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Hasiči z Datyň oslavili devadesátku

Sobota 25. dubna byla pro hasiče velký den – oslava devadesáti
let od založení sboru. Od rána už tedy probíhaly veliké přípravy.
Vařilo se, smažilo, peklo a chystalo, aby odpoledne klaplo vše na
jedničku.
Členové sboru a jejich příznivci se pak sešli o půl druhé u místní
kapličky na ul. Václavovická, kde už vyhrával Dechový orchestr
ZUŠ Vratimov a čekali na příjezd osoby nejpovolanější, pana
faráře Adriana Wykręta. Ten poté požehnal našemu praporu a
sboru. Velitel jednotky Martin Čech pak nechal seřadit sbor a
průvod, v čele s dechovým orchestrem a mažoretkami Zik-Zak,
prošel obcí až ke kulturnímu domu. Ve velkém sále pak proběhla slavnostní valná hromada, na níž starosta sboru David Přidal
přednesl projev k devadesátileté historii. Došlo samozřejmě na
ocenění aktivních členů. Sbor k této příležitosti vydal i pamětní
medaili.
Rád bych vyzdvihl nejvýše oceněné hasiče. Pan Zdeněk Gürtler
ml. získal za svou dlouholetou činnost ve vedení oddílu mladých
hasičů medaili Za zásluhy o výchovu, panu Miroslavu Slívovi za

dlouhodobou aktivní práci ve sboru byl udělen Řád svatého Floriána a panu Miroslavu Fajkusovi byl za jeho celoživotní činnost
navržen titul Zasloužilý hasič, což je mezi dobrovolnými hasiči
jedno z nejvyšších ocenění. Všem jmenovaným patří upřímný
dík.
Velké poděkování patří i všem, kteří naše oslavy pomohli zorganizovat, a to jak hasičům, tak i jejich příznivcům. Zvláštní dík
však patří orchestru ZUŠ Vratimov a mažoretkám Zik-Zak, bez
kterých by pochod Datyněmi ani nešel uskutečnit.
Hasiči v rámci oslav uskutečnili i den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Během 1. a 2. května ukázali bezmála sto třiceti zájemcům své zázemí, předvedli výzbroj a výstroj jednotky a
její techniku, pochlubili se úspěchy mladých hasičů a připravili
výstavku k historii sboru.
Sbor dobrovolných hasičů v Horních Datyních je nedílnou součástí naší obce již devadesát let. Nejen na poli požární ochrany
a ochrany obyvatelstva, ale i v rámci spolkové činnosti. Oslavy
jsou za námi a my neusínáme na vavřínech. Dále budeme naplňovat heslo, které zdobí náš prapor – Vlasti ke cti, bližnímu ku
pomoci.
Martin Čech
velitel sboru

foto KS Vratimov
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Vítání občánků ve Vratimově
a v Horních Datyních

Z jednání rady města
Dne 28. 4. 2015 rada města mimo jiné:
-- Schválila smlouvu o zpracování Studie na Zvýšení počtu
parkovacích stání na místních komunikacích a za Společenským domem.
-- Zřídila komisi pro občanské záležitosti.
-- Rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a ul. Datyňská.
-- Vzala na vědomí vyhodnocení zimní údržby místních
komunikací 2014/2015.

Na vítání občánků, které se uskuteční v měsíci červnu, je
možno se přihlásit níže uvedeným způsobem.
Termíny obřadů:
Vratimov 		
Horní Datyně 		

13. června 2015,
20. června 2015.

Telefonické objednávky na tel.: 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.

Dne 11. 5. 2015 pak také:
-- Schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby Oprava místní komunikace ul. Višňová – úsek A a oprava místní komunikace ul.
Vodárenská.
-- Schválila smlouvy o části pozemku na městském koupališti na letní sezonu 2015.

Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů před konáním obřadu!
Drahomíra Večeřová
odbor sociálně-správní

Bc. Martin Čech
místostarosta

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

Boj města o odstranění odpadů z ostravských lagun pokračuje
Řadu občanů zajímá, jak pokračuje boj města o odstranění hromady sludgí navezených do areálu společnosti DATAFISH OSTRAVA s.r.o. v letech 2010 – 2012 v rámci sanace lagun Ostramo
Ostrava. Boj je to těžký, za likvidaci by někdo musel dát miliony
korun a možná také proto hromada čítající pět až osm tisíc tun
hmoty nemá vlastníka, respektive k vlastnictví se nikdo nehlásí.
Čeho bychom chtěli dosáhnout, nejlépe poznáte z našeho podnětu
zaslaného Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a na vědomí Ministerstvu životního prostředí a s.p. DIAMO, který v plném
znění otiskujeme. Změnou tzv. výrobku, který papírově vzniknul z odpadů resp. kontaminovaného odpadu při těžbě a sanaci
lagun Ostramo v Ostravě-Mariánských Horách zpět na odpad,
resp. nebezpečný odpad, bychom dosáhli toho, že by příslušné
státní orgány musely začít jednat, o řádné uložení tohoto odpadu
se konečně zajímat a tento problém řešit.
Podnět k zahájení řízení podle § 3 odst. 8 zákona č. 185/2001
Sb., ve znění změn zákona (zákon o odpadech).
Obracím se na Krajský úřad Moravskoslezského kraje poté,
kdy v období od podzimu roku 2010 cca do poloviny roku 2012
byly do našeho města, areálu společnosti DATAFISH OSTRAVA
s.r.o., v souvislosti se sanací lagun Ostramo v Ostravě navezeny

