největší ochotou přicházely vstříc, zvláště panu dozorci stavby Inž. Ničovi a komisaři
z ministerstva zemědělství Inž. Žitkovi.
Vzdávám díky celému našemu obyvatelstvu za dlouhé čekání na uskutečnění toho velikého díla a za veškeré finanční oběti,
kterými na stavbu vodovodu přispěli. Na konec děkuji všem panům starostům obce, kteří v té osmileté době se vystřídali a pro
vodovod pracovali, všem členům obecní rady a obecního zastupitelstva, členům stavební komise, každý se přičinil, jak mohl,
by to velké dílo se podařilo. Všem, kteří jakýmkoli způsobem se
o stavbu vodovodu přičinili, vzdávám srdečné díky. A nyní odevzdávám toto veliké dílo Vám a našemu občanstvu.
Tím projev starosty ukončen, ale nutno zde dodati, že největší
zásluhu o vystavění vodovodu má starosta obce Jan Šimík, což
mu bude vždy vděčně vzpomínáno.
pokračování příště

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Ocenění významných občanů
a úspěšných žáků
města Vratimova

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Význam barev
a jejich vliv na náš život

čtvrtek 18. června
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

úterý 19. 5. 2015 v 18 hodin

program:
17.15 – 17.50

numerologická přednáška

koncert Dechového orchestru ZUŠ Vratimov před
Společenským domem a vystoupení mažoretek Zik-Zak
18.00 – 18.10 mažoretky Zik-Zak
18.10 – 18.15 úvodní slovo
18.15 – 18.30 ocenění žáků
18.30 – 18.40 Vrzuška ZUŠ Vratimov
18.40 – 19.00 ocenění občanů
19.00 – 19.20 Big Band ZUŠ Vratimov
19.20 – 21.30 občerstvení s hudebním doprovodem ZUŠ Vratimov
moderátor: David Schreiber
vstup zdarma

s Bc. Dagmar Halotovou

Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48
vstupné 30 Kč
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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akce v kulturním středisku

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Nedělní divadelní pohádka - Divadelní agentura Křesadlo

Kulturní středisko

VRATIMOV

VoDNÍČKOVO
JARO
neděle 10. května
v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

rodinné vstupné 80 Kč • dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení

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.

VRATIMOVSKÁ POUŤ
neděle 28. června
9.00 – 17.00
9.00
10.00
Program:

Stánkový prodej s pouťovým zbožím
Kolotoče
Projížďka na koních

10.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.15
11.15
12.00

Vystoupení mažoretek ZIK–ZAK Vratimov
Malování na obličej
Balónkové víly: modelování zvířátek, kytiček, srdíček a mečů z balónků
Zábavné tančení a soutěže s Chechtalínou
Myška Klárka, veverka Terka a Plaváček: pohádka pro děti Divadélka Ententýky
Vratimovský koblížek: 5. ročník oblíbené soutěže v pojídání koblížků.
Restaurace a bowling Rakovec věnuje výherci poukaz v hodnotě
1 000 Kč na služby v restauraci.
Urban–Motion freerun: akrobatické vystoupení chlapecké skupiny, která se
proslavila díky úspěchu v soutěži Česko Slovensko má talent
Nebratři: hudební kapela s širokým repertoárem k tanci i poslechu

12.15
13.00 – 16.00
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kino Hvězda v květnu

Drákula: Neznámá legenda

Rodinný film

USA, 2014, 92´, dobrodružné fantasy (český dabing), vstupné
70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Gary Shore
Hrají: Luke Evans, Dominic Cooper, Sarah Gadon a další.

20. května v 17 hodin

Paddington

6. května v 19 hodin

VB/Francie, 2014, 98´, rodinná komedie (český dabing),
rodinné vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez
omezení
Režie: Paul King

Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází
z nejtemnější části Peru, nosí červený klobouček a víc než
cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče.
Filmový klub

Samba

27. května v 19 hodin

Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se, aby ochránil
svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, která úspěšně zbrzdila
turecký vpád do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme především
jako jedno z největších monster, jaké lidská mytologie stvořila.
Řeč je o hraběti Drákulovi, krvelačném vládci Transylvánie.

Francie, 2014, 120´, drama (české titulky), vstupné 80 Kč,
členové klubu 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano
Hrají: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim a další.

