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Stavby v našem městě ve 2. pololetí tohoto roku
Nebudu myslím daleko od pravdy, že jednou z věcí, která ob-

čany zajímá především, je stavební činnost na území města. Je 
to logické, každá stavba se nějak dotkne určité části obyvatel, ať 
už kladně, či záporně. Některé z nich po dobu realizace dovedou 
lidem silně znepříjemnit život. Je proto lepší si některé informace 
zopakovat a aktualizovat a předejít tak i případným dohadům či 
fámám. 

V polovině července již máme z větších staveb dokončenou pří-
rodní zahradu u Mateřské školy ve Vratimově, víceúčelové hřiště 
vedle koupaliště a zateplení budovy městského úřadu. 

Stále probíhá stavba kanalizace v Horních Datyních. Po polo-
žení kanalizačního řádu a výstavbě budovy ČOV byla zahájena 
oprava poškozených komunikací, která bude trvat do 30. 9. 2015. 
S ohledem na počet komunikací dotčených stavbou nemohou ob-
čané očekávat žádné nové asfaltové cesty a opravdu se jedná jen 
o opravu zhruba v rozsahu uvedení do stavu před stavbou kanali-
zace tak, jak to zhotoviteli určuje projekt.    

oprava ulice Vratimovská, foto KS Vratimov

Koncem června začaly práce na zateplení Mateřské školy 
v Horních Datyních a také její školní zahrada by měla být na 
podzim doplněna o řadu herních prvků. 

Novou střechu a částečně novou fasádu dostane Základní škola   
na Masarykově náměstí.

Parkovací místa v centru města se rozšíří v souladu s územním 
plánem města o nové parkoviště s kapacitou 13 míst mezi budo-
vou městského úřadu a ulicí Úzká. 

Ve druhém pololetí se dočká opravy také chodník na ulici Da-
tyňská od křižovatky s ulicí Na Příčnici po křižovatku s ulicí Karla 
Velčovského. Součástí opravy chodníku jsou také 2 přechody pro 
chodce. 

Zásadní opravu na podzim čeká také místní komunikace Vodá-
renská, která je již několik let ve velmi špatném stavu.

Možná ne všichni to vědí, a proto pro informaci uvádím, že 
investorem opravy silnice Frýdecká není naše město, nýbrž Mo-
ravskoslezský kraj, neboť se jedná o silnici 2. třídy ve vlastnictví 
kraje. 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

MěÚ Vratimov, foto KS Vratimov

MŠ Horní Datyně, foto KS Vratimov

ZŠ, Masarykovo nám., foto KS Vratimov
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Město Vratimov nabízí zájemcům k pronájmu hřiště s umě-
lým trávníkem 3. generace (UT3G) vč. atletické rovinky ve 
sportovním areálu ve Vratimově. Zájemci o pronájem se mů-
žou telefonicky obracet na správce areálu, tel.: 730 624 849, 
se kterým se domluví na termínu pronájmu a ostatních pod-
mínkách. Pronájem je možný nepravidelně dle vytížení hřiště. 

Termíny obřadů:
Vratimov   19. září 2015
Horní Datyně   10. října 2015

Na vítání občánků je možno přihlásit se jedním z níže uvede-
ných způsobů:

Telefonicky: 595 705 925 – matrika. 
Osobně: Odbor sociálně-správní Městského úřadu ve Vrati-
mově, 1. patro, dv. č. 1 - matrika.
E-mailem: vecerova.meu@vratimov.cz.

Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů před konáním obřadu!

Drahomíra Večeřová
odbor sociálně-správní 

Pronájem hřiště s umělým trávníkem 3. generace 

Vítání občánků ve Vratimově 
a v Horních Datyních

Více informací vč. provozního řádu, ceníku a rozpisu ho-
din najdete na webových stránkách města v záložce Informa-
ce o městě – Hřiště s umělým trávníkem.

Bc. Daniel Filip
odbor investic a údržby obecního majetku

UT3G, foto MěÚ Vratimov

Vratimov
  5. 10. U kostela
  6. 10. Radniční náměstí
  7. 10. křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
  8. 10. ulice Na Příčnici u hasičárny
  9. 10  ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu Krahulčí
12. 10. ulice Rakovecká u mostu
13. 10. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova 

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového a nebezpečné-
ho odpadu pro podzim 2015

Dne 30. 6. 2015 rada města mimo jiné:
 - Schválila návrh barevného řešení fasády budovy Ma-

teřské školy v Horních Datyních v rámci díla Stavební 
úpravy – zateplení MŠ.