tisíce tun sludgí smíchaných s vápnem a uhelným prachem. Nyní
je prakticky v centru našeho města, v rozporu s kolaudačním rozhodnutím pro tento areál a zcela bez ochrany proti povětrnostním
vlivům, skladováno 5 až 8 tisíc tun sypké hmoty nazývané různě
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jako GEOBAL, GEOBAL 3, GEOBAL 4, TPS-NOLO, TPS-NOLO 2 apod.
Přestože Česká inspekce životního prostředí v korespondenci
zlehčuje situaci a navezenou hmotu vydává od určité doby za zcela bezpečnou, naši občané a vedení města jsou zcela jiného názoru. Dýchání prachu složeného z nebezpečného odpadu vytěženého z areálu lagun Ostramo Ostrava, vápna a uhlí zcela jistě není
pro občany zdravotně nezávadné a máme obavu, že do ovzduší se
dostává velké množství právě takových částic. V těsné blízkosti
se nachází základní škola, obytné budovy, rodinné domy, domy
s pečovatelskou službou apod. Dle našich informací se podobné
hromady nacházejí také v Polsku a tzv. výrobky ze sludgí nemají
žádné využití. Na odstraněné ekologické zátěže stát vydal miliardy korun, soukromé firmy tyto miliardy vyinkasovaly a společně problém vyřešili formou chytré horákyně. Sludge změnili
papírově na výrobky a částečně rozvezli na různá místa po ČR
a Polsku. Podle našich informací stejně jako u nás, tak v Polsku,
zůstaly hromady, ke kterým se nikdo nehlásí a které snad jsou
využívány i k topení v lokálních topeništích.
K popsané problematice vám mohu předložit rozsáhlou korespondenci se státem (Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu a dopravy ČR, Česká inspekce životního prostředí, DIAMO s.p.) a se soukromými společnostmi podílejícími
se na realizaci státní zakázky likvidace lagun (Sdružení čistá Ostrava-GEOSAN GROUP a.s., BALTOM s.r.o., insolvenční správkyně společnosti BALTOM s.r.o., SIMUL-trust a.s.). Již v počátcích jsem všechny zainteresované upozorňovala na nebezpečí, že
tuny sludgí zůstanou v soukromém areálu v centru našeho města,
avšak bezvýsledně.
Podle posledního vyjádření všech, kteří situaci zavinili a na
ní se podíleli, tisíce tun sludgí smíchaných s vápnem a uhelným
prachem, navezených do našeho města, nikomu z nich nepatří a
tedy s nimi nehodlají ani nijak nakládat. Chci zdůraznit, že zcela stejná hmota, která se nachází na území ČR mimo naše město, je jinde skladována jako nebezpečný odpad. Podle § 1050
odst. 1 občanského zákoníku nevykonává-li vlastník vlastnické
právo k movité věci po dobu tří let, má se za to, že ji opustil.
Nejpozději od poloviny tohoto roku je nutno sludge považovat za
věc opuštěnou.
Všichni, kteří zde žijeme, víme, jak těžce musíme bojovat o zlepšení životního prostředí a jak je to pro budoucnost našeho kraje
důležité. Těžko zde udržíme mladé lidi, budeme-li takové jednání
trpět a v boji proti zhoršování životního prostředí nevyužijeme
velmi důsledně všechny prostředky, které máme. Z těchto důvodů se obracím velmi naléhavě na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Podle § 3 zákona č 185/2001 Sb., v platném znění (zákon o odpadech) je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo
má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. V pochybnostech, zda se
movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost
vlastníka této movité věci nebo z moci úřední.
Tisíce tun sludgí v našem městě v současné době nemá vlastníka, všichni, kdo přicházejí jako vlastníci v úvahu, své vlastnické
právo popřeli, nemají v úmyslu dále s hmotou jakkoliv nakládat
a je téměř jisté, že bez zásahu státu, v daném případě Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, zůstanou tisíce tun pro občany
nebezpečné hmoty navždy v centru našeho města.
Podle citovaného ustanovení zákona o odpadech v pochybnostech, zda se jedná o odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost
vlastníka nebo z moci úřední. Je zřejmé, že vlastník takovou
žádost nepodá, a protože nikdo se k vlastnictví nehlásí, ani podat nemůže. Naopak je dle mého názoru povinností příslušného
orgánu, aby takové řízení zahájil z moci úřední a o tunách tzv.
výrobků v našem městě rozhodl. My jsme přesvědčeni, že pokud
vlastník nebo vlastníci (nelze totiž vyloučit ani spoluvlastnictví
více výše zmíněných subjektů k navezeným sludgím) popírají své
vlastnictví a za vlastníka označují někoho jiného ze čtyř možných subjektů, je splněna podmínka stanovená v ustanovení § 3
odst. 1 zákona o odpadech, podle které je odpadem každá movitá
věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit. Nejméně je zde velmi důvodná pochybnost, že k něčemu
takovému došlo a dochází se všemi z toho vyplývajícími negativními důsledky. Z tohoto důvodu je povinnost příslušného státního
orgánu využít možnosti stanovené mu zákonem, v tomto případě
ustanovením § 3 odstavec 8 zákona o odpadech a zahájit řízení,
ve kterém by bylo rozhodnuto, zda tisíce tun sludgí jsou či nejsou
odpadem. Ať bude výsledek správního řízení jakýkoliv, pomůže
takové rozhodnutí významným způsobem k ochraně životního
prostředí, ochraně zdraví občanů našeho města s již tak znečištěným ovzduším. Nevyužití zákonem daného práva a zároveň
povinnosti ze strany krajského úřadu by bylo dle mého názoru
hazardem se zdravím našich občanů i životním prostředím v našem regionu a chrání ty, kteří si na tomto úseku dělají co chtějí,
chovají se bezohledně vůči ostatním s naprostou prioritou financí
odčerpaných ze státního rozpočtu do jejich kapes.
Bude-li třeba cokoliv doplnit či doložit, jsem připravena podat
v této věci vysvětlení a předložit mnohaletou korespondenci jak
se státními orgány, tak s těmi, kdo na naše území tuny hmoty
navezli či nechali navézt a nyní je zde skladují.
O reakci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje budeme
naše občany informovat.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto archiv KS
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VRATIMOVSKÁ
POUŤ
neděle 28. června

9.00 – 17.00

Stánkový prodej s pouťovým zbožím

9.00

Kolotoče

10.00

Projížďka na koních

Program:
10.00

Vystoupení mažoretek ZIK–ZAK Vratimov

10.00 – 12.00

Malování na obličej

10.00 – 12.00

Balónkové víly: modelování zvířátek, kytiček, srdíček a
mečů z balónků

10.15

Zábavné tančení a soutěže s Chechtalínou

11.15

Myška Klárka, veverka Terka a Plaváček: pohádka
pro děti Divadélka Ententýky

12.00

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.