Fotograf

13. května v 19 hodin
ČR, 2015, 133´, tragikomedie, vstupné 70 Kč, nepřístupné pro
děti do 15 let
Režie: Irena Pavlásková
Hrají: Karel Roden, Marie Málková, Vilma Cibulková,
Zuzana Vejvodová a další.
Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu.
Pracuje načerno v různých zaměstnáních a doufá, že brzy
dostane povolení k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina
se změní, když potká Alice – manažerku, která trpí syndromem
vyhoření a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj život zpátky
dohromady.
Sobotní kino pro děti

Kouzelný dědeček
30. května v 10 hodin

ČR, 70´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč,
přístupné bez omezení

V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého
fotografa Jana Saudka se vracíme k některým zásadním
křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným
talentem, živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu
přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů
i osamocení.
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Kurzy

Květen
v kulturním středisku

Pondělí

Program ve Společenském domě ve Vratimově
4. května
16.30
kinosál
5. května
17.00
galerie
			
6. května
16.00
galerie
7. května
16.00
galerie
10. května
10.00
kinosál
			
11. května
15.00
kinosál
12. května
18.00
kinosál
13. května
16.00
galerie
14. května
16.00
galerie
14. května
15.30
velký sál
18. května
16.30
kinosál
19. května
18.00
galerie
			
20. května
16.00
galerie
21. května
16.00
galerie
22. května
16.00
kinosál
25. května
16.30
kinosál
27. května
16.00
galerie
28. května
16.00
galerie
29. května
09.00
kinosál

zkouška ZUŠ
Niva Šamánková - vernisáž
obrazů Veselé fantazie
výstava Veselé fantazie
výstava Veselé fantazie
nedělní pohádka
Vodníčkovo jaro
zkouška ZUŠ
Jarní koncert ZUŠ
výstava Veselé fantazie
výstava Veselé fantazie
večírek KD
zkouška ZUŠ
přednáška Význam barev
a jejich vliv na náš život
výstava Veselé fantazie
výstava Veselé fantazie
oslavy MŠ Vratimov
zkouška ZUŠ
výstava Veselé fantazie
výstava Veselé fantazie
Náš pejsek a my

Úterý

Středa

Čtvrtek

18.00
17.00
14.00

klubovna
klubovna
velký sál

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

PRÁZDNINOVÉ KURZY
Do prázdninových kurzů se můžete hlásit prostřednictvím
webových stránek www.ksvratimov.cz nebo osobně v pokladně
Kulturního střediska Vratimov. Informace na tel.: 595 700 752.
Úterý
Bodystyling s Bárou
11 lekcí/ 525 Kč
16. června 2015 – 25. srpna 2015 do 18 do 19 hodin
lektorka Barbora Hudáková Janšová
Lekce kondičního tréninku s využitím sportovního náčiní
(činky, gumičky a tyče). Pomocí lehkých aerobních bloků dochází k intenzivnímu spalování tuků.

ZO ČZS
schůzka MO KSČM
Den sportu

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
3. 5.		
		
4.5.
		
7. 5.		
		
		
16.5.		
16. 5.		
		
16.5.		
17. 5. 		
		
24. 5.		
30. 5. 		
		
31. 5.		
		

cvičební sál		
učebna č. 11		
učebna č. 11		
velký sál		
cvičební sál		
cvičební sál		
cvičební sál		
cvičební sál		
salónky		
cvičební sál		
cvičební sál		
salónky		
cvičební sál		
cvičební sál		
cvičební sál		
cvičební sál		

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

Program v Kulturním domě Horní Datyně
11. května
13. května
15. května

09.45
15.45
17.15
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
18.30
19.00
16.30
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00

Středa

Pohádkový les - akce pro veřejnost od 15 hodin
v obecním lese Důlňáku
Konzultace k foto kurzu, od 18 do 18.30 hodin,
DDM Vratimov
Vědomostní soutěž pro základní školy Regionu Slezská
brána Křížem krážem Slezskou bránou – kino Panorama
Paskov, v 10 hodin pro přihlášené školní týmy
Foto kurz – od 9 do 18 hodin v DDM Vratimov,
Badmintonový turnaj pro děti od 10 do 16 hodin,
tělocvična Řepiště
Májová diskotéka – od 18 hodin na DDM Vratimov
Rybníček – akce pro veřejnost, v rozmezí od 9.30 do
10.30 hodin, start u DDM
Galapřehlídka DDM Vratimov
Školení táborových pracovníků v 8.30 hodin,
pouze pro pracovníky DDM Vratimov
Letní hrátky s batolátky – 10 hodin, sál nebo hřiště
DDM Vratimov, soutěže a hry pro děti od 1,5 do 4 let

Jóga s Luckou
10 lekcí/ 480 Kč
24. června 2015 – 16. srpna 2015 od 17 do 18.30 hodin
lektorka Lucie Wiejovská
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.
Čtvrtek
Pilates s Bárou
11 lekcí/ 545 Kč
18. června 2015 – 25. srpna 2015 od 18 do 19 hodin
lektorka Barbora Hudáková Janšová
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).
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Dne 10. května 2015 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana

Dne 20. 4. 2015 jsme vzpomněli 3. výročí
úmrtí pana

Oldřicha Laníka.

