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Hřiště mateřské školky ve Vratimově se změnilo k nepoznání
Jsou to tři roky, kdy se město a ředitelé škol a školek rozhodli 

zpřístupnit školní hřiště veřejnosti. Zejména pro malé děti tím 
přibylo více možností, jak a kde trávit volný čas. Přestože mezi-
tím vznikla ve Vratimově a Horních Datyních další dětská hřiště 
nebo byla rozšířená ta původní, míst, kde se mohou děti vyřádit, 
není nikdy dost. Pro malé děti připravilo město v tomto roce vel-
ké překvapení. Po dvou letech nelehké přípravy byla v květnu t. r. 
dokončena úplná rekonstrukce školní zahrady u mateřské školky 
ve Vratimově. Co se týče přípravy i realizace, tato stavba určitě 
patřila k těm komplikovanějším a zamotala hlavu nejen našim 
úředníkům, ale byla těžkým oříškem i pro projektanta a zhotovi-
tele. Dotační titul vypsaný Státním fondem životního prostředí se 
týkal úpravy zahrad mateřských školek pro environmentální vý-
chovu, tedy přestavbu té naší v jakousi ekologickou zahradu pro 
nejmenší děti. Podmínky zadání Státního fondu životního pro-
středí ve spojení s konkrétními požadavky naší školky plnili pro-
jektanti a poté zhotovitel jen s velkým nasazením a entuziasmem. 
Zahrada obsahuje velké množství atypických, průmyslově nevy-
ráběných prvků z přírodních materiálů, a protože slouží dětem, 
musí mít přísné certifikáty. Takové prvky naprojektovat a najít 
firmu, která by je vyrobila a pro své výrobky v krátkém čase sta-
noveném v dotačních podmínkách potřebné certifikáty získala, 
nebylo snadné. Do prvního výběrového řízení na zhotovitele se 
nám nepřihlásila žádná firma, naštěstí podruhé to již vyšlo a zho-
tovitel se našel. Celý kolektiv, který se na přípravě stavby podílel, 
byl nervózní a s napětím očekával výsledek. Vždyť neúspěch by 
znamenal přijít o dotaci a naše děti připravit o krásnou novou za-
hradu. Naštěstí vše dobře dopadlo a myslím, že si zaslouží velkou 
pochvalu jak pracovníci odboru investic a údržby obecního ma-
jetku Ing. Alena Kašparová, Bc. Daniel Filip a Ing. Pavel Hojgr, 
tak projektanti Ing. Jaroslav Dvořáček a Q STUDIO Nový Jičín 
s.r.o. i zhotovitel firma DAV, a.s.

Zahrada je postavena jako originál z atypických, v převážné větši-
ně průmyslově nevyráběných herních i vzdělávacích prvků, a tomu 
odpovídá i její cena. Včetně DPH to je 3 568 063 Kč. Bez dotace z 
fondů Evropské unie a státního rozpočtu ve výši 2 300 000 Kč by-
chom si takovou přestavbu zahrady zřejmě nemohli dovolit.   

Musím přiznat, že při převzetí dokončeného díla jsme byli troš-
ku na vážkách, zda zahradu znovu otevřít pro veřejnost. Budou 
rodiče a děti dost disciplinovaní, nezničí ty hezké záhonky, rost-
linky, originální a nelevné zařízení dětské zahrady, ptali jsme se 

foto KS Vratimov

navzájem. Bylo rozhodnuto, že to riskneme, budeme našim ob-
čanům důvěřovat a dáme možnost všem mladším dětem v našem 
městě, aby si novou zahradu užily. Pokud by občané důvěru zkla-
mali, připravili by tím v budoucnu o možnost navštěvovat školní 
zahradu ve volném čase ostatní děti. Musíme mít na mysli, že 
zahrada slouží v prvé řadě pro děti ve školce a pro ty musí být co 
nejdéle v dobrém a bezpečném stavu zachována.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka
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Město Vratimov informuje občany, že v měsíci červenci a 
srpnu 2015 budou probíhat opravy obou páteřních komunikací 
ve městě, a to silnice II/477 ul. Frýdecká ve Vratimově a silnice 
II/478 ul. Vratimovská v Horních Datyních.

Oprava silnice II/477 ul. Frýdecká ve Vratimově bude probí-
hat od křižovatky s ul. Výletní a silnicí II/478 ul. Datyňská až po 
hranici katastrálního území Vratimov, respektive do Paskova. 
Investorem stavby je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
realizační firmou je Swietelsky stavební s.r.o., Dopravní zá-
vod Ostrava. Oprava bude probíhat po polovinách, kdy v tomto 
úseku bude vyloučena doprava pro nákladní vozidla nad 12 t a 
objízdná trasa pro tato vozidla bude vedena po komunikaci ul. 
Paskovská v Ostravě-Hrabové. Osobní doprava a MHD bude 
řízena světelnou signalizací.

Ve stejném termínu bude probíhat také oprava povrchu silnice 
II/478 ul. Vratimovská ve Vratimově, části Horní Datyně. Zde 
dojde k opravě povrchu komunikace po stavbě kanalizace, kdy 
investorem akce je město Vratimov a realizační firmou Eurovia 
CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava.

I zde bude oprava probíhat po polovinách, kdy v tomto úse-
ku bude vyloučena doprava pro nákladní vozidla nad 12 t a ob-
jízdná trasa pro tato vozidla bude vedena po komunikacích na 
území Ostravy-Bartovic, Ostravy-Kunčic, Vratimova a po ul. 
Paskovské v Ostravě-Hrabové. Osobní doprava a MHD bude ří-
zena světelnou signalizací. V době opravy komunikace v úseku 
mezi autobusovými zastávkami Na Roli a Horní Datyně (točna) 
bude změna organizace MHD, konkrétně linky č. 21. Informa-
ce pro cestující budou v předstihu uveřejněny na označnících 
autobusových zastávek, na internetových stránkách dopravního 
podniku a  města Vratimova (www.dpo.cz, www.vratimov.cz).

Při veřejném projednání, které se konalo v únoru letošního 
roku a týkalo se postupu pro realizaci kanalizačních přípojek 
nemovitostí napojovaných na nově vybudovanou stavbu Odka-
nalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa, byli občané 
informováni o předpokládaném termínu možného napojení na 
tuto kanalizaci. V návaznosti na tyto informace upřesňujeme 
další postup. V červnu t. r. byly na stavební úřad podány žádosti 
o vydání územních souhlasů pro kanalizační přípojky těch vlast-
níků, kteří doložili požadované podklady. Po vydání územních 
souhlasů budou o této skutečnosti vlastníci nemovitostí infor-
mováni prostřednictvím webových stránek města Vratimova, 
záložka aktuality. Následně po předání územních souhlasů vlast-
níkům přípojek si musí tito vlastníci zajistit dle pokynů ze dne 
18. 2. 2015 uvedených na zmíněných webových stránkách města 
podklady pro zřízení kanalizačních přípojek u dočasného pro-
vozovatele kanalizace, společnosti Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. Následně je možné zahájit přípravu 

Omezení dopravy v letních měsících

Informace k postupu stavby Odkanalizování Vratimova – 
Horních Datyň – I. etapa

Současně s opravou hlavní komunikace dojde i k opravám ko-
munikací kolmo napojených na ul. Vratimovskou po výstavbě 
kanalizace, které mohou být po dobu kladení povrchu uzavřeny. 
Zhotovitel včas upozorní na tuto skutečnost obyvatele dotče-
ných ulic.

Žádáme proto obyvatele a uživatele komunikací v daných lo-
kalitách o zvýšenou opatrnost. 

Děkujeme za pochopení.

Romana Drabinová
odbor investic a údržby obecního majetku 

na realizaci přípojek za podmínek stanovených provozovatelem 
kanalizace. V této souvislosti je však nutné upozornit na to, že  
samotné napojení kanalizační přípojky k nové kanalizaci je mož-
né až po vydání pravomocného rozhodnutí o zkušebním provozu 
kanalizace a ČOV, jehož vydání je předpokládáno ve druhé polo-
vině srpna. Konkrétní termín bude rovněž uveden na webových 
stránkách města v záložce aktuality, případně se mohou občané 
informovat osobně nebo telefonicky na odboru investic a údrž-
by obecního majetku u Ing. Pavla Hojgra, tel: 595 705 932 nebo 
u Ing. Aleny Kašparové, tel: 595 705 931. Z důvodu včasné in-
formovanosti doporučujeme vlastníkům nemovitostí dotčených 
výstavbou kanalizace průběžně sledovat výše zmíněné webové 
stránky města, záložku aktuality, ve které budou aktuální infor-
mace zveřejňovány. 

Ing. Alena Kašparová 
odbor investic a údržby obecního majetku

foto KS Vratimov
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hřiště před rekonstrukcí, foto archiv MěÚ

Vy, kdo jste znali a občas navštívili sportovní areál u koupa-
liště ve Vratimově, nemohli jste si nevšimnout dosluhujícího 
škvárového hřiště, sloužícího už spíše bezdomovcům a feťá-
kům než sportu. Neudržitelnost tohoto stavu si uvědomoval 
jak majitel hřiště FC BIOCEL Vratimov, tak město Vratimov. 
Městu chybělo školní hřiště pro Základní školu Datyňská, 
fotbalistům zase peníze na jeho rekonstrukci. Proto asi před 
čtyřmi lety dali hlavy dohromady zástupci města, FC BIO-
CEL Vratimov a základní školy. Vzešla z toho vzájemná 
dohoda o spolupráci a všichni doufali, že spojenými silami 
se stav změní. Fotbalisté darovali městu pozemek pod škvá-
rovým hřištěm za příslib, že město najde potřebné peníze a 
postaví nové hřiště. Pro město darováním vznikla ještě jedna 
výhoda. Pozemek pod hřištěm navazuje na areál koupaliště a 
v budoucnu bude možné na části darovaného pozemku posta-
vit například beachvolejbalové hřiště. 

Vedení města tři roky šetřilo peníze na tuto akci. Nešlo o 
malou částku, náklady se předpokládaly ve výši asi 12 mil. 
Kč a u dvou podaných žádostí o dotaci město nebylo úspěšné. 
V minulém roce jsme se museli rozhodnout, a protože peníze 
jsme našetřili, zastupitelé dali akci zelenou. V letošním roce 
by město navíc mělo získat dotaci z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko (ROP). Její případná výše není 
známa, z ROP bude rozdělena vyčleněná alokovaná částka 
mezi úspěšné žadatele. Firma vzešlá z výběrového řízení za-
čala s realizací stavby na jaře tohoto roku a v době, kdy čte-
náři budou číst tento článek, by hřiště mělo být hotové a začít 
sloužit svému účelu po kolaudaci a uvedení do provozu (cca 
polovina července). 