12.15

Urban–Motion freerun: akrobatické vystoupení chlapecké
skupiny, která se proslavila díky úspěchu v soutěži
Česko Slovensko má talent

13.00 – 16.00

Nebratři: hudební kapela s širokým repertoárem
k tanci i poslechu
4
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Zápis do Základní umělecké školy Vratimov - nezapomeňte se
včas přihlásit!
Základní umělecká škola vyhlašuje zápis pro zájemce o studium - především pro děti od 6 let - budoucí prvňáky, starší děti
i předškoláky.
V hudebním oboru mohou studovat již tradičně hru na klavír,
housle a další smyčcové nástroje (violoncello, kontrabas), zobcovou flétnu a všechny dřevěné i žesťové dechové nástroje, bicí
nástroje, perkuse a v poslední době velmi žádaný lidový nástroj
– cimbál. Populární je i výuka zpěvu.
Výuka je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech
a častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a výstav.
Cílem naší práce je zapojit co nejdříve většinu dětí do společného
hraní a účinkování na veřejnosti.
Ve škole působí 7 hudebních souborů s bohatým repertoárem.
Pravidelně se zúčastňují soutěží, koncertů, prázdninových soustředění a zájezdů v tuzemsku i zahraničí.

Housle, smyčcové a dechové nástroje můžeme v omezeném
množství zapůjčit žákům domů!
Výtvarný obor se věnuje malbě, především nauce technik, modelování z různých materiálů, dekorativní činnosti, vytváření
koláží, využití přírodních materiálů, batikování, grafice a zvlášť
oblíbené činnosti - keramice.
Vážení rodiče, s politováním Vám sdělujeme, že pro školní rok
2015/2016 nemůžeme přijmout všechny nově přihlášené žáky
do výtvarného oboru z důvodů naplnění kapacity školy, která je
limitována 390 žáky. Nabízíme Vám možnost přihlásit své děti
do výtvarného kroužku, který otevře Dům dětí a mládeže Vratimov. Tento kroužek vede rovněž naše učitelka výtvarného oboru,
paní Pavla Hečková. Náplň kroužku z velké části obsahuje prvky
výtvarného oboru ZUŠ. Omlouváme se za toto nutné opatření a
velice Vám děkujeme za pochopení.
Uzávěrka přihlášek je 19. června 2015.
Vzhledem k omezené kapacitě školy je podmínkou pro přijetí včasné podání přihlášky, kdykoliv v odpoledních hodinách na
ředitelství školy – nejlépe osobně. Přihlášky doručené po tomto termínu budou zařazeny do pořadníku na případně uvolněná
místa. Pro velký zájem dětí o studium na naší škole jsme nuceni
použít toto opatření. Vyučování v novém školním roce zahájíme
v úterý 1. září 2015.
I vy vstupte do řad umělců - muzikantů a výtvarníků!
Více informací osobně v ZUŠ, tel. 596 730 883, www.zusvratimov.cz

SMYČCOVÝ ORCHESTR
Uplatnění najdou žáci, kteří budou studovat hru na housle, violoncello, kontrabas.
VRZUŠKA (VRatimovská ZUŠKA), cimbálová muzika
I nadále jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry na cimbál a
kontrabas. Hráči na tyto nástroje najdou však uplatnění nejen v
cimbálové muzice.
MALINA
Přípravka malých muzikantů pro velkou cimbálovou muziku
VRZUŠKU.
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VRATIMOV
Pro zájemce o studium hry na dechové a bicí nástroje.
BIG BAND
Zde najdou uplatnění starší a hudebně vyspělejší žáci dechového
orchestru.
RYTMICKÁ SKUPINA BICÍCH NÁSTROJŮ
Vyučujeme všechny druhy bicích nástrojů včetně melodických.
VOKÁLNÍ SOUBOR OZVĚNY
Pro všechny zpěváky klasické a populární hudby.

Petr Hemerle
ředitel ZUŠ

HOUSLOVÁ ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY
Výuka probíhá hravou formou bez not. Školičku vede paní učitelka Kamila Bodnárová.

foto ZUŠ Vratimov
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Spolupráce v oblasti environmentální výchovy
Dne 15. 5. 2015 byla dokončena rekonstrukce přírodní zahrady
při Mateřské škole Vratimov. Naší snahou při vytváření koncepce této zahrady bylo přenesení environmentální výchovy v co
největší míře do přírodního prostředí. Kladli jsme proto důraz na
druhovou rozmanitost a také na to, aby prostředí zahrady vyhovovalo zároveň i ostatním drobným živočichům. Výsadba stromů
a rostlin pak byla navržena s cílem poskytnout širší možnost pestré potravy ptákům, hmyzu a drobným savcům.
Rozhodli jsme se proto v rámci spolupráce oslovit děti z keramického kroužku při ZŠ Datyňská, aby nám pomohly vytvořit
na zahradu přírodní zdroje vody v podobě keramických pítek a
koupadel pro živočichy. Stejně tak jako mateřská škola, která se
věnuje ekologii a je zapojena do ekologické sítě Mrkvička (Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina), tak i ZŠ Datyňská
je členem této sítě M.R.K.E.V. Děti z keramického kroužku pod
vedením paní Mgr. Aleny Kabátové vyrobily překrásná keramická koupadla a napajedla a my jim touto cestou chceme poděkovat.
Věříme, že i naše příští společné kroky budou přínosem pro
další komunitní plánování ekologických aktivit v našem městě.
Mgr. Monika Chylinská
Mateřská škola Vratimov