 - Schválila barevné řešení fasády a střechy budovy Zá-
kladní školy, Masarykovo náměstí v rámci díla Oprava 
fasády a střechy budovy ZŠ. 

Dne 23. 7. 2015 pak také:
 - Schválila pořízení městského mobiliáře do prostor před 

Základní školou na Masarykově náměstí a před bytovými 
domy s pečovatelskou službou.

 - Schválila provozní řád a ceník k pronájmu Hřiště s umě-
lým trávníkem 3. generace.

Bc. Martin Čech
místostarosta

Z jednání rady města

Sběr proběhne opět v době od 10 do 17 hodin. Opakovaně 
upozorňujeme, že sběr velkoobjemového a nebezpečného od-
padu neslouží k odkládání odpadu vzniklého při podnikatel-
ské činnosti! 

Ing. Renáta Pavlovská
vedoucí odboru VaŽP                                                                                                                     

Horní Datyně
14. 10. U Důlňáku u obchodu
15. 10. ulice Václavovická u kapličky
16. 10. Kulturní dům Horní Datyně
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Ústav experimentální me-
dicíny Akademie věd hledá 
účastníky výzkumu v na-
šem městě.

Ve Vratimově se startuje 
ojedinělý evropský projekt 
zkoumající znečištění s po-
mocí obyvatel a malých 
měřicích přístrojů s nejmo-
dernějšími technologiemi 
umožňujícími jejich plošné 
rozmístění. Občané Vrati-
mova tak získají historicky 
poprvé podrobné informa-
ce o stavu kvality ovzduší 
a jeho dopadu na zdraví 

První plošné měření kvality ovzduší ve Vratimově a Horních 
Datyních s výzkumem zdravotních dopadů na lidi

přímo v místě svého bydliště. Měření se zaměří zejména na 
škodliviny v ovzduší. Bude to první měření tohoto typu a 
rozsahu v našem městě. 

Ústav má také zájem uskutečnit biologický monitoring v rám-
ci výzkumu vlivu ovzduší na zdraví obyvatel. K tomu však po-
třebujeme 25 dobrovolníků, kteří se do tohoto výzkumu přihlá-
sí. Není to nijak náročné, nicméně musíte splňovat níže uvedené 
podmínky. Účast na monitoringu trvá jen tři dny!

Předpoklady pro účast na výzkumu:
 - věk 18 - 55 let,
 - relativně dobrý zdravotní stav, účastník musí být nekuřák/

nekuřačka,
 - bydliště ve Vratimově (Horních Datyních),
 - spolupráce zahrnuje vyplnění dotazníku, nošení 2x24 ho-

din personálního monitoru, poskytnutí vzorku krve a moči,
 - za účast na výzkumu je finanční odměna.

Svou účastí pomůžete k dalšímu výzkumu vlivu znečištění 
ovzduší na lidské zdraví, a to v rámci mezinárodního vědecké-
ho projektu CITI-SENSE. Kontaktujte zastupitele Jiřího Kle-
gu, email: klega.j@advokatova.cz. 

Jako zastupitel města a člen dozorčí rady neziskové organi-
zace Čisté nebe o.p.s., která výzkum také podporuje, děkuji 
všem, kteří se do výzkumu zapojí a pomohou nám tak získat 
cenné informace. Naším cílem je postupné zlepšování kvality 
ovzduší a tím zvýšení kvality života v našem městě a regionu. 
Bez přesných dat se však neposuneme dál.

Mgr. Jiří Klega
Strana zelených

Dne 24. 6. 2015 proběhlo slavnostní otevření školní zahrady u Ma-
teřské školy Vratimov. Přestřižení pásky se ujala paní starostka 
JUDr. Dagmar Hrudová, zúčastnili se někteří členové zastupitel-
stva, představitelé města a Slezské brány, hosté. Svou měrou na 
slavnostním otevření přispěli i pracovníci ZŠS. Proces budování 
přírodní zahrady byl dlouhodobý, od první myšlenky přes podání 
žádosti až k závěrečné realizaci, podílel se na něm celý tým lidí. 