Podle trojstranné dohody uzavřené mezi městem Vratimo-
vem, FC BIOCEL Vratimov a Základní školou Datyňská má 
škola právo bezplatně užívat hřiště nejméně v době, kterou si 
stanovila ve smlouvě. To stejné platí pro FC BIOCEL Vrati-
mov. Zbývající doba bude vyhrazena pro veřejnost. Nikoliv 
však jako u dětských hřišť zdarma, nýbrž za cenu, kterou 
vlastník určí. Jaká bude její výše, ještě nebylo rozhodnuto.

Věřím, že hřiště postavené ve vysoké technické  kvalitě po-
vrchu bude dobře sloužit dětem a sportovcům nejen z našeho 
města.  

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Nové víceúčelové hřiště v areálu sportovního stadionu 
ve Vratimově, příklad dobré spolupráce

Petice občanů: Splynutí mateřské školky se Zařízením školní-
ho stravování ve Vratimově

Začátkem června obdržel Městský úřad ve Vratimově petici 
více než šedesáti občanů města, ve které vyjadřují nesouhlas 
s uvažovaným záměrem města ke splynutí či sloučení Mateřské 
školy se Zařízením školního stravování ve Vratimově. Z obsahu 
petice je patrné, že městem koluje řada dezinformací týkajících 
se záměru města sloučit školská zařízení, přičemž formulace 
textu petice („Pokud jste přesvědčeni, že zachování školky je ve 
Vašem zájmu, podpořte ji podpisem!“) zároveň navozuje dojem, 
že záměr města má fatální dopad na další pokračování činnosti 
mateřské školky.

Uvažovaný záměr města neměl v žádném případě směřovat ke 
zrušení školky, ale smyslem uvažovaného sloučení měla být pře-
devším finanční úspora tzv. provozních peněz školských zaříze-
ní, které jsou městem poskytovány a také snaha zřizovatele (měs-

ta Vratimova) těchto školských zařízení na zajištění efektivního 
řízení obou školských zařízení. Z dosavadního fungování obou 
příspěvkových organizací je zřejmé, že dochází ke zbytečným 
střetům mezi ředitelkami, které se podepisuje na činnosti a image 
výše uvedených příspěvkových organizacích i města Vratimova, 
které musí tyto problémy řešit. 

O splynutí školských zařízení dle Zákona o obcích rozhoduje 
Zastupitelstvo města Vratimova, které si za účelem svého roz-
hodování nechalo zpracovat materiál, ze kterého by bylo patrné, 
jaké výhody, ale i nevýhody pro zřizovatele jsou se splynutím 
obou školských zařízení spojeny. 

Mezi silné stránky bezpochyby patří skutečnost, že zřizova-
tel bude servisovat jednu příspěvkovou organizaci místo dvou, 
což povede ke snížení administrativy (účetní závěrky, rozbory 

hřiště v průběhu rekonstrukce, foto KS Vratimov
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V dnešní době chce důstojný a plnohodnotný život prožít kaž-
dý z nás. Skutečnost je však taková, že se osamělí lidé v pokro-
čilém věku často setkávají s nezájmem okolí a jsou ponecháni 
bez pomoci svému osudu. Mnohdy pak stačí jen krůček k tomu, 
aby se ocitli v tíživé či bezvýchodné životní situaci.

V takových případech nabízí pomocnou ruku Spirála po-
moci, jež poskytuje služby v oblasti sociální péče o seniory a 
zdravotně postižené občany, kteří potřebují pomoc druhé oso-
by a přesto chtějí zůstat v domácím prostředí co nejdéle a žít 
důstojným a plnohodnotným životem. 

Spirála pomoci nabízí osobní asistenci a terénní odlehčovací 
službu. Obě služby jsou vhodné pro seniory, osoby s fyzickým 
postižením, osoby s postižením zraku, osoby v rekonvalescen-
ci po úrazu, osoby chronicky nemocné, ale i osoby s mentál-
ním a kombinovaným postižením, např. osoby s Alzheimero-
vou chorobou či jiným typem demence.

Osobní asistence je název pro službu, která zahrnuje pomoc 
při zvládání základních potřeb, např. podání jídla, pití, prove-
dení osobní hygieny, zajištění pohybu, doprovod k lékaři.

Terénní odlehčovací služba – služba v domácím prostředí, za-
jišťuje kompletní péči o potřebného na dohodnutou dobu, aby si 
pečující rodina mohla odpočinout a načerpat novou energii.

hospodaření, veřejnosprávní kontroly). Dojde ke snížení počtu 
ekonomických subjektů a z doplňkové činnosti jednoho subjek-
tu tak půjde financovat hlavní činnost subjektu druhého, když je 
zřejmé, že školní stravování má větší možnosti vytvářet zisk z do-
plňkové činnosti. Jeden subjekt bude moci rozhodovat o rozpočtu 
dvou celků a může tak efektivněji alokovat zdroje peněz. Rodi-
če budou moci komunikovat pouze s jedním vedením, a to může 
přispět k rychlejším změnám k lepšímu. Rovněž zřizovatel bude 
mít jednoho partnera, se kterým bude moci operativně jednat. 
Dojde ke snížení provozních nákladů na nákup služeb, materiálu 
(potraviny, čisticí prostředky, kancelářské potřeby, programy na 
vedení účetnictví a jejich aktualizace, jejich technická a servisní 
podpora, audit hospodaření atd.), a to může vést k vyjednání 
lepších cen a množstevních slev. Organizace budou mít možnost 
využívat v plném rozsahu materiálních věcí včetně využívání vo-
zového parku školního stravování. Dojde k efektivnějšímu a širší-
mu využití finančního krytí rezervního fondu a v neposlední řadě 
k lepší zastupitelnosti provozních zaměstnanců v případě nemoci 
nebo dovolených. 

Splynutí školských zařízení naproti tomu může přinést i nega-
tivní dopady. Mezi ně lze zařadit především jednorázové a do-
časné navýšení administrativy na straně zřizovatele související 
s provedením změn vedoucích k splynutí obou školských zaří-
zení, kdy bude muset dojít ke změně názvu a právní subjektivity 
právnické osoby, vypsání nového konkurzu na nové vedení nové 
právnické osoby. Bude muset dojít k inventarizaci, revizi a správě 
vybavení. Bylo tedy na uvážení, zda převyšují klady či zápory 
splynutí. 

Zdůrazňuji, že sloučení obou školských zařízení by se nedotklo 
další existence školky, jakož i kvality poskytovaných služeb a už 
vůbec ne dětí a jejich rodičů, jak se petiční výbor a „delegace“ 
pod vedením obou ředitelek na jednání červnového zasedání za-
stupitelstva města snažily naznačit. Sloučení či splynutí by pře-
devším zefektivnilo řízení obou školských zařízení, přineslo dílčí 
finanční úspory a zjednodušilo komunikaci s městem, které je 
zřizovatelem obou školských zařízení. Navíc splynutí by umož-
nilo vypsat konkurzní řízení na případně nového ředitele nově 
vzniklé školské právnické osoby, který by měl mít kromě peda-

gogického vzdělání také ekonomické a právní povědomí. Ostatní 
personální obsazení by zůstalo zachováno. 

Závěrem mi dovolte uvést na pravou míru i argumenty petič-
ního výboru, že po dobu působení současné ředitelky mateřské 
školky došlo k celé řadě změn, jako rekonstrukce školních budov, 
vybavení školních tříd novým zařízením, výukovými prvky a 
hrami, zpřístupnění školní zahrady veřejnosti, rekonstrukce škol-
ní zahrady, úspěšně získaný grant na přírodovědné hry, zrealizo-
vané projekty (přírodní zahrada, kouzelná písmenka, čtyři roční 
období, aneb polytechnická výchova v MŠ), každoroční oceně-
ní ve výtvarných soutěžích, zapojení do ekologického programu 
Mrkvička, působení v programu Ekoškola a zahájení provozu in-
frasauny. K výčtu událostí nelze v zásadě nic vytknout, nicméně 
text petice zavádí k závěru, že veškeré akce byly realizovány pou-
ze díky aktivitě vedení mateřské školky. Uvedený závěr v petici 
je nesprávný, protože zásadní zásluhu na rekonstrukci školních 
budov, zpřístupnění zahrady veřejnosti, rekonstrukci školní za-
hrady, pořízení infrasauny pro děti je téměř výlučnou zásluhou 
především bývalého a současného vedení města Vratimova, pře-
devším pak usilovnou, zodpovědnou a týmovou prací zaměst-
nanců Investičního odboru  Městského úřadu ve Vratimově, kteří 
zpracovávali žádosti o finanční dotace, koordinovali veškeré prá-
ce, realizovali stavby apod. 

Zásluhou vedení mateřské školky jsou zcela jistě ostatní udá-
losti týkající se realizovaných projektů a zapojení školky do růz-
ných programů. Avšak ani v tomto případě by neměla zaniknout 
zásluha ostatních pedagogických zaměstnanců mateřské školky, 
bez kterých by ředitelka školky nemohla sama zvládnout  zapoje-
ní se do dotačních programů finančně méně náročných na podpo-
ru výchovných a pedagogických činností v mateřské školce, které 
běžně čerpají i ostatní školky. 

Pro úplnost uvádím, že na zasedání Zastupitelstva města Vrati-
mova dne 03. 06. 2015 daný záměr na splynutí školských zařízení 
nebyl schválen dostatečným počtem hlasů

Mgr. Iveta Zechová
místostarostka

Pomoc druhým je naším posláním – Spirála pomoci
Spirála pomoci tyto služby poskytuje až 24 hodin denně, 7 

dní v týdnu. Službu lze sjednat dle aktuálních potřeb klienta na 
jednu nebo i více hodin denně, na jeden nebo více dnů v týd-
nu. Služba je poskytována v místě pobytu klienta.  Na úhradu 
služby lze čerpat příspěvek na péči, který pomůžeme vyřídit 
na úřadech.