foto MŠ Vratimov

Běžecký Důlňák v režii juniorů
Překvapivě vysoká účast ve 32. ročníku Jakubova lesního běhu
Důlňákem pořadatele z Běžeckého klubu Vratimov doslova zaskočila. Když byl překonán loňský účastnický rekord, museli
jsme sáhnout k připraveným náhradním startovním číslům. Sto
šest startujících, z toho 26 žen a dívek a navíc 6 vytrvalců starších
70 let má jen málokterý závod. Tak vysoká obliba běhu v Důlňáku
opravdu těší, les je krásný, počasí opět ideálně běžecké a trať, ač
obtížná, je velmi pestrá, členitá a běhavá.
Nejmladší účastnice Magda Zajíčková z Polanky měla čerstvě
třináct let a nejstarším účastníkem byl právě osmdesátiletý Jaroslav Gaman z Havířova. Na startu byli mistři republiky, Brit,
Polák, a zejména potěšila účast místních. Věřím, že se se jmény
vratimovských a datyňských Marcely Matulové, Petry Fričové,
Marcely Kratochvílové, Lukáše i Tomáše Vandrola, Reného Veselého, Luďka Vavrečky, Radka Polla a Jaroslava Kubáně budeme setkávat i na dalších závodech. Třeba na populární silniční
desítce Zlatý podzim, který se koná 12. září ve Vratimově a za
rok opět na již 33. ročníku v Důlňáku. Věříme, že se odváží i další.
První tři v cíli byli junioři! První tři v cíli byly juniorky! Milé

překvapení! Zvítězil sedmý z loňského juniorského mistrovství
republiky v běhu na 10 km devatenáctiletý Daniel Raška ze Slezanu F-M před teprve patnáctiletým talentem Reném Sasynem z Jablunkova a sedmnáctiletým Sergyi Tkachem. Teprve na 5. místě
skončil zkušený Brit Matt Mayer ze Slezanu F-M. V závodním
poli byl i pozdější vítěz kategorie nad 55 let Pražského internacionálního maratónu Roman Slowioczek z Maratonklubu Ostrava.
Kategorie žen měla vítězku v devatenáctileté loňské juniorské
mistryni ČR na 10 km Veronice Siebeltové ze Slezanu F-M, na
třetím místě byla bronzová z tohoto MČR, devatenáctiletá Natálie Zázvorková ze Slezanu F-M. Mezi ně se na 2. místo vklínila
sedmnáctiletá Ivana Lubojacká. Výsledky potvrzují skvělou práci s talenty ve Frýdku-Místku i Jablunkově.
Foto ze závodu stejně jako s humorem popsanou příhodu skupinky
zaběhlíků najdete na: http://dedekb9.rajce.idnes.cz/32._rocnik_Jakubova_lesniho_behu_Dulnakem-Vratimov_21.4.2015_7%2C8_
km/, http://atletikafm.rajce.idnes.cz/Jakubuv_lesni_beh_Dulnakem_2015.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

foto Bežecký klub Vratimov
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Pozvánky na akce DDM Vratimov
Den dětí
1. června 2015, tedy přímo na Den dětí, zveme všechny holky
a kluky na oslavu jejich svátku. Akce propukne v 15.30 hodin
u Společenského domu ve Vratimově a potrvá do 18 hodin. Připraveny jsou soutěže na stanovištích, skákací hrad i malování na
tvář.
Dětská novinářská cena
Dům dětí a mládeže Vratimov vyhlásil společně s Institutem
komunitního rozvoje 17. ročník Dětské novinářské ceny tentokrát na téma Škola. Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů jednotlivých kategorií (písemná práce, fotografie, video, audio)
proběhne 5. června 2015 v DDM Vratimov v 10 hodin.
Setkání pamětníků
Letos slavíme 40 let. Druhé setkání s pamětníky činnosti bývalého Domu pionýrů, nynějšího Domu dětí a mládeže Vratimov, a
táborů na Lukavci proběhne 17. června 2015 v 18 hodin v DDM
Vratimov.

Letní dětské tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov letos pořádá celkem patnáct
odborných soustředění a letních táborů jak příměstských, tak
pobytových. Na některých táborech máme poslední volná místa. Tábory probíhají v průběhu celých prázdnin, jsou různě zaměřené, pro různě staré děti a jejich ceny jsou velmi přijatelné.
Udržet příjemné ceny táborů se nám daří především díky lidem,
kteří s námi jezdí na tábory ve své dovolené, jak se říká za hubičku. Bez jejich obětavé práce by se naše tábory a Vaše děti
určitě neobešly.
Bližší informace o všech aktivitách Domu dětí a mládeže
Vratimov naleznete na www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/DDMVratimov.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Střípky z mezinárodního setkání
V roce 2014 se Dům dětí a mládeže Vratimov poprvé zapojil do
mezinárodního projektu YES for Citizenship. Hlavní myšlenkou
projektu je občanství. Jde o velmi široký pojem a každý si pod
ním může přestavit něco jiného. A co jsme si představili my?
Minulý rok jsme v rámci projektu uspořádali fotosoutěž Ano
pro občanství a navštívili města Stará Lubovňa na Slovensku a
Nowy Sacz v Polsku. S mladými členy Dětského zastupitelstva a
Baráčníků jsme vytvořili dotazník o vědomostech našich občanů o EU. Výsledky pro nás byly překvapivé.
Ve dnech 22. – 25. dubna 2015 jsme u nás uspořádali setkání
partnerů výše zmíněného projektu. Zúčastnily se ho delegace
ze Slovenska, Polska, Srbska, Chorvatska a Arménie. Nejvýznamnější částí setkání byla konference, na níž jsme si předávali
příklady dobré praxe z činností různých organizací, jako jsou
DDM, neziskové organizace nejen pro děti, ústav pro mladistvé
delikventy nebo soukromé školní zařízení. Představila se mladá
chorvatská dobrovolnice, která nyní pracuje v Centru volného
času ve Staré Lubovni na Slovensku. Evropská dobrovolná služba je určena mladým lidem k poznávání zemí EU a jejich života.
Rádi bychom ji v budoucnu umožnili i mladým lidem z Vratimova. Jako příklady občanských iniciativ jsme představili vodárenskou věž ve Vratimově, kterou se podařilo zachránit před