Vytvořili jsme Pětiletý plán environmentálního vzdělávání, 
Roční plán využití přírodní zahrady s edukačními záměry jed-
notlivých vzdělávacích ploch a herních prvků a plán EVVO – 
Školní plán ekologické výchovy (ŠPEV) v rámci projektu na re-
konstrukci školní zahrady, který byl nutný pro podání projektu. 

Jednotlivé prvky, které jsme chtěli mít na školní zahradě, 
jsme nastínili Ing. J. Dvořáčkovi, který mistrně vše upravil tak, 
aby mohla proběhnout jejich realizace. 

Děti se tak mohou vzdělávat v novém altánu - altán jako venkov-
ní přírodní učebna, využívat sáňkovací kopec a amfiteátr s větrnou 
korouhvičkou, 7 pěstebních záhonků, vrbové tunely s chýšemi, 
vodní tůňku, vodní korýtka. Děti pozorují, kdo se nastěhuje do 
„hmyzího hotelu“. Sledují výstavu minerálů (nerosty a horniny), 
2 velké informační vzdělávací panely + malé informační tabule. 
Tyto tabule budou sloužit také jako informační zdroje pro širší 
veřejnost v oblasti životního prostředí, jelikož zahrada je pro 
veřejnost otevřená v odpoledních hodinách a o letních prázdni-
nách. Součástí těchto tabulí jsou i uzavíratelné boxy na uskladně-
ní pomůcek pro enviromentální výuku. Vznikly zde i nové herní 
prvky – přírodní pískoviště, Noemova archa – v rámci tematického 
místa u Česílka, prolézačka Lochneska, hnízdo v rámci volné trav-
naté plochy u zvířátek, dřevěný xylofon.

Byla provedena nová výsadba zeleně (stromy – jeřáby, ovocná 
a okrasná jabloň, myrobalán, keře – zlatice, kaliny, lísky, komule 

Přírodní zahrada Mateřské školy Vratimov
Davidova, rostliny – kosatce, blatouchy, slunečnice, luční květy, 
užitkové rostliny – bylinky, zelenina). Výsadba stromů a rostlin 
pak byla navržena s cílem poskytnout širší možnost pestré potravy 
ptákům, hmyzu a drobným savcům, byla doplněna o ptačí budky, 
krmítka. Museli jsme jen trochu počkat s běháním po travnatých 
plochách, jelikož období sucha nedovolilo vzrůst trávy. Z tohoto 
důvodu i otevření zahrady pro veřejnost bylo poněkud pozdrženo.

Chtěla bych tímto poděkovat vedení města Vratimov i pracov-
níkům MěÚ, kteří se podíleli na realizaci školní zahrady, také 
zhotovitelské firmě DAV, a.s., Ing. J. Dvořáčkovi – projektantovi 
a v neposlední řadě pedagogickým pracovníkům, kteří se zasa-
dili o tu první myšlenku, jak by zahrada měla vypadat a poskytli 
podklady pro jejich zapracování do projektu.

Přeji dětem, aby si nové školní zahrady co nejvíce užily a vzdě-
lávání pomocí nových výukových prvků jim přinášelo jen radost.

Lenka Siváková
ředitelka MŠ

zahrada, foto MŠ Vratimov

monitorovací zařízení
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Dne 26. 7. 2015 vyrazilo 73 dětí z Vratimova, Horních Datyň 
a přilehlého okolí na letní dětský tábor s občanským sdruže-
ním Volufírek při Sboru dobrovolných hasičů v Horních Daty-
ních. O děti se staral tým zkušených vedoucích a instruktorů 
a také naše vyhlášená táborová sestava kuchařů, dva profesi-
onální zdravotníci a hospodář. Celé by to nefungovalo, kdyby 

Dobrodružství s Patem a Matem
se o toto sdružení celoročně nestaral Martin Čech, hlavní ve-
doucí a hlava tábora. Letos jsme opět zavítali na nádhernou 
táborovou základnu Domino v Hluboké u Skutče. 