Osobní konzultaci je možno domluvit na tel. čísle 773 600 
497 nebo návštěvou kanceláře na adrese: Mírová 98/18, Ost-
rava – Vítkovice (budova před vstupem do Vítkovické nemoc-
nice), kde se dozvíte všechny informace ohledně nabízených 
služeb.

Pro společnost Spirála pomoci je pomoc druhým samozřej-
mostí a posláním. Další informace o činnosti naleznete na 
www.spirala-pomoci.cz; e-mail: info@spirala-pomoci.cz.

V případě zájmu lze službu zprostředkovat prostřednictvím 
sociálně-správního odboru města Vratimova. Kontaktní oso-
by: Bc. Jitka Langrová, sociální pracovnice, tel. 595 705 923, 
776 548 165 nebo Iveta Kaňáková, DiS, sociální pracovnice – 
koordinátor pečovatelské služby, tel. 596 732 441, 607 225 927.

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru
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Jak jsme Vás již informovali v květnových Vratimovských no-
vinách, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro le-
tošní rok vyhlásilo národní soutěž hudebního oboru základních 
uměleckých škol. Soutěžní disciplíny jsou pravidelně obměňová-
ny ve tříletých cyklech a letos se mimo jiné soutěžilo především 
ve hře na dechové nástroje, které jsou pro výuku ve vratimovské 
ZUŠce stěžejní vzhledem k provozování Dechového orchestru, 
Big Bandu a dalších souborů.

Po velkém zápolení v okresních a krajských kolech této soutě-
že jsme získali mnoho čelných umístění na bodovaných místech 
(VN č. 5). Největším úspěchem byl však postup do ústředního 
kola Národní soutěže ZUŠ České republiky, které se uskutečnilo 
koncem měsíce května v Liberci. Do ústředního celostátního kola 
se probojovali 2 naši žáci, oba studují hru na trubku ve třídě pana 
učitele MgA. Jiřího Tesaříka. Žák Tomáš Grygar získal 3. cenu 
a Hana Viková získala dokonce 1. cenu, každý ve své věkové 
kategorii.

Pro představu na území České republiky působí 487 základ-
ních uměleckých škol, na nichž studuje 230 tisíc žáků. Proto je 
úspěch naší ZUŠ Vratimov doslova fantastický.

Dalším úspěchem byla účast našich žáků na X. Mezinárodní in-
terpretační soutěži dechových nástrojů BRNO 2015. Zde Tomáš 
Grygar získal čestné uznání 2. stupně a další naše žákyně Marké-
ta Hrmelová ze třídy pana učitele MgA. Nikolaose Grigoriadise 
byla oceněna čestným uznáním 1. stupně. Ostatní bodově lépe 
hodnocení soutěžící byli všichni ze zahraničí. Všichni naši žáci 
se umístili jako nejlepší z celé České republiky.

Poděkování patří učitelům ZUŠ Vratimov a její pobočky v Pas-
kově, kteří žáky na soutěž připravili nebo se na jejím průběhu 
podíleli a rodičům za pomoc při organizaci dopravy na zkoušky 
i na soutěže samotné.

Úspěch našich žáků je umocněn zejména tím, že výuka je za-
měřena především na hru v souborech a orchestrech a častou pre-
zentaci školy na veřejnosti formou koncertů a veřejných vystou-
pení nejen doma, ale i v zahraničí. Odměnou za letošní sezónu 
bude letní týdenní soustředění Dechového orchestru ZUŠ v Chor-
vatsku, na které se všichni těší.

 Petr Hemerle 
ředitel ZUŠ

Úspěchy Základní umělecké školy Vratimov nekončí

foto ZUŠ Vratimov

Již několik let jsou v České republice zrušeny společné školní 
prohlídky zubního lékaře. Protože nejčastějším zdrojem informa-
cí o dentální hygieně se staly pouze reklamy, které mají za cíl 
prodat daný výrobek, nikoliv pravdivě informovat o správném 
čištění zubů, vznikl celorepublikový projekt Dental Prevention. 
Právě v rámci této akce v úterý 26. května 2015 naši školu na-
vštívily 2 studentky Fakulty zubního lékařství v Olomouci Andrea 
Theimerová a Hana Fridrichová.

Vždy v jedné vyučovací hodině se postupně žáci jednotlivých 
tříd dozvěděli, jak a proč vzniká zubní kaz, jak se tomu efektiv-
ně bránit a jak si správně čistit zuby. Žáci byli poučeni o správ-
ném používání zubních i mezizubních kartáčků i o správných 
stravovacích návycích. Nejprve zhlédli krátkou prezentaci, pak 
došlo i na praktickou ukázku. Bylo to opravdu poprvé, když si žáci 
celé třídy společně vyčistili zuby. Nezbývá než doufat, že to nebylo 
také  naposledy a že nově nabyté zkušenosti si žáci dobře zapama-
tovali a budou je pravidelně používat. 

Mgr. Pavlína Kožušníková
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

Co vám v reklamách o zubních pastách neřeknou

foto Mgr. Pavlína Kožušníková
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V pátek 15. 5. 2015 se žáci i zaměstnanci naší školy ve spolu-
práci s knihovnicemi Městské knihovny ve Vratimově připojili k 
revoluční vlně propagace zdravého stravování, kterou  organizuje 
Food Revolution Foundation pod záštitou Jamie Olivera a do Čes-
ké republiky ji ve větším měřítku přinesla škola vaření Chefpara-
de. Jedná se o výzvu pro školy, školky, organizace, firmy i ostatní 
fanoušky zdravého životního stylu, aby v tento den věnovali svůj 
čas a pozornost zdravým potravinám, aby se podělili o své zkuše-
nosti  a navzájem se tak dozvěděli více o správném stravování.

A jak taková revoluce v jídle ve škole vlastně vypadá? Žáci 1. - 8. 
tříd se ráno sešli u společné svačinky. Samozřejmě se všichni sna-
žili, aby měli co nejzdravější dobroty. Navzájem si povídali o tom, 
co mají, co je zdravé a co ne. Vznikly tak malé spontánní třídní 
besedy o zdravém stravování.

Neděle 3. května 2015 byla dnem, na který jsme se snad všichni 
těšili už od začátku školního roku. Odjížděli jsme totiž na zájezd 
do Anglie s cestovní kanceláří Školní zájezdy s. r. o. z Brna. Au-
tobus pro nás přijel až k naší škole a odpoledne se k nám nedaleko 
Poděbrad přidala ještě jedna škola - ZŠ Loučeň.  Seznámili jsme 
se velice rychle a hned z nás byli kamarádi.

Po nočním přejezdu přes Německo, Nizozemí, Belgii a Francii 
jsme v brzkých ranních hodinách prošli pasovou kontrolou, při 
které někteří z nás poprvé promluvili anglicky s britskými celní-
mi úředníky. Pak jsme se nalodili na trajekt. Cesta trvala asi ho-
dinu a půl a někteří z nás si ji krátili nakupováním v obchůdcích 
se suvenýry a sladkostmi. Vyšli jsme i na palubu a pozorovali bílé 
doverské útesy - vstupní bránu do Velké Británie.

Naše první cesta v Londýně vedla k London Eye, a protože byl 
krásný den, mohli jsme si z výšky 135 m vychutnat překrásnou 
vyhlídku. V ceně vstupenky byla i návštěva 4D kina, ve kterém 
jsme zažili pohled na Londýn z ptačí perspektivy. Foukal nám do 
tváře vítr a pokropil nás i londýnský deštík. Cestou k Big Benu 
jsme potkali ženicha a nevěstu, kteří se tam právě fotili. U Buc-
kinghamského paláce nás čekalo hodně zvědavých turistů, kteří 
oslavovali narození malé princezny Charlotte Elizabeth Diany – 
dcerky prince Williama a vévodkyně Kate. Kolem osmé hodiny 
večer si nás vyzvedly naše hostitelské rodiny. To jsme se už všich-
ni těšili na postel a teplou večeři.

Druhý den jsme jeli do města Gloucester, kde se nachází pře-
krásná katedrála z 11. století. Cestou zpět jsme navštívili uni-

Anglické dobrodružství

Food Revolution Day

verzitní město Oxford a prošli jsme si Christ Church College. 
V areálu právě probíhaly zkoušky. Všichni jsme byli pořádně 
překvapení informací, že studium v Oxfordu vyjde na 3 miliony 
korun. Poté jsme se opět na stejném místě setkali se svými ang-
lickými rodinami. Mnozí z nás se seznámili s neznámými jídly a 
chutěmi, jako např. brambůrky s příchutí octa či krevet, chutnala 
nám proslulá ryba s hranolkami, odvážili jsme se ochutnat i čaj 
s mlékem.

Poslední den byl nejzajímavější, ale také nejnáročnější. Čeka-
la nás návštěva ateliérů Warner Bros. Nemohli jsme se dočkat, 
až uvidíme rekvizity z filmů o Harry Potterovi. Mohli jsme si 
prohlédnout kostýmy, čarodějnické hůlky, nadpřirozené bytos-
ti, zhlédnout zajímavosti z natáčení nebo si vyzkoušet létání na 
koštěti či projížďku v létajícím autě – samozřejmě za použití 
filmařských triků. Bylo to fascinující. Cestou do Londýna jsme 
jeli dvoupatrovým autobusem a poté metrem. Naše paní učitelka 
Mgr. Lenka Parmová byla moc ráda, že se tam nikdo neztratil. 
Vystoupili jsme u Tower Bridge – zvedacího mostu – snad nej-
známější londýnské památky, kterou jistě znáte z pohlednic. Od-
poledne jsme nastoupili na vyhlídkovou loď, která nás zavezla do 
Greenwiche. Před námi se najednou tyčil obrovský klipr Cutty 
Sark, který kdysi dovážel do Anglie čaj. Odtud jsme se vydali 
ke Královské observatoři a nultému poledníku. Vyfotili jsme se 
s jednou nohou na východní a s druhou na západní polokouli. 
V parku jsme pozorovali veverky, které se nebály přijít a vzít si 
jídlo z ruky.

Ani na zpáteční cestu nikdo z nás jen tak nezapomene. Protože 
byly velké vlny, bylo téměř všem špatně a cesta se protáhla na 
dvě hodiny. Byli jsme velmi rádi, když jsme se ocitli znovu na 
pevné zemi našeho kontinentu. Kolem poledne jsme se rozloučili 
se svými kamarády z Loučeně. K naší škole jsme dorazili kolem 
desáté hodiny večer – unavení, ale šťastní a plní zážitků. Snad se 
do Londýna zase brzy vrátíme!