demolicí a vytvořit z ní útulné prostory s čajovnou a paskovský
zámek, který se díky podpoře občanů přestavuje na nové centrum
nejen obce, ale i regionu. Protože účastníci projektu byli u nás ve
Vratimově a také v Ostravě poprvé, připravili jsme si pro ně vyhlídkovou komentovanou jízdu Ostravou, znásobenou „sfáráním“
do dolu Landek. Hosté se přiznali, že to byl velmi silný zážitek, po
kterém si budou vážit práce horníků. Zúčastnili se naší akce Den
Země jako dobrého příkladu v praxi. Poslední den jsme se společně
v prostorách Centra dětské komunikace DDM Vratimov učili, jak
vytvořit Infoletter a krátké video. To vše jsme tvořili multikulturně - tedy každý ve své řeči. Infoletter z workshopu si můžete
prohlédnout na našem webu v sekci Dokumenty a odkaz na video
bude zveřejněn na facebooku DDM Vratimov.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci setkání.
Bc. Hana Nevrlá, DDM Vratimov
Renáta Böhmová, DDM Vratimov
Bc. David Böhm, DDM Vratimov

foto DDM Vratimov
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Výzva pro pamětníky
Kdy byla předána budova dnešního domu dětí - bývalého Katolického domu do užívání dětem pro činnost tehdejší pionýrské
skupiny? Kdy se konal první tábor na louce Nadějov v Lukavci
u Fulneku? Znáte odpovědi na naše otázky? Potom právě pro Vás
jsou určeny následující řádky.
Dům dětí a mládeže Vratimov a Pionýrská skupiny Mír Vratimov pátrají po své minulosti. Rádi bychom získali informace
a dokumentaci k tomu, jak to všechno začalo. Proto svoláváme
všechny pamětníky činnosti DDM Vratimov, Pionýrské skupiny
Vratimov a táborů na louce Nadějov v Lukavci na Schůzku pamětníků, která se uskuteční v Domě dětí a mládeže Vratimov ve
středu 17. června 2015 od 18 hodin. Vezměte s sebou fotografie,
video záznamy a další cennosti z dob existence těchto dvou organizací od jejich vzniku až po dnešní den.
Věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří zmapovat naši historii.
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov
Jan Kludka, vedoucí PS Mír Vratimov

foto archiv DDM Vratimov

ArcelorMittal Ostrava letos staví rekordní počet ekologických
investic
Třináct ekologických projektů, tři miliardy korun, pět set tun
prachu – to jsou čísla, která představují letošní rekordní ekologický rok huti ArcelorMittal Ostrava, která ročně vyrobí dva miliony
tun železa. V roce 2015 má huť za cíl postavit třináct ekologických investic v celkové hodnotě tři miliardy korun, což je zatím
nejvíce současně probíhajících projektů zaměřených na ochranu
životního prostředí. Většina investic směřuje do odprašování a
celkem zachytí více než 500 tun prachu ročně, miliardová investice na hutní elektrárně pak sníží emise oxidu dusíku o více než
polovinu.
Ostravská huť čtyři roky v předstihu splňuje evropské limity
pro emise prachu, a tak si nyní může dovolit řešit ekologická opatření, která jdou nad rámec požadavků legislativy EU. Díky tomu
pro tyto investice získala 40-90% dotace z EU. Nové investice
snižují jak komínové emise, tak i sekundární (nekomínové) emise, které vznikají například při manipulaci s prašnými materiály.
V huti se proto v tuto chvíli budují tkaninové filtry, staví se kryty
kolem provozů a vyrůstají nové komíny s jasným cílem – snížit
prašnost provozů na nejnižší možnou úroveň a zařadit se mezi
nejčistější hutě světa.
První z letošních investic, odprášení chladicích pásů na jižní
části aglomerace, už běží od poloviny dubna. Ročně nový tkaninový filtr zachytí 60 tun prachu a jeho pořízení vyšlo na více než
400 milionů korun.
„Vůbec největší přínos pro životní prostředí očekáváme od tkaninového filtru, který odpráší spékací pásy na jižní části aglomerace. Když jsme v roce 2011 spustili jeho protějšek na větší
severní části aglomerace, zachytili jsme v následujícím roce o 394
tuny prachu více,“ nastiňuje vysoká očekávání od nových technologií Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal
Ostrava. Použitý tkaninový filtr představuje nejlepší dostupnou
techniku pro odprašování hutních provozů. Zachytí jak prachové
částice menší než 2,5 mikrometru, tak polycyklické aromatické
uhlovodíky (včetně benzo(a)pyrenu), a dioxiny.
Nové investice probíhají na nejprašnějších provozech v huti –
aglomeraci a vysokých pecích. Tkaninový filtr dostanou rovněž
vagonové výklopníky sloužící k vykládce surovin pro aglome-

race a také spékací pásy, které spékají aglomerační směs na tzv.
aglomerát. Chladicí pásy na jižní části aglomerace, které spečený aglomerát chladí z 850 na 100 °C, už nový tkaninový filtr
od poloviny dubna mají a za pár měsíců se odprášení dočkají i
chladicí pásy na severní části aglomerace. Také vysoké pece dostanou nové filtry. Huť odpráší celou cestu pásových dopravníků
pro transport hotového aglomerátu a dalších surovin do vysokých
pecí až po odpich surového železa. Rovněž pracoviště pro čištění
speciálních železničních vagonů pro přepravu tekutého surového
železa bude odprášeno tkaninovým filtrem.
„Tkaninové filtry představují vrchol v oblasti odprašovacích
technologií. Nic lepšího v současné době neexistuje a realizací
těchto investic se ArcelorMittal Ostrava zařadí mezi nejčistější
hutě na světě,“ dodává Petr Baranek.
Všechny nové investice obsahují také opatření na regulaci hlučnosti, aby se po jejich spuštění nezvýšil hluk v okolí provozu.
První z letošních nadstandardních investic do ekologizace provozů už od poloviny dubna odprašuje chladicí pásy na jižní části
aglomerace.
Mgr. Monika Pěnčíková
ArcelorMittal Ostrava a.s.