Pavla Kupči.
Děkujeme za vzpomínku.
Bratr Miroslav, Hana a Petr s rodinami.

S láskou vzpomíná manželka Marie,
dcera Eva s rodinou
a vnučky Nikol a Martina s rodinami.

Dne 2. května 2015 vzpomeneme
25. výročí úmrtí pana

Dne 6. 5. 2015 uplyne rok, kdy nás navždy
opustila naše milovaná paní

Adolfa Filipce,

Jarmila Francová.

bývalého zaměstnance Dopravního podniku
města Ostravy a aktivního člena
Klubu přátel Lysé hory.
Syn Radomír s manželkou Věrkou
a celou rodinou.

Není dne, kdy bychom si nevzpomněli,
nenastane den, kdy bychom zapomněli.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Manžel Milan a děti s rodinami.

INZERCE PRO VÁS

Dne 25. května 2015 vzpomeneme 7. smutné
výročí, kdy nás náhle opustil pan

Prodám byt ve Vratimově 2. patro, cena dohodou. Tel.: 736 707 651.

Jaroslav Plachta.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jiřina,
synové Rostislav a Radim s rodinami.

Prodám byt 2+1 ve Vratimově, ulice Na Příčnici. Cena na tel.: 737
451 164.
Pronajmu byt 2+1 ve Vratimově, ul. Na Vyhlídce. Tel.: 604 905 460.
Pronajmu garáž Na Vyhlídce. Tel.: 601 394 852.

Obec
Václavovice
Klubčeských
českých turistů Horní
Obec
Václavovice
a aKlub
HorníDatyně
Datyně
zve všechny zve
příznivce
turistiky
a
cyklistiky
na
29.
ročník
všechny příznivce turistiky a cyklistiky

Pochod kolem Václavovic,
Cyklojízda
Slezská brána
na 29.
ročník

Pronajmu prostory pro zámečnickou dílnu včetně šaten a kanceláře
ve Vratimově, ul. Frýdecká č. 10. Tel.: 606 736 017.

v pátek
1. května
2015
POCHOD
KOLEM
VÁCLAVOVIC
novinka
přespolní
běh
na 15BRÁNA
km
CYKLOJÍZDA SLEZSKÁ

Prezentace:
7.30 – 9 hodin u školní družiny ve Václavovicích
NOVINKA:
PŘESPOLNÍ
BĚH
NA 15
KM
Pěší trasy:
5 km Pohádkový
les pro
rodiče
s dětmi
		
(za deště bude program na hřišti)
PÁTEK
1. května
2015
		
15Vkm
pro mládež
a dospělé
Cyklojízda:
22
km
a
55
km
Prezentace:
7.30 – 9 hodin u školní družiny ve Václavovicích
Běh:
15
start v les“
8 hodin,
8.15
hodin, 8.30 hodin
Pěší		
trasy:
5 kmkm
„Pohádkový
pro rodiče
s dětmi
(za deště bude program na hřišti)
Startovné:
dobrovolné
15 km salát,
pro langoše,
mládež a dospělé
Občerstvení:
řízky,
guláš, pivo, limo, káva
Cyklojízda:
22 km a 55 km
Běh:
kmstart
v 8 hodin,
8.15 hodin, dospělých
8.30 hodin
Mládež do 1515let
na kole
v doprovodu
osob!
Startovné:
dobrovolné
Účast
na
vlastní
nebezpečí!
Občerstvení:
řízky, salát, langoše, guláš, pivo, limo, káva
kontaktní osoba Aleš Toman, tel.602 135092,
Mládež doales.toman@seznam.cz
15 let na kole v doprovodu dospělých osob!

Prodám zahradu 800 m2 ve Vratimově. Zahradní chatka, zavedená
elektřina. 390 000 Kč. Tel.: 605 563 324.
Prodám zahradní chatku s ovocnými stromy v zahrádkářské kolonii
ve Vratimově naproti kostela s právem užívat zahradu. Bližší informace na tel.: 608 331 860.
Prodám urnový pomník cena dohodou. Informace na tel.: 731
852 523.

Účast na vlastní nebezpečí!

kontaktní osoba Aleš Toman, tel.602 135092, ales.toman@seznam.cz

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. května 2015
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