Michaela Hrachová, cestovatelka z 9. třídy 
Natálie Krumpochová, cestovatelka z 9. třídy

foto Mgr. Lenka Parmová

foto Mgr. Pavlína Kožušníková
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Máte rádi divadlo? Naši žáci ano. A ze všeho nejvíce mají rádi 
Divadélko pro školy z Hradce Králové. Jeho herci se totiž umí 
skvěle trefit do vkusu svých dětských diváků. Při jejich předsta-
vení se v naší školní tělocvičně rozléhají salvy smíchu a nadšené-
ho potlesku.

Letos k nám herci z Divadélka pro školy zavítali v pátek 29. 5. 2015. 
Nejprve žáci 1. stupně zhlédli loutkoherecké představení na motivy 
klasických pohádek o vodnících s názvem Pohádky ze starého 
mlýna aneb Nebojte se Hastrmanů. V první části herci Tomáš 
Klemens a Saša Andrejs dětem formou humorné přednášky před-
stavili Vodníka jako vzácný pohádkový druh, seznámili je s jeho 
vlastnostmi, zálibami i historickým významem v českých pohád-
kách. V druhé části přišla na řadu praktická pohádková ukázka. 
A jak už to v pohádkách bývá, prostřednictvím vyprávění, plného 
gagů, písniček, překvapení a komických situací, byly děti svědky 
ukázek dobrých i špatných lidských vlastností i vysvětlení ně-
kolika lidových rčení. Nakonec vše dobře dopadlo a dobro opět 
zvítězilo nad zlem a  děti mohly spokojeně odejít domů.

Potom naši školní tělocvičnu zaplnili žáci 2. stupně. Čekalo je 
představení s názvem Jak jste to myslel, pane Shakespeare? Aneb 
Život a dílo největšího dramatika. Většina z žáků se již nějakým 
způsobem s dílem Shakespeara setkala, a tak čekali, co jim herci 
z Divadélka pro školy předvedou. 

Celé představení bylo rozděleno na 4 části. Každá část začína-
la trochou literární teorie, která byla vždy doplněna praktickou 
ukázkou. Z historických her žáci zhlédli komický dialog dvou 

Divadelní dárek ke Dni dětí

Žáci 9. třídy se na tento den připravovali již celý týden. Ve vý-
tvarné výchově si vyrobili krásné kuchařské čepice. V hodinách 
anglického jazyka si pečlivě prostudovali webové stránky projek-
tu Food Revolution Day. Rozdělili se do skupin a každá skupina 
si vybrala recept, který by chtěla v pátek 15. května vařit. Jako 
předkrm si kluci vybrali křupavé kuřecí kousky s bylinkovo-jo-
gurtovým dipem, další chlapecká skupina vybrala tomatovou po-
lévku a jako hlavní chod  dívky boloňské špagety. Největší zájem 
byl o výrobu dezertů. Nakonec holky připravily populární crumble 
s lesním ovocem a s jablky a smíšená skupina výborné hrníčkové 
lívance s borůvkami a smetanovo-jogurtovou omáčkou. Samo-
zřejmě deváťáci nezapomněli ani na nápoj. Chlapecká skupina se 
rozhodla pro výbornou sangriu, plnou kousků ovoce a ledu.  V rám-
ci anglické konverzace si recepty přeložili do češtiny a  přepočítali 
množství potřebných surovin pro celou třídu a hosty.

V pátek 15. 5. 2015 vyrazili žáci po skupinách se se-
znamem  nutných potravin na nákup do Penny. Když 
měla každá skupina svůj nákupní košík kompletní, 
vydali se zpět do naší školní cvičné kuchyňky, kde 

začala ta správná kuchařská show. Naši deváťáci se proměnili 
v mistry kuchaře a podle připravených receptů celé 2 hodiny mí-
chali, šlehali, vařili, pekli a smažili. Nakonec také ochutnávali, 
dochucovali a samozřejmě i prostírali stůl. Někteří se mohli po-
chlubit svým kuchařským uměním, jiní se nechali vést a snažili se 
pomoct, jak jen to uměli. V průběhu celého dopoledne se jim snažily 
pomoci i paní knihovnice z městské knihovny Mgr. Hana Pščolková, 
Pavla Blahutová, paní ředitelka Mgr. Alice Čavojská, paní zástupky-
ně Mgr. Jana Bawadekjiová, třídní učitelka Mgr. Pavlína Kožušníko-
vá i paní učitelka anglického jazyka Mgr. Lenka Parmová. V pra-
vé poledne pak všichni usedli k zaslouženému obědu. Školní 
kuchyňku zcela ovládla dobrá nálada a spokojenost s výsledkem 
celodenního vaření.  Jen těžko lze odhadnout, jak moc změnila 

tato malá revoluce stravovací návyky našich žáků, nicméně Jan 
Ámos Komenský se v učitelském nebi určitě zase jednou usmíval, 
když viděl, s jakou chutí si naši žáci ve školní kuchyňce hrají na 
kuchaře, a přitom se toho tolik naučili.

Mgr. Pavlína Kožušníková
šéfkuchařka 9. třídy 

nájemných vrahů ze hry Richard III.. Ze Shakespearových ko-
medií si herci vybrali Marnou lásky snahu, konkrétně scénu, 
ve které si španělský šermíř Don Adriano de Armando snaží 
namluvit krásnou Žakenetu. Protože k nám zavítali pouze dva 
mužští herci, potřebovali diváckou výpomoc. Do role Žakenety 
byla obsazena Míša Podaná z 8. třídy, která nakonec svodům 
rytíře statečně odolala. Pak následovala romantická chvilka po-
ezie, protože v následující části herci recitovali některé úryvky 
ze Shakespearových sonetů. Atmosféra celého představení vy-
gradovala v ukázce z nejznámější Shakespearovy tragédie Ro-
meo a Julie. Žáci byli svědky námluv slavných milenců, jejich 
tajné svatby i tragické smrti. Ani tato  část se neobešla bez po-
moci publika. Na tajných schůzkách se Romeo a Julie scházeli 
pod stromem, který skvěle zahrál Denis Rybář, role Tybalta se 
zhostil Jakub Zikl a Přemysl Kožušník se představil jako biskup 
Vavřinec, který slavný milenecký pár v naší tělocvičně dokonce 
oddal. Všichni tři jmenovaní herci zatím navštěvují naši 9. třídu.

Z reakcí žáků i z jejich zpětných vazeb víme, že se dětem před-
stavení nejen líbilo, ale že si z něho i hodně pamatují. Jsme rádi, 
že si žáci náš divadelní dárek k jejich svátku užili a skvěle se ba-
vili, protože už za dob W. Shakespeara zřejmě platilo: „Jak školák 
ze školy jde milý k milé, jak do školy pak od ní zasmušile...“.

Mgr. Pavlína Kožušníková
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr. Pavlína Kožušníková
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Stadion ve Vratimově opět ožil. V rámci 7. ročníku sportov-
ních soutěží pro děti, pro které se vžil název Olympiáda Slezské 
brány, se zde konaly atletické závody. Kromě pořadatelské školy 
– ZŠ Vratimov, Datyňská, se jich zúčastnila ZŠ Paskov, ZŠ Sedliš-
tě, ZŠ Šenov a ZŠ Vratimov, Masarykovo nám. Děti 6. - 9. ročníku 
závodily v pěti disciplínách: běhu na 60/100 m, běhu na 800/1500 
m, skoku dalekém, hodu medicimbalem (disciplína byla zařaze-
na z důvodu rekonstrukce škvárového hřiště) a štafetě 4x400 m. 
Umístění jednotlivců bylo ohodnoceno body 5b-3b-2b-1b-0b. 

Závody zahájila starostka města Vratimova JUDr. Dagmar 
Hrudová, která všem závodníkům popřála co nejlepší výkony a 
pořadatelům dobré počasí. Na závody se přijeli podívat také sta-
rostové dalších měst a vesnic - starosta Paskova a předseda Re-

Hattrick ZŠ Datyňská

V dubnu a květnu 2015 celou Evropu naprosto ovládla sváteční 
nálada oslav 70. výročí konce 2. světové války. Také naše škola má 
svou válečnou minulost. Ve školních kronikách se dočteme o tom, 
jak pana učitele Augustina Mužného, příslušníka Obrany národa, 
zatkli příslušníci gestapa přímo v průběhu vyučování, nebo jak 
se žáci naší školy v době náletů na Vratimov museli schovávat ve 
školním sklepě. Od ledna 1945 se v naší škole už nevyučovalo, 
Němci si zde zřídili lazaret. Dle zápisů v kronice v posledních 
dnech před osvobozením Němci ve škole doslova řádili – vykrad-
li a zdemolovali skříně, zničili rozhlasové tlampače a podobně. 
Za poslední 4 dny před osvobozením zde umřelo 29 Němců, kte-
ří jsou pochováni na místním hřbitově. Vratimov byl osvobozen 
1. května 1945. Děti se do školy vrátily až 22. května 1945. Bylo 
to celkem 213 žáků, 104 děvčat a 109 hochů.

Aby se žáci 8. a 9. tříd ze ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, 
o posledních dnech 2. světové války dozvěděli ještě více, vydali se 
19. května 2015 na návštěvu Památníku II. světové války v Hraby-
ni. Doprovodili je i pamětníci posledních válečných dní ze Svazu 
bojovníků za svobodu pan Radomil Brovják, paní Radoslava Bro-
vjáková a paní Božena Procházková. Díky jejich účasti byl beze 
zbytku naplněn smysl této exkurze, t. j. nikdy nezapomenout na 
ty, kteří nám vybojovali to nejcennější – naši svobodu.