foto ArcelorMittal Ostrava a.s.
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Bezplatný seminář:
Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a
Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost účasti zdarma na
semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí.
Na společném setkání s profesionálními zdravotními sestrami se
dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a
získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Získáte informace o tom, jak se nemocnému podává strava, tekutiny a léky, jak se prování osobní hygiena či polohování, jako
prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky.
Rovněž máme připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které
mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v Charitní hospicové poradně, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt
na webu Charity Ostrava: www.ostrava.charita.cz.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. 6.
2015 od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská
8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem
u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002
nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.
Těšíme se na Vaši účast!
Šatník Charity Ostrava pro lidi v nouzi
Novou službu pro lidi sociálně potřebné spustila Charita Ostrava od května 2015 v Ostravě-Vítkovicích. Posláním Šatníku
Charity Ostrava je shromažďování darovaného ošacení a obuvi a
jejich další využití předáním lidem v nouzi, především uživate-

lům denních center pro lidi bez domova, nocleháren, azylových
domů či startovacích bytů provozovaných Charitou Ostrava a
dalších poskytovatelů služeb sociální prevence. Materiální pomoc lidé v šatníku získají bezplatně na základě žádanky potvrzené sociálním pracovníkem poskytovatele sociální služby nebo
úřadů ostravských městských obvodů.
Budeme vděčni Ostravanům i dalším lidem, kteří podpoří tuto
novou aktivitu materiálním darem. Pro lidi v nouzi využijeme
především pánské a dámské oděvy, ručníky a ložní prádlo, velmi
potřebná je také obnošená, ale použitelná pánská a dámská obuv.
Mimo stanovenou otevírací dobu je možné ošacení a obuv vložit
v igelitovém obalu do červeného sběrného kontejneru umístěného
na parkovišti za objektem šatníku na Jeremenkově ul. 8 v Ostravě-Vítkovicích.
V souladu s posláním Šatník Charity Ostrava pomáhá lidem
ve složité životní situaci zabezpečovat základní potřeby, omezit
rizika života na ulici a umožní jim cítit se důstojně. Děkujeme
dárcům za materiální podporu.
Kontakty: Charita Ostrava, Šatník Charity Ostrava, Jeremenkova
8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, e-mail: cho.satnik@charita.cz, telefon:
553 034 198, mobil: 603 247 707, web: www: ostrava.charita.cz. Otevírací doba: Po, Út, Čt 11 – 15 hodin, St 11 – 17 hodin, Pá, So, Ne
zavřeno.

Městská knihovna Vratimov

V místní knihovně Horní Datyně je k zhlédnutí výstava Konec války – osvobození Horních Datyň před 70. lety, kterou připravil pan Vladimír Kuchař. Výstava potrvá do 21. září 2015.
Knížka pro prvňáčka doputuje také k žáčkům datyňské školy.
Mohou se na ni těšit v pátek 19. června.
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude o letních prázdninách v červenci a srpnu zavřená. Čtenáři si mohou v tomto období chodit půjčovat na svůj průkaz do Městské knihovny Vratimov. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Markéta Štěpánová
Charita Ostrava

Ve spolupráci se Základní školou Vratimov, Masarykovo náměstí, jsme vyhlásili v Týdnu čtení dětem soutěž ve scénickém
čtení. V pondělí 8. června 2015 se utkají soutěžící, kteří si mohou
vybrat pohádky z knih Karla Čapka, Jana Drdy nebo Jana Wericha a podle vzoru Listování je vhodně interpretovat před svými
spolužáky.
Ve spolupráci se Zoologickou zahradou Ostrava se žáci prvních tříd Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí, ve středu 10. června od 9 hodin zúčastní akce Čteme, čtete, čtou: dnes
s Žofkou aneb Pojďte s námi do ZOO! Čteme opičkám o Žofce
Orangutánové. V závěru akce budeme dětem předávat Knížku
pro prvňáčka.
Ve středu 17. června se uskuteční několik akcí. Od 8 a od 9 hodin
máme pro žáky 1. tříd Základní školy Vratimov, Datyňská, připravené besedy s překvapením, které jsme nazvali Neposedná
písmenka.
Hlavní akcí tohoto dne bude návštěva spisovatelky Daniely
Krolupperové. Během autorského čtení představí žákům obou
vratimovských škol své knihy, které jsou plné humoru a zábavného poučení. Začátek besed je naplánován na 10.30 hodin.
V chodbičce knihovny můžete v půjčovní době zhlédnout výstavu k 85. výročí narození českého malíře, kreslíře, ilustrátora,
animátora, karikaturisty a kostýmního výtvarníka Adolfa Borna, která potrvá do 5. června 2015. Připravujeme novou výstavu
Co nového v Beskydech?
Pozor - informace pro sběratele perel! Od 12. do 30. června si
opět můžete směnit své moriony za drobné dárečky.
Více informací na naší webové stránce nebo na facebooku.

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Křížem krážem
Slezskou bránou 2015
Dne 7. 5. 2015 pořádal Dům dětí a mládeže Vratimov každoroční vědomostní soutěž pro žáky, ale i pro seniory. Tato soutěž
se nazývá Křížem krážem Slezskou bránou.
Tři členky Spolku seniorů města Vratimova - paní Huppertová, paní Jarolímová a paní Lencová se zúčastnily této soutěže a obsadily pěkné 3. místo.
Chtěly bychom poděkovat zaměstnancům domu dětí, že nás
ochotně do Paskova přivezli a také odvezli domů. Každému
týmu přišli fandit starostové i místostarostové, jen za Vratimov nepřišel nikdo, což nás mrzelo.
Anna Huppertová
Spolek seniorů města Vratimova
9

informace občanům

Kronika města Vratimova, část 46. - rok 1934
Přiškolení osady Hrabové – Závodí k Vratimovu
O přiškolení osady Závodí k Vratimovu se už před rokem začalo jednati. Rodiče byli svoláni do Vratimova, aby se o tom vyjádřili. Až na čtyři, všichni prohlásili, že chtějí býti do Vratimova připojeni, že mají do Vratimova blíž a snadnější cestu. Pak se
jednalo s oběma místními školními radami, které přistoupily na
přiškolení, potom s oběma obcemi, které taktéž souhlasily s připojením. Též oba okresní školní výbory frýdecký i ostravský. Komisionální řízení konalo se 13. července 1934 za přítomnosti okres.
hejtmana Dr. Cichry, starosty obce Jana Šimíka, místopředsedy
místní školní rady Josefa Vavříka v zastoupení předsedy Karla
Paskovského a pana inspektora A. Hrozka. Přiškoleno 55 domů
z Hrabové – Závodí k Vratimovské škole rozhodnutím okr. škol.
výboru ve Frýdku.
pokračování příště

Nezaměstnanost
Počet nezaměstnaných v únoru 1934 činil v obci Vratimově 132.
Tryzna za minist. předsedu Dr. Ant. Švehlu
Dne 18. března 1934 pořádala republikánská strana tryznu za
ministerského předsedu Ant. Švehlu v hostinci Jos. Šodka. Na
programu byly deklamace, hudební čísla a přednáška Václava
Volného, statkáře v Palkovicích.
K večeru 26. dubna 1934 oznamuje rádio, že 54 letý pensionovaný horník Alois Tomis z Vratimova je od soboty 21. dubna 1934
nezvěstný, odešel z domu a vrátil se 11. května, ale byl hned zatčen. Byl pokladníkem Raiffeisenky, při prohlídce účetních knih,
přišlo se na některé vady, později na podvody, byla svolána revise,
která počala 2. května a skončila 12. května, objevil se deficit, čili
manko okrouhlých 100 000 Kč.
Tomis se prý vrátil ze Slovenska a byl zatčen. Koncem dubna
objevil se v Raiffeisence značné podvody, které vykazují 100 000
Kč. Viníkem je Alois Tomis, domkář na Podlesí, čís. 50. Byl mu
zabaven celý majetek, domek z několika měřicemi pole i polovice ženina majetku, která přinesla muži na 30 000 Kč a pozbyla
všechno, protože ručila za manžela. Když se o tom předseda dověděl pohrozil, že ho dá zavřít. Byl vzat do vyšetřovací vazby do
Frýdku. Předsednictvo Raiffeisenkky celý majetek Tomisův prodalo, domek i se zahradou koupil bratr za 73 000 Kč – a zůstalo
ještě nekrytých 30 000 Kč dluhů. Tomis peníze z pokladny bral,
v knihách machinacemi švindle kryl, takže ani revise na to nepřišla, teprve při generální revisi až byly všechny vkladní knížky
stáhnuty. Křiku bylo dosti.
Temperatura v květnu
Dne 16. května 1934 byla temperatura snad místy až pod nulou,
zelenina zmrzla, něco zvláštního, že stromečky, specielně sazeničky smrčků, vesměs odmrzly. V mladém lese byl na to zvláštní
ohled, všechno bylo červené a jehličí maličkých smrčků se osypávalo, ale mohlo se očekávati, že se sazeničky opět zazelenají a
mráz nebude míti na podrost žádného škodlivého následku, to se
zjistí později. Škodlivý mráz v květnu byl následek časného jara,
vše se rychle vyvinulo.
Mšice
V červenci 1934 rozmnožily se mšice na řepě, na zelí, okurkách
a na veškeré zelenině. V některém kraji i na obilninách. U nás v
menším množství, v Čechách na Berounsku dělaly hrozné školy.
Sežíraly listy, ohlodávaly zeleninu úplně. Mšice jsou tak malinké,
černé a přece tolik škody nadělají. V Čechách lidé ani nešli na
pole, aby se nemuseli dívati na tu škodu, mšicemi udělanou. Prostředku na hubení mšic dosud není.

stará škola, foto archiv KS

ilustrační pohlednice Vratimova, foto archiv KS

ilustrační pohlednice Vratimova, foto archiv KS
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výstavy v kulturním středisku

Region a větrné mlýnky na dřevěných pohlednicích
Na vernisáži dne 9. června 2015 v 17 hodin představí pan Karel
Mlýnek svou sbírku dřevěných pohlednic, která bude k nahlédnutí
ve Vratimovské galerii až do 16. července.
Jedná se o jednu z největších sbírek dřevěných pohlednic v České republice, která obsahuje necelé dva tisíce kusů. Dát dohromady
takové množství trvalo Karlu Mlýnkovi téměř 20 let a obsahuje některé jedinečné kousky, jako například pohlednici z dob Rakouska
-Uherska z roku 1894.
Ve Vratimovské galerii bude možnost vidět pouze část sbírky
nejzajímavějších pohlednic a sledovat rozdíly v použitých materiálech (dřevěná dýha, eukalyptové dřevo, korek nebo překližka) a
vývoj tisku na pohlednicích po dobu 120 let.
Součástí výstavy bude také ukázka větrných mlýnků s turbínou,
které se v minulosti vyskytovaly v blízkém či širším okolí Slezské
brány, a v současné době se obnovují, a také část soukromé sbírky
mlýnků na kávu, např. mlýnky vyrobené z mosazi.

Region a větrné mlýnk y na dřevěných pohlednicích
ze sbírk y Karla Mlýnka
vernisáž výstavy
9. června v 17 hodin
Výstava obrazů bude otevřena do 16. 7. 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

SVĚT V POMĚRU 3:2
výstava fotografií v rámci programu
fotografického festivalu OstravaPhoto 2015
vestibul Společenského domu Vratimov

Kulturní středisko

Výstava bude otevřena od 22. 6. do 5. 7. 2015 každou
středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin, u všech pořadů
a individuálně - 595 700 751.

VRATIMOV
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akce v kulturním středisku

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Nedělní divadelní pohádka - Duo Šamšula

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

Kulturní středisko

Jak pejsek s kočičkou
vařili doRt

VRATIMOV

neděle 7. června
v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
Děti s vybarveným obrázkem dostanou
velké překvapení ke Dni dětí!
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.

PŘIPRAVUJEME
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Kulturní středisko

VRATIMOV

Divadlo Devítka

Zdravá výživa v praxi
aneb jak jednoduše změnit jídelníček

Peter Quilter

Opona nahoru!

pondělí 21. září v 18 hodin

pátek 4. září v 19 hodin

Přednáška o zdravém stravování s výživovou poradkyní
Barborou Hudákovou Janšovou.

Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

Společenský dům Vratimov, salónky

v sále stolová úprava s možností občerstvení

vstupné 50 Kč

vstupné 60 Kč
Vstupenky v předprodeji od 24. srpna 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.