Celé vzpomínkové dopoledne bylo rozděleno na 2 části. Nej-
prve žáci absovovali přednášku na téma Protifašistický odboj 
za 2. světové války. Pak následovala prohlídka samotného pa-
mátníku. Tato část zaujala žáky především svou názorností. Po-

Květen 1945 a 2015 v ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí
prvé v životě žáci procházeli válkou zničenými domy, ocitli 
se v blízkosti tanku či jiných zbraní. Se zájmem si prohlíželi 
i předměty běžné potřeby z válečné doby. V expozici věnované 
koncentračním táborům je nejvíce zaujala velice působivá replika 
tzv. „schodů smrti“ z koncentračního tábora Mauthausen. Nejdéle 
se žáci zdrželi u expozice věnované československým letcům 
působícím v zahraničních jednotkách. Na pamětní zdi vojáků 
padlých v ostravské operaci většina žáků našla své příjmení. 
Dopoledne vyvrcholilo společnou kontrolou správných odpově-
dí v pracovních listech, které si pro žáky připravili zaměstnanci 
památníku. Žáci při ní byli usazeni v pietní místnosti, ve které 
se v jejím středu nachází působivý památník, který tvoří skle-
něné nádoby, v nichž je v každé umístěna hrst hlíny z jednoho 
místa, kde umírali lidé z našeho regionu.

Emoce, které u žáků vyvolal tento památník, si žáci mohli prožít 
ještě jednou 26. 5. 2015, a to v průběhu divadelního představení 
Loutkového divadla v Ostravě s názvem Lebensraum (Životní pro-
stor), které se snaží nezaujatě vysvětlit osudy různých lidí v období 
2. světové války. Podle autorů nelze poukazovat jen na historické 
viny, ale je nutné využít historickou paměť k poučení do budoucna. 
Musíme tedy doufat, že právě takové školní exkurze a představe-
ní vytvářejí u generace dnešních školáků životní postoje a názory, 
které jsou zárukou toho, že se hrůzy 2. světové války už nikdy ne-
budou opakovat.

Mgr. Pavlína Kožušníková
za organizátory zájezdu 

gionu Slezská brána pan Petr Baďura, místostarosta Šenova Ing. 
Antonín Ševčík a místostarosta Vratimova Bc. Martin Čech.

Největšími favority byli opět ZŠ Vratimov, Datyňská, ZŠ Še-
nov a ZŠ Paskov. Před poslední disciplínou, závodem štafet, vedla 
ZŠ Vratimov, Datyňská, o 4 body před ZŠ Šenov. Po dramatic-
kých štafetových soubojích došlo dokonce k rovnosti bodů, násle-
dovalo tedy sčítání prvních míst u obou škol. Díky jejich vyššímu 
počtu (13:11) zvítězila se 116 body a již potřetí za sebou získala 
pohár domácí škola. Na 3. místě skončila ZŠ Paskov se 104 body, 
na 4. místě ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, s 94 body, na 5. 
místě ZŠ Sedliště s 37 body.

Předávání medailí se ujali přítomní starostové Regionu Slezská 
brána, který sportovní soutěže dětí ve spolupráci se zdejšími ško-
lami a jejich učiteli tělesné výchovy pořádá.

Během závodů byly vidět výborné atletické výkony, děti si sa-
haly na dno svých fyzických i psychických sil. Odměnou jim byl 
kromě medaile jistě i pocit, že překonaly samy sebe, což je nejen 
ve sportu, ale i v životě určitě důležité. 

Atletické závody organizované ZŠ Vratimov, Datyňská, kte-
rých se účastnilo okolo 200 žáků, se tak staly již tradičním a 
nejpočetněji obsazeným vyvrcholením celého cyklu sportovních 
soutěží. 

Mgr. Jana Biolková 
ZŠ Vratimov, Datyňská

foto Ing. Miroslav Lysek
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V pátek 15. 5. 2015 se v areálu hřiště 
u Kulturního domu v Horních Daty-
ních a v přilehlé tělocvičně konal Den 
sportu. Počasí bylo doslova ideální, a 
proto se zde sešlo hodně sportovních 
nadšenců z řad dětí i dospěláků. 

Děti poměřily své síly ve vybíjené, 
florbalu a basketbalu. Spolu s rodiči 
se mohly zapojit do atletického a teni-
sového zápolení. Pozadu nezůstaly ani 
nejmenší děti, které si zasportovaly na 

zábavných stanovištích. Vrcholem celé akce se stal volejbalový 
turnaj O putovní pohár ZŠ Datyňská, Vratimov. Letos ho získalo 
družstvo KRPŠ pořádající školy.

O hudbu ke zpěvu i poslechu se postarala školní kapela a sbor.
Tuto akci pořádala ZŠ Vratimov, Datyňská, ve spolupráci s SDH 
Horní Datyně, za což jim patří obrovský dík. Dále bychom rádi 
poděkovali také KRPŠ při ZŠ na Datyňské ulici, paní Soně Pust-
kové, panu Karlu Baranovi a rovněž všem, kteří se aktivně zapo-
jili do příprav a organizace celé akce.

Mgr. Pavlína Koudelková
ZŠ Vratimov, Datyňská

Den sportu v Horních Datyních

informace občanům

Datlíci z MŠ Vratimov v Řepištích u větrného mlýnku

Dne 14. května 2015 vystoupily děti z Mateřské školy ve Vra-
timově na akci pořádané Klubem důchodců Vratimov u příleži-
tosti oslavy Dne matek.

V kavárně Společenského domu Vratimov přednesly děti 
básně, říkanky a na flétničky zahrály pásmo písní s jarním ná-
mětem.

S velkou radostí předvedly také svoje získané dovednosti z 
nespících aktivit Hra na flétnu a seniorkám zpříjemnily sváteč-
ní odpoledne.

Pavla Galčanová
učitelka MŠ Vratimov

Vystoupení s flétničkou

Jako každý rok, tak se i na závěr letošního školního roku vy-
pravili „Datlíci“ (děti, které navštěvují ekologické činnosti) na ex-
kurzi. Tentokrát se jedno červnové odpoledne vydali k větrnému 
mlýnku v Řepištích. Na místě nás přivítala paní místostarostka, 
která spolu s panem starostou zajistila odborný výklad a nechala 
mlýnek dětem zpřístupnit. Mohli jsme si prohlédnout vnitřní za-
řízení a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z historie.  

Malé větrné mlýnky vznikaly proto, že začátkem dvacátého 
století byla většina obyvatel zaměstnána v dolech či hutích a navíc 
měla ještě menší zemědělské hospodářství. Aby si mohli pomlít 
zrno na šrot pro svá domácí zvířata a aby nemuseli platit za mle-
tí ve mlýně, stavěli si z dostupných materiálů větroňky. Mlýnky 
byly malé dřevěné budky o rozměrech asi dvakrát tři metry a výš-
ce také přibližně tři metry. Ze střechy jim vyčníval jednoduchý 
kovový stožár, na němž bylo umístěno větrné kolo s plechovými 
lopatkami. Mouka z takového mlýnku se na výrobu koláčů a chle-
ba moc používat nedala, mlecí zařízení bylo z pískovcových ka-
menů, a tak i jemná mouka obsahovala pískovcová zrna. Dnešní 
labužník by nejspíš takový chléb vrzající a skřípající mezi zuby 
reklamoval.

Datlíky nejvíce zaujalo větrné kolo a mlecí zařízení, které si 
mohli uvnitř mlýnku prohlédnout. Sladkou tečkou bylo pozvání 
paní místostarostky na zmrzlinu do místní cukrárny.

Děkujeme starostovi obce Řepiště panu Rostislavu Kožušníko-
vi a paní místostarostce paní Jaroslavě Bezecné, DiS., za vstříc-
nost a čas, který nám věnovali.

Bc. Simona Gajdová, učitelka MŠ Vratimov
Vlasta Filipová, učitelka MŠ Vratimov

foto MŠ Vratimov

foto MŠ Vratimov
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Mateřská škola ve Vratimově se již dlouhodobě věnuje ekolo-
gické výchově nejmenších dětí. Proto se při prezentaci MŠ zamě-
řujeme také na výtvarné soutěže s ekologickou tematikou. Již od 
útlého věku objevujeme u dětí výtvarný talent, který se snažíme 
všemožně rozvíjet. Jak se nám to daří, posuďte sami.

Začátkem roku se v soutěži Barevný podzim, jejímž vyhlašova-
telem byl Dům dětí a mládeže v Ostravě-Porubě, úspěšně umístila 
na třetím místě Kristýnka Ptašková. 

Matěj Brydling a děti ze třídy U Slunečnice pak úspěšně pre-
zentovali školu v soutěži Tajemný svět barev Po stopách Julese 
Verna Střediska volného času v Moravské Ostravě, kde získali 
ocenění v kategorii předškolních dětí.

Český svaz ochránců přírody vyhlásil v zimě velkou dětskou 
zimní soutěž pro děti z MŠ, které jsou zapojeny do projektu Živá 
zahrada. Obrázky na téma ptáčci u krmítka zaujaly porotu hned 
dvakrát. Na třetím místě se umístila Martinka Jeziorková a zvlášt-
ní cenu za společné dílo převzaly děti ze třídy U Slunečnice. 

Druhé místo v soutěži Myslivost očima dětí získala Kristýn-
ka Ševčíková. Vyhlašovatelem této akce byl Okresní myslivecký 
spolek Ostrava. 

Největším oceněním pak bylo 3. místo (kategorie malba) v me-
zinárodní výtvarné soutěži Kladenská veverka, ve které se opět 
umístila Kristýnka Ševčíková. Čestné uznání za kolektivní práci 
pak obdržely dětí ze třídy U Slunečnice pod vedení paní učitelky 
Durčákové.

Další cenné umístění v mezinárodní výtvarné soutěži Školka 
plná dětí, pod záštitou statutárního města Hradce Králové a PedF 
UHK, získala v kategorii šestiletých dětí Barborka Biedroňová za 
obrázek s názvem Les plný zvířátek.

V závěru školního roku byl oceněn výkres Tomáška Bednaříka 
ve výtvarné soutěži Všechny barvy zeměkoule aneb kdo se bojí, 
nesmí do lesa, kterou zorganizovalo SVČ Moravská Ostrava.

Věříme, že i příští školní rok, stejně jako ten letošní, bude pro 
nás úspěšný a že malé děti budou naši obec zdárně prezentovat 
i v dalších letech.

 Mgr. Monika Chylinská 
 MŠ Vratimov

Objevujeme výtvarné talenty

Dne 27. 5. se zahrada MŠ proměnila v galerii obrázků ilustrá-
tora Zdeňka Smetany ze známých večerníčků. Název programu 
Večerníčky naživo vypovídá o tom, že děti si obrázky na pěti 
stanovištích nejen prohlédly, ale situačně a prakticky se vžily 
do dění pohádek plněním úkolů a činnostmi, kterými získávaly 
vědomosti, zkušenosti a praktické dovednosti. S Křemílkem a 
Vochomůrkou cvrnkaly kuličky. S Malou čarodějnicí vařily 
lektvar a skákaly přes „oheň“. S Rákosníčkem zkoušely ovládat 
dech – nasát brčkem lentilku a přenést ji do misky. Na dalším 
stanovišti doplňovaly puzzle a přiřazovaly k sobě obrázky ze 
stejných večerníčků. Stavěly hrad z kostek a pomohly rozuz-
lit provázky pro Štaflíka a Špagetku. Kdo si na závěr dokázal 
poskládat večerníčkovskou čepici, dostal obrázek, pod kterým 
byla v knihovně skryta odměna. Všech 40 dětí odcházelo spo-
kojeno a nadšeno. Jménem dětí chceme poděkovat kolektivu 
Městské knihovny Vratimov, všem pěti paním knihovnicím, 
které se na každém stanovišti dětem trpělivě věnovaly. Na zá-
věr chceme připomenout, že všechny jmenované postavičky 
z večerníčků uvidíte nejen v televizi, ale všechny najdete také 
v knižní podobě v naší knihovně. Až budete z některé dětem 
číst, určitě si vzpomenou na hezky prožité dopoledne.

 Bc. Ivana Slívová, MŠ Vratimov, o. p. Horní Datyně
Bc. Hana Kupčíková, MŠ Vratimov, o. p. Horní Datyně

Knihovna Vratimov pro děti 
MŠ v Horních Datyních

foto MŠ Vratimov

foto MŠ Horní Datyněfoto MŠ Horní Datyně
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Kola, kolečka 2015 a oslava 
Dne dětí ve vratimovském 
Sokole Naše knihovna se zapojila do mezinárodní akce zaměřené na 

propagaci zdravé výživy Food Revolution Day. Společně s Food 
Revolution Chefparade pod záštitou Jamie Olivera ji do České 
republiky přinesla škola vaření Chefparade. O spolupráci jsme 
požádali ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí. Tato akce byla 
velmi zdařilá a podrobněji se o ní dozvíte v článku paní učitel-
ky Mgr. Pavlíny Kožušníkové. 

Dne 8. června 2015 proběhla v ZŠ Vratimov, Masarykovo 
náměstí, soutěž ve scénickém čtení. Žáci si ke čtení připravi-
li pohádky, báje, pověsti a dokonce i úryvek z románu. Měli 
připravené kostýmy, dekorace i vtipné rekvizity. Bylo opravdu 
složité celou soutěž hodnotit. Tak snad se naše drobné odměny 
budou oceněným hercům líbit. Moc děkujeme.

Jaké výstavy chystáme na prázdniny? Nejprve to budou pla-
káty a knihy z pražského Goethe-Institutu s názvem Pěkně od 
začátku. Výstava potrvá od 2. do 24. července 2015.

Pak Vám představíme putovní národní výstavu plakátů Má 
vlast cestami proměn, která přináší svědectví o zvelebování opo-
míjených míst a objektů v sídlech a krajině, o proměnách chátra-
jících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených 
náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Přispívá 
k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré 
pověsti naší země v zahraničí. Výstavu pořádá Asociace En-
tente Florale CZ - Souznění, o.s. ve spolupráci s Národní kul-
turní památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje České 
republiky. Ke zhlédnutí budou plakáty Moravskoslezského a 
Zlínského kraje. Výstava potrvá od 3. do 31. srpna. 

Více informací naleznete na naší webové stránce nebo na fa-
cebooku.

V místní knihovně Horní Datyně se koncem května děti 
z Mateřské školy v Horních Datyních zúčastnily zábavného 
dopoledne s názvem Večerníčky naživo, které proběhlo na za-
hradě MŠ. Soutěže se týkaly postaviček z knih a večerníčků 
pana ilustrátora Zdeňka Smetany, který letos v červenci oslaví 
významné jubileum. I přes proměnlivé počasí se hrátky vyda-
řily a děti si odnesly v závěru akce pěkné odměny a papírovou 
čepici.

Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude o letních prázd-
ninách v červenci a srpnu zavřená. Čtenáři si mohou v tomto 
období chodit půjčovat na svůj průkaz do Městské knihovny 
Vratimov. Děkujeme za pochopení. 

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Městská knihovna Vratimov 
informuje

Ve středu 27. 5. 2015 jsme u sokolovny ve Vratimově uspořádali 
19. ročník tradičních závodů na kolech, koloběžkách či odrážed-
lech pro děti pod názvem Kola, kolečka. Ani chladné počasí ne-
odradilo našich 21 závodníků, z toho i 6 mladších školáků, ostat-
ní byli v předškolním věku, aby s velikým nadšením absolvovali 
závod v rychlosti i zručnostním slalomu okolo barevných kuželů. 
Vyhlašování výsledků dětem umožnilo ten krásný pocit – stát na 
stupních vítězů, dostat diplom za své umístění i snahu a také balí-
ček se sladkou odměnou a malým dárkem. Letos jsme odpoledne 
zpestřili i rodičům, a to možností zkusit si jízdu na tandemovém 
kole.

Český červený kříž
 uděluje zlatou medaili  

prof. MUDr. J. Janského

 panu Martinu Janalíkovi
a 

panu Pavlu Snopkovi,
 kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.  

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchra-
nu života je projevem jejich humánního vztahu

 ke spoluobčanům. 

Patří jím dík nejen těch, kterým pomohli vrátit zdraví, 
ale celé naší společnosti. 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

foto Sokol Vratimov

O týden později 3. 6. 2015 proběhla v zahradě sokolovny a při-
lehlém parčíku oslava Dne dětí. Odpoledne bylo naplněno úkoly, 
které dětem pomáhaly plnit obrázky pohádkových  postav. Neobe-
šlo se to bez hledání pokladu, který v sobě skrýval dobroty a k ne-
malé radosti všech i píšťalky, jejichž zvuk se pak ozýval z každého 
koutu sokolské zahrady.

Teď na nás čekají prázdniny a po nich znovu cvičení. Dne 18. 9. 
2015 se koná každoroční Běh naděje.

Irena Heinichová 
cvičitelka pro rodiče a děti a předškolní děti

foto MěK Vratimov
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informace občanům

DRUHY ODPADU KAM PATŘÍ UMÍSTNĚNÍ

PLAST:  
PET láhve, plastové obaly, folie, plastové kelímky 
(prázdné a vymyté!) 

KOVY (SPOLEČNÝ SBĚR S PLASTY):  
nápojové plechovky, konzervy od potravin, uzávěry a víčka od nápojů 
apod. (čisté)

ŽLUTÝ kontejner

ŽLUTÉ pytle

ŽLUTÝ kontejner

separační síť na území Vratimova a Horních Datyň

U jednotlivých nemovitostí – rodinné domy

separační síť na území Vratimova a Horních Datyň

SKLO:    
bílé i barevné (prázdné a vymyté!)  ZELENÝ kontejner separační síť na území Vratimova a Horních Datyň

PAPÍR:   
suchý, neznečištěný 

NÁPOJOVÝ KARTON (SPOLEČNÝ SBĚR S PAPÍREM):  
Obaly od nápojů (prázdné a vymyté!) 

MODRÝ kontejner

MODRÝ kontejner

separační síť na území Vratimova a Horních Datyň

separační síť na území Vratimova a Horních Datyň

TEXTIL:   
použité oblečení a textil – např. kabáty, kusy spodního a vrchního 
oblečení, páry bot (svázané k sobě), deky, závěsy, povlečení. Vše 
čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích. 
NESMÍ SE VHAZOVAT – krejčovský odpad, koberce nebo matrace! 

MODRÝ VYSOKÝ kontejner Vratimov - u městského úřadu
Vratimov - ulice K Hájence
Horní Datyně - u kulturního domu

DROBNÁ ELEKTROTECHNIKA:   
vysloužilá drobná elektrozařízení – např. telefony, fotoaparáty, počí-
tačové myši, fény, kulmy, elektronické hračky a baterie. NESMÍ SE 
VHAZOVAT – zářivky, výbojky, žárovky! 

ČERVENÝ kontejner Vratimov - u městského úřadu
Horní Datyně - u točny

DROBNÁ A VĚTŠÍ ELEKTROTECHNIKA:    
vysloužilá elektrozařízení drobná i velká (tzv. „černá“ technika): např. 
televizory, počítačové monitory, počítačové myši, tiskárny, PC kláves-
nice, scannery, kopírky, videa, DVD přehrávače, telefony, el. hračky
zářivky a tzv. „bílá“ technika (ledničky, pračky, myčky, mikrovlnné trou-
by, atd.) 

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:    
 - objemný odpad (starý nábytek, zařízení domácnosti, koberce, kry-

tiny, umyvadla, WC mísy, apod.)
 - elektroodpad (ledničky, mražáky, pračky, rádia, televizory, počítače, 

ohřívače, bojlery, vysavače, žehličky, mobily, apod.)
 - zářivky, výbojky, úsporné žárovky
 - olověné baterie a akumulátory všeho druhu
 - odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, maza-

dla)
 - zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob
 - chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie) 
 - detergenty a odmašťovací přípravky
 - průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům
 - pneumatiky (z osobních aut)
 -

NEODEBÍRÁ SE:
 - stavební odpad (možno řešit individuálně za úplatu – 300,- Kč/t, při-

čemž vykládku odpadu si občan zajistí sám)
 - komunální odpad a bioodpad 

.A.S.A. – Logistické
 centrum odpadu (LCO)

.A.S.A. – Logistické 
centrum odpadu (LCO)

Mobilní sběry
 2x ročně na

 10 stanovištích

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, pošta Vratimov, 
za čerpací stanicí SHELL
provozní doba:
pouze pátek 7 -17 hodin

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, pošta Vratimov, 
za čerpací stanicí SHELL
provozní doba:
pouze pátek 7 -17 hodin

BIOODPAD:
 -  za úhradu

Individuální bionádoby

VRATIMOVSKÉ SLUŽBY 

KOMPOSTÁRNA 
Na Příčnici 

U jednotlivých nemovitostí, svoz duben –  
říjen co 14 dnů

Jana Žemly 1083, Vratimov
provozní doba:
pondělí až pátek
6 - 11, 12 - 15 hodin

KOMUNÁLNÍ ODPAD:
 -  za úhradu Individuální nádoby U jednotlivých nemovitostí, svoz dle požadavků

STAVEBNÍ ODPAD:
 -  za úhradu .A.S.A. – Logistické 

centrum odpadu (LCO)

Řízená skládka

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, pošta Vratimov, 
za čerpací stanicí SHELL
provozní doba: pouze pátek 7 -17 hodin
za úhradu a zajištění vykládky

Např. „Skládka Řepiště“

Odpady jsou od občanů přebírány v provozní době zdarma, pokud není uvedeno jinak, občan je povinen prokázat se platným občan-
ským průkazem a mít trvalé bydliště na území města Vratimova. 