Vstupenky v předprodeji od 24. srpna 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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kino Hvězda v červnu

Babovřesky 3
3. června v 19 hodin

ČR, 2015, 103´, komedie, vstupné 70 Kč, přístupné bez
omezení
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková,
Lukáš Langmajer a další.
Mainstreamový film dle stejnojmenného a převratného
románu Chucka Palahniuka. Snímek, který bude za sto let
ve všech učebnicích dějin filmu.
Sobotní kino pro děti

Příběhy cvrčka a štěňátka
20. června v 10 hodin

ČR, 75´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč,
přístupné bez omezení

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá
z domu naproti mladé dámě, která přijela do Babovřesek.
Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru
Glorii. Do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí
s ním jeho manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž
starosta může poslat všech sedm místních drben k moři. Akce
„likvidace bab“ začíná.
Rodinný film

Malý pán

10. června v 17 hodin

Jak štěňátko dostalo chuť na med, Jak sluníčko vrátilo
štěňátku vodu, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, Cvrček
a housličky, a pavouk, a slepice, a basa, a stroj, a pila, a
bombardon.

ČR, 2015, 83´, loutková pohádka, rodinné vstupné 100 Kč,
jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Radek Beran

Co jsme komu udělali
24. června v 19 hodin

Francie, 2014, 97´, komedie (český dabing), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abbitan a další.

Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté Hoře. Jeho
poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném
domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá
pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě
na kloub. Vydá se dům nalézt. Malý Pán s údivem zjistí, že to,
co mu scházelo a co celou dobu hledal, měl od začátku skoro
před nosem.
Filmový klub

Klub rváčů

Claude a Marie jsou svým založením provinční milovníci
staré dobré Francie, silně věřící katolíci a ve svém okolí
patří mezi vážené občany. Dnešní doba ale Verneuilovy
konfrontuje s mnoha věcmi, které rozhodně nejsou podle
jejich gusta, například s multikulturní nebo náboženskou
tolerancí a s podobnými dnešními výmysly. Jak se s nimi
vyrovnají, uvidíte v této bláznivé komedii.

17. června v 19 hodin
USA/Německo, 1999, 139´, drama (české titulky), vstupné
80 Kč, členové klubu 70 Kč, nepřístupné pro děti do 15 let
Režie: David Fincher
Hrají: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter a další.
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informace občanům

Červen
v kulturním středisku

Program v Kulturním domě Horní Datyně

Program ve Společenském domě ve Vratimově
1. června

15.30

vestibul

DDM Den dětí

2. června

19.00

kinosál

Screamers – Přijela pouť

3. června

16.00

galerie

výstava Veselé fantazie

4. června

15.00

učebna č. 11

autoškola

4. června

16.00

galerie

výstava Veselé fantazie

7. června
10.00
kinosál
			
8. června

16.30

kinosál

10. června
16.00
galerie
			
			

výstava Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

11. června

autoškola

11. června
16.00
galerie
			
			

výstava Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

12. června

10.00

vestibul

prodej

15. června

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

17. června
16.00
galerie
			
			

výstava Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

18. června
16.00
galerie
			
			

výstava Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

18. června

15.00

učebna č. 11

autoškola

22. června

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

24. června
16.00
galerie
			
			

výstava Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

24. června

16.00

vestibul

výstava Svět v poměru 3:2

25. června

15.00

učebna č. 11

autoškola

25. června
16.00
galerie
			
			

výstava Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

25. června

výstava Svět v poměru 3:2

28. června

16.00

vestibul

9.00		

26. června

18.40

Pondělí

Úterý

zkouška ZUŠ
vernisáž – Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

učebna č. 11

9.00

malý sál		

Vítání občánků

klubovna

ZO ČSV

Kurzy

nedělní pohádka Jak pejsek
s kočičkou vařili dort

9. června
17.00
galerie
			
			

15.00

20. června

Středa

Čtvrtek

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

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		

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

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

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
01. 06. 		
		
05. 06. 		
		
06. - 07. 06.
17. 06. 		
19. - 21. 06.
26. 06. 		
		

Den dětí - akce pro veřejnost od 15.30 hodin
u Kulturního střediska Vratimov,
Novinářská cena 2015 – vyhlášení vítězů v sále
DDM Vratimov v 10 hodin
Výlet do Liberce – IQ Landie
Setkání pamětníků v 18 hodin v DDM Vratimov
Víkendový pobyt Badatel – pouze pro přihlášené
Hurá prázdniny – akce pro děti v Komunitním centru
v Paskově od 14 hodin, soutěže pro děti

INZERCE PRO VÁS
Hledám garáž k pronájmu ve Vratimově tel.: 604 758 000.
Výkopové práce mikrorýpadlem. Elektro pohon. Šířka stroje 800
mm, možnost obkopávání základů pro hydroizolace.
Tel.: 604 748 003.

Vratimovská pouť

Prodám garáž u firmy KES 22m3 v dobrém stavu.
Tel.: 608 606 464.
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

JUBILEUM
Dne 11. 6. 2015 oslaví své 85. narozeniny paní

Zůstáváš stále mezi námi a krásné
vzpomínky na Tebe žijí v nás. Dne 17. 6.
2015 vzpomeneme 10. výročí úmrtí, kdy nás
opustil pan

Božena Baranová.
Přejeme Ti, babičko, hlavně pevné zdravíčko,
nožičky ať Ti dlouho slouží, srdíčko tluče,
kolem sebe pořád vnouče. Máme Tě moc rádi.
Vnučka Monika s rodinou.

Ladislav Moravec.
S láskou vzpomínají manželka, synové,
vnučka a vnuk s rodinami.

Dne 13. 6. 2015 se dožívá 80-ti let paní

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí.
Dne 11. 6. 2015 si připomeneme 1. smutné
výročí úmrtí pana

Boženka Kolderová.
Mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody
do dalších let přeje manžel Jaroslav, rodina
Kolderova, Krupova, Bučkova a velkou pusu
posílají pravnoučata Dominička,
Víteček a Vojtíšek.

Břetislava Matušky.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Dne 26. 6. 2015 uplyne rok, kdy nás navždy
opustil pan

Pavel Přeček.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Eva, dcera Pavlína
a syn Vlastimil s rodinami.

PRÁZDNINOVÉ KURZY

Jóga s Luckou

Středa

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.

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

Pilates 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.

Čtvrtek

11 lekcí/ 545 Kč
18. června 2015 – 27. 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).

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. června 2015

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Tisk: Tisk Agency, s.r.o, Ostrava.
Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
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