Upozorňujeme, že tyto služby slouží pouze pro odpad produkovaný fyzickými osobami s trvalým bydlištěm na území našeho města, 
nikoliv pro odpad z podnikatelské činnosti. 

Kontakty ohledně informací ke svozu odpadů, uzavírání smluv na likvidaci odpadů či nahlášení přeplnění separačních nádob: tel. 
595 705 941, 608 001 074, e-mail: pavlovska.meu@vratimov.cz nebo 595 705 956, 776 548 389, hranicka.meu@vratimov.cz.

Ing. Renáta Pavlovská
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

DRUHY ODPADU A KAM S NIMI
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informace občanům

Letní dětské tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov letos pořádá celkem patnáct od-

borných soustředění a letních táborů jak příměstských, tak poby-
tových. Na některých táborech máme poslední volná místa. Tábo-
ry 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 obě-
tavé práce by se naše tábory a Vaše děti určitě neobešly. 
Den otevřených dveří

Cílem Dne otevřených dveří je ukázat dětem a rodičům prosto-
ry Domu dětí a mládeže Vratimov, kde mohou v průběhu školního 
roku účelně a smysluplně trávit svůj volný čas. V úterý 1. září 
2015 v době mezi 10 a 15 hodinou budeme provázet návštěvníky 
po budově, ukazovat jednotlivé učebny. Poskytneme informace a 
odpovědi na všechny zvědavé otázky.

Pozvánky na akce DDM Vratimov
Křižovatka zájmů

Nabídka kroužků, kurzů a dalších aktivit DDM Vratimov pro 
školní rok 2015/2016 proběhne v úterý 1. září 2015 od 15 hodin 
do 18 hodin v prostorách Domu dětí a mládeže Vratimov na uli-
ci Frýdecká 377/61. Na děti a jejich rodiče budou čekat kromě 
zaměstnanců i vedoucí kroužků, kteří budou nabízet zajímavé 
možnosti trávení volného času v našem zařízení. Pro děti budou 
připraveny doplňkové hry a soutěže. Za jejich splnění čeká na děti 
odměna formou nanuku.

Bližší informace o všech aktivitách Domu dětí a mládeže Vra-
timov naleznete na www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku 
www.facebook.com/DDMVratimov

Bc. Hana Nevrlá 
ředitelka DDM Vratimov

600. výročí upálení Mistra Jana Husa
V letošním roce již uplynulo 600 let od upálení Mistra Jana 

Husa v Kostnici.
Mistr Jan Hus, narozen v roce 1370 v Husinci U Prachatic, 

byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, 
vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Po Johnu Wycliffo-
vi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, byl jedním z 
prvních reformátorů církve. 

Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–
1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kriti-
zoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Ta ho 
označila za kacíře, jeho učení za herezi a v roce 1411 jej exko-
munikovala. Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř a 
jelikož odmítl odvolat své učení byl dne 6. července 1415 upálen 
na hranici. 

V roce 1999 uznal papež Jan Pavel II. Mistra Jana Husa jako 
reformátora církve. 

Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. K jeho 
odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti vze-
šlé z české i protestantské reformace. 

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
Socha Mistra Jana Husa v obci Dobrá Voda, 

foto www.wikipedia.org

Památník Jana Husa a Jeronýma Pražského z roku 1862 
na místě jejich upálení , foto www.wikipedia.orgMistr Jan Hus, foto www.wikipedia.org
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Oprava střechy Husova sboru ve fotografiích

informace občanům

děti s vybarveným obrázkem dostanou malé překvapení

neděle 12. července v 10 hodin

kinosál Společenského domu Vratimov

rodinné vstupné 80 Kč  
  dospělí 60 Kč  •  děti 40 Kč

Nedělní divadelní pohádka - Divadélko Smíšek

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

malované zpívánky

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.

Během prázdnin je provozní doba pokladny upravena.

Kronika města Vratimova, 
část 47. - rok 1934 

Král Jugoslavský Alexander zavražděn
Jugoslavský král Alexander podnikl 9. října 1934 návštěvu 

do Paříže, kde se chtěl pokloniti u pomníku padlých bojovníků 
francouzské armády. Marseille vítala vzácného hosta s nadše-
ním. Když však auto dojelo na živé třídě La Canebiere k budově 
bursy, prodral se špalírem diváků muž, asi čtyřicátník a úpr-
kem se hnal k autu, v němž jel král. Neznámý muž vyskočil na 
stupátko auta a začal pálit dovnitř.

Král byl zasažen hned dvěma výstřely. Ministr Barthou, kte-
rý krále doprovázel, zvedl proti útočníkovi ruku a byl zasažen. 
Ve chvíli poskytovalo auto obraz hrůzy. Král klesl v bezvědomí 
do auta, Barthou byl těžce raněn. Ve chvíli byl vrah v chumlu 
policie a diváků, v mžiku vyzdvihován vzhůru a zase sražen, 
takže soud a poprava jeho vykonány na místě. 

Zatím se podařilo uvolniti cestu autu, které odvezlo umírají-
cího krále na prefekturu. Královou ruku držel jugoslavský mi-
nistr Jevtič, jemuž také král zašeptal poslední slova: „Střežte 
Jugoslávii a zachovejte přátelství franzouzsko-jugoslávské!“ 
Než však bylo možno začíti se zákrokem, ministr Barthou ze-
mřel ve třičtvrtě na šest, půl hodiny po dohasnutí králova živo-
ta. Zlý čin Marseillský, který zapadl do nynější napjaté situace 
jako neodpovědná provokace, hledá své pachatele. 

Bylo hned zjevno, že jde o zločin zjednaný a nikoliv o čin 
jednotlivce, domnělého Petra Kelémana, jak prý se pachatel 
jmenoval. Dlouho se jednalo o potrestání vrahů tj. Maďarů 
oproti Jugoslávcům. 

Dne 11. prosince 1934 v noci bylo rozhodnuto v radě Národů 
v Ženevě a byla věc tato velmi vážně urovnána a nebezpečí 
války zažehnáno. 

pokračování příště

foto Husův sbor
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Kulturní středisko
VRATIMOV

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

Výstava bude otevřena do 15. července
každou středu od 16 do 19 hodin

na tel.: 595 700 751.
vstup zdarma

Region a větrné mlýnk y 
na dřevěných pohlednicích 

ze sbírk y Karla Mlýnka

Petr Jedlička - Malá retrospektiva

Vratimovská galerie

Vernisáží dne 8. září začne ve Vratimovské galerii výstava aka-
demického sochaře, malíře a pedagoga Petra Jedličky. Z jeho díla 
budou zastoupeny obrazy, sochy a kresby. Výstava bude otevřena 
do 5. listopadu každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin, u všech 
pořadů a individuálně dle dohody na telefonu 575 700 751.

foto René Stejskal
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Zdravá výživa v praxi 
aneb jak jednoduše změnit jídelníček

pondělí 21. září v 18 hodin
Přednáška o zdravém stravování s výživovou poradkyní 

Barborou Hudákovou Janšovou.
Společenský dům Vratimov, salónky

vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU

Divadlo Devítka - peter Quilter

Opona nahoru!
pátek 4. září v 19 hodin

Kulturní dům Horní datyně, vratimovská 224
v sále stolová úprava s možností občerstvení

vstupné 60 Kč

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

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.

Během prázdnin je provozní doba pokladny upravena.

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

akce v kulturním středisku

Manželství po italsku s dojetím a komikou. 

Eduardo de Filippo: Filumena Marturano
Divadelní agentura Harlekýn

vstupné 370 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.

Během prázdnin je provozní doba pokladny upravena.

Vstupenky v předprodeji od 1. září 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.

Během prázdnin je provozní doba pokladny upravena.

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

Hrají: 
Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebous-
ký, Jaroslava Pokorná/Jaroslava Tvrzníková /Jaroslava 
Obermaierová, Malvína Pachlová/Anna Fialová, Franti-
šek Skopal, Karel Heřmánek ml. /Jan Ťoupalík, Petr Srna 
/ Michal Čeliš, Libor Hruška/Zdeněk Hruška, Petr Vanču-
ra/Václav Legner
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nabídka kurzů ve Společenském domě

NABÍDKA KURZŮ OD ZÁŘÍ 2015
ve Společenském domě Vratimov

BOSU
7. 9. 2015 - 25. 1. 2016, 17.00 – 18.00 hodin, 980 Kč/18 lekcí
Lektorka: Lenka Valigurová

AEROBIC MIX
7. 9. 2015 - 25. 1. 2016, 18.00 – 19.00 hodin, 890 Kč/18 lekcí
Lektorka: Lenka Valigurová

RELAX A JÓGA
7. 9. 2015 - 25. 1. 2016, 19.00 – 20.00 hodin, 890 Kč/ 18 lekcí
Lektorka: Lenka Valigurová

SHOW DANCE S PELI
7. 9. 2015 - 25. 1. 2016, 18.00 – 19.00 hodin, 780 Kč/17 lekcí
Lektorka: Martina Pelikánová

ANGLIČTINA
21. 9. 2015 – 6. 6. 2016, 2 440 Kč/33 lekcí
Lektorka: Mgr. Hana Kolmášová
V pondělí 14. září v 16 hodin se koná v učebně č. 11 ve Společen-
ském domě ve Vratimově informační schůzka k lekcím angličtiny, 
na níž budou kurzisté rozděleni do úrovňových skupin a dohodnut 
začátek 90 minutových lekcí. Tato schůzka není zahrnuta do počtu 
lekcí.

POČÍTAČE PRO ZAČÁTEČNÍKY
5. 10. 2015 – 7. 12. 2015, 17.00 – 18.45 hodin (2x 45 min + 15 min 
pauza), 1000 Kč/10 lekcí
Lektor: Bc. Jan Ohánka
Kurzisté se naučí základům práce s počítačem, například jak jej 
zapnout, ovládat klávesnici a myš a orientovat se v ploše. Také 
se dostanou k náročnějším činnostem, jako třeba jak se připojit k 
internetu, odeslat e-mail či základy práce s kancelářským balíkem 
MS Office.

PONDĚLÍ

KONDIČNÍ CVIČENÍ S POSILOVÁNÍM PRO ZDRAVÍ
29. 9. 2015 – 19. 1. 2016, 16.30 – 17.30 hodin, 720 Kč/ 14 lekcí
Lektorka: Markéta Adámková

ABY ZÁDA NEBOLELA
15. 9. 2015 – 19. 1. 2016, 17.00 – 18.00 hodin, 885 Kč/ 16 lekcí
Lektorka: Monika Čížová

PILOXING
8. 9. 2015 – 19. 1. 2016, 18.00 – 19.00 hodin, 850 Kč/17 lekcí
Lektorka: Soňa Grošaftová

PILATES
8. 9. 2015 – 19. 1. 2016, 18.00 – 19.00 hodin, 840 Kč/ 17 lekcí
Lektorka: Barbora Hudáková Janšová

ÚTERÝ

ZÁBAVNÉ TANEČNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI OD 8 LET
9. 9. 2015 – 20. 1. 2016, 16.30 – 17.15 hodin, 640 Kč/17 lekcí
Lektorka: Martina Pelikánová

JÓGA S LUCKOU
9. 9. 2015 – 20. 1. 2016, 17.00 – 18.30 hodin, 780 Kč/17 lekcí
Lektorka: Lucie Wiejovská

BODYSTYLING
9. 9. 2015 – 20. 1. 2016, 18.00 – 19.00 hodin, 780 Kč/ 17 lekcí
Lektorka: Barbora Hudáková Janšová

VINYASA POWER JÓGA
9. 9. 2015 – 20. 1. 2015, 18.30 – 19.30 hodin, 850 Kč/ 17 lekcí
Lektorka: Míša Lalíková

FIT BALÓNY
9. 9. 2015 – 20. 1. 2016, 19.00 – 20.00 hodin, 780 Kč/17 lekcí
Lektorka: Eva Šindelářová

PLETENÍ Z PEDIGU
9. 9. 2015 – 27. 1. 2016, každou 2. a 4. středu v měsíci, 17.00 – 
19.00 hodin, 1 070 Kč (270 Kč za kurz, 800 Kč za materiál)/8 
dvouhodinových lekcí
Lektorka: Věra Slívová
V kurzu se naučíte jak uplést výrobky z tohoto materiálu.

ČTVRTEK

STŘEDA

BODYFORM
8. 9. 2015 – 19. 1. 2016, 19.00 – 20.00 hodin, 870 Kč/ 17 lekcí
Lektorka: Lenka Horáková

Podrobnější informace k jednotlivým kurzům na tel. 595 700 
752, 731 446 809, osobně v kulturním středisku - kontaktní oso-
ba Kateřina Jurczyk nebo na www.ksvratimov.cz v sekci „kurzy“ a 
na facebook.com/ksvratimov.

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek 
nebo osobně v pokladně kulturního střediska. Po naplnění kurzu 
budete vyzváni k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést hotově 
v pokladně nebo převodem na účet, více informací na tel. 595 
700 751. 

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vás!

PILATES
10. 9. 2015 – 21. 1. 2016, 17.00 – 18.00 hodin, 840 Kč/ 17 lekcí
Lektorka: Barbora Hudáková Janšová

BODYFORM
10. 9. 2015 – 21. 1. 2016, 18.00 – 19.00 hodin
870 Kč/ 17 lekcí
Lektorka: Lenka Horáková

Kulturní středisko
VRATIMOV
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Červenec a srpen
 v kulturním středisku

Program ve Společenském domě ve Vratimově

  1. července 16.00 galerie výstava – Region a větrné  
   mlýnky na dřevěných  
   pohlednicích
  1. července 16.00 vestibul kina výstava fotografií 
   Svět v poměru 3:2
  1. července 17.00 salónky jóga s Luckou
  2. července 15.00 učebna č. 11 autoškola
  2. července 18.00 cvičební sál pilates
  7. července  18.00 cvičební sál bodystyling
  8. července 16.00 galerie výstava – Region a větrné  
   mlýnky na dřevěných
   pohlednicích
  8. července 17.00 salónky jóga s Luckou
  9. července 15.00 učebna č. 11 autoškola
  9. července 18.00 cvičební sál pilates
12. července 10.00 kinosál nedělní pohádka 
   Malované zpívánky
14. červenec 18.00 cvičební sál bodystyling
15. července 16.00 galerie výstava – Region a větrné  
   mlýnky na dřevěných
   pohlednicích
15. července  17.00 salónky  jóga s Luckou
16. července 15.00 učebna č. 11 autoškola
16. července 18.00 cvičební sál pilates
21. července 18.00 cvičební sál bodystyling
22. července  17.00 salónky jóga s Luckou
23. července 15.00 učebna č. 11 autoškola
23. července 18.00 cvičební sál pilates
28. července 18.00 cvičební sál bodystyling
29. července 17.00 salónky jóga s Luckou
30. července 15.00 učebna č. 11 autoškola
30. července 18.00 cvičební sál pilates
  4. srpna  18.00 cvičební sál bodystyling
  5. srpna 17.00 salónky jóga s Luckou
  6. srpna 15.00 učebna č. 11 autoškola
  6. srpna 18.00 cvičební sál pilates
11. srpna 18.00 cvičební sál bodystyling
12. srpna  17.00 salónky  jóga s Luckou
13. srpna 15.00 učebna č. 11 autoškola
13. srpna 18.00 cvičební sál pilates
18. srpna 18.00 cvičební sál bodystyling

informace občanům

INZERCE PRO VÁS

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

Potřebujete zajistit chod kanceláře po dobu Vaší nepřítomnosti? 
Volejte Vratimov 732 945 802.

Prázdninové pokladní hodiny 
Kulturního střediska Vratimov  
     

Z důvodu každoročních prázdninových oprav a údržby bude 
v červenci a srpnu omezen provoz pokladny Kulturního stře-
diska Vratimov a pokladny kina Hvězda. 

Provozní doba pokladny kulturního střediska: 

červenec      pondělí, úterý a středa  8 až 14 hodin   
                    čtvrtek      8 až 16 hodin
                    pátek     zavřeno

srpen           pondělí, úterý a středa  8 až 14 hodin  
                    čtvrtek     8 až 16 hodin
                    pátek     zavřeno

od 24. srpna pondělí a čtvrtek  8 až 17 hodin   
                    úterý a středa   8 až 14 hodin
                    pátek    zavřeno

Mimo tyto prázdninové pokladní hodiny lze pokladnu ote-
vřít i po předchozí domluvě na telefonním čísle 595 700 751. 
Připomínáme, že veškeré platby mohou být realizovány i pře-
vodem (po předchozí domluvě na tel. č. 595 700 751), není tak 
nutná osobní návštěva pokladny. 

Kino Hvězda včetně pokladny bude v provozu do středy 15. čer-
vence. Nové školáky (ale i předškoláky a zkušené školáky) rádi 
znovu v kině Hvězda přivítáme v úterý 1. září, kdy pro ně u pří-
ležitosti nového školního roku hrajeme rodinný film v 17 hodin 
Zvonilka a tvor Netvor. Vstup zdarma.

       Kulturní středisko Vratimov  

19. srpna  17.00 salónky jóga s Luckou
20. srpna 15.00 učebna č. 11 autoškola
20. srpna 18.00 cvičební sál pilates
25. srpna 18.00 cvičební sál bodystyling
26. srpna 17.00 salónky jóga s Luckou
27. srpna 15.00 učebna č. 11 autoškola
27. srpna 18.00 cvičební sál pilates 

Program v Kulturním domě Horní Datyně

21. srpna 16.00 klubovna ZO ČZS 

více informací na www.ksvratimov.cz  
nebo na www.facebook.com/ksvratimov
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VZPOMÍNÁME

společenská rubrika

Dne 8. 7. 2015 uplyne rok, co nás navždy 
opustil pan

Milan Drabina.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene 

manželka Irena s rodinou. 

Dne 10. 6. 2015 uplynulo 22 let od násilné 
smrti naší dcery 

Zuzany Poláčkové.
Vrah, který ji sprovodil ze světa, nebyl 

doposud usvědčen a potrestán.

Dne 7. 7. 2013 nás opustil náš milovaný 
manžel, otec, dědeček a pradědeček pan

Karel Bubeníček.
S láskou vzpomínáme.

Odešel, ale v našich srdcích zůstal. 
Dne 6. 7. 2015 si připomeneme 5. smutné 

výročí, kdy tragicky zahynul
 náš milovaný  

Bc. Aleš Broda.
S láskou vzpomíná syn Aleš a celá rodina.

Dne 10. 7. 2015 vzpomínáme 2. výročí 
nedožitých 92 let paní

Zdenky Janšové-Přečkové.
Za všechny snacha Eva s rodinou.

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se 
nezahojí. Dne 26. 7. 2015 si připomeneme

 3. smutné výročí úmrtí pana

Jana Vlčka.
Nikdy nezapomenou dcery 
Radka a Soňa s rodinami. 

JUBILEUM

Dne 15. 8. 2015 oslaví své 85. narozeniny paní

Vlasta Bubeníčková.
Hodně zdravíčka a pohody do dalších let Ti 
ze srdce přejí dcery Zita a Karla s rodinami.

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a 
nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše 
změní. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj 
obraz zůstává v nás. Dne 16. 7. 2015 to bude 
rok, co nás náhle tragicky opustil náš syn

Jan Válka.
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám 
čas, jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli 
Tvůj hlas. Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl 
žít, nás milovat a mnoho toho ještě říct. Pro 
Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale 
ten, kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane ni-
kdy na Tebe vzpomínat. Děkujeme všem za 

tichou vzpomínku.

 S láskou vzpomínají rodiče Monika a
Libor, sestra Kateřina a celá rodina. 

Dne 25. 8. 2015 vzpomeneme
 1. výročí úmrtí paní

Drahomíry Bílové.
Děkujeme za vzpomínku. 

Dcera Eva s rodinou.