A jaké téma letos vládlo našemu hraní? „Pat a Mat aneb je to 
všechno v Googlu.“ Problém byl, že Pat a Mat jsou známí svou 
popleteností, a tak vymazali sami sebe z internetu. Děti pak 

Prázdninové zamyšlení
Milí čtenáři, v době, kdy budete číst tento článek, budou prázd-

niny téměř u konce. Mnozí z vás, hlavně rodiče žáků, si pravdě-
podobně pokládají otázku, jak to bude s výukou na naší škole 
s blížícím se začátkem školního roku, když budova školy je ob-
klopena lešením a střecha na budově prochází rozsáhlou rekon-
strukcí? Kromě nové střechy bude na budově z čelní stěny nová 
omítka včetně opraveného soklu. Tyto pozitivní změny k lepšímu 
jsou zásluhou zřizovatele naší školy – Města Vratimova. Opravy 
budou probíhat za provozu pravděpodobně až do konce října, ale 
mohu vás ujistit, že školní rok začne standardně dne 1. 9. 2015. 

Očekáváme asi 275 žáků ve 12 třídách. Jednu učebnu navíc 
jsme na konci školního roku vytvořili ze školní knihovny, kterou 
jsme přesunuli do menších prostor. Zato je ale vybavena úplně 
novým nábytkem. Konec školního roku byl pro nás velmi nároč-
ný. Z důvodu opravy střechy bylo nutné vyklidit rozsáhlou škol-
ní půdu, kde bylo doslova pohřebiště starého školního nábytku. 
Protože nebylo v našich silách po desetiletí nahromaděný starý 
nábytek vyklidit, vykonali tuto práci s velkým nasazením za-
městnanci Vratimovských služeb. Vyklízecí práce trvaly skoro 
2 týdny a bylo odvezeno asi 10 velkoobjemových kontejnerů. 
Při některých pracích pomáhali vydatně i žáci a žákyně školy. 
Musím podotknout, že byli velmi šikovní a práce jim šla od ruky. 
Za společné pracovní úsilí si zasloužili všichni žáci i zaměstnanci 
školy 2 dny ředitelského volna, které jsme naplánovali s předsti-
hem z důvodu připravovaných stavebních prací.

Vysvědčení dostali žáci už 26. 6. Ještě týž den v podvečerních 
hodinách odjelo 54 účastníků na týdenní pobyt do Chorvatska na 
ostrov Pag. Pobyt se konal už potřetí a dle mého názoru byl ze 
všech nejvydařenější. Způsobilo to určitě krásné počasí a poho-
dová skupina milých lidí, která se skládala z žáků, jejich rodičů, 
příbuzných, pedagogů či přátel naší školy.

Důležitým faktorem všeobecné spokojenosti byla i lokalita. 
Místo Povljana, kam jezdíme, je velmi klidné, s minimální do-
pravou a ideálními možnostmi koupání v moři – pláž písečná, 
oblázková a pro milovníky adrenalinu skaliska pro skoky do 

vody. Žádná betonová mola a hlučné pobřežní promenády, typic-
ká jadranská atmosféra, a to v bezprostřední blízkosti přírodní 
rezervace. Pokud pojedeme příští rok, což bychom rádi, vřele do-
poručuji. Ale vraťme se od hezkých vzpomínek do reality.

V průběhu prázdnin se pracovalo na výměně osvětlení ve třech 
učebnách, rekonstrukcí prošla také šatna žáků 1. stupně, hodně 
se malovalo, opravovalo a uklízelo. A nejen to. Zareagovali jsme 
také na další výzvu MŠMT, které o prázdninách vůbec nezahálí 
a nabízí školám možnosti, jak získat „evropské peníze“ na jejich 
rozvoj. Velkým úspěchem pro nás je získání finančních prostřed-
ků z Výzvy č. 56, díky níž bude moci zdarma vyjet na týdenní 
jazykový pobyt do Velké Británie 40 žáků 2. stupně se 4 vyuču-
jícími a 2 vyučující se zúčastní dvoutýdenního jazykového poby-
tu v Německu. Obě prestižní akce se uskuteční hned na počátku 
nového školního roku. 

Co říci na závěr? Doufejme, že školní rok bude mít dostatek dnů 
na to, abychom uskutečnili všechno, co máme v plánu. Přeji si, 
aby ten nastávající školní rok 2015/2016 byl pro naši školu rokem 
úspěšným a pro žáky a jejich rodiče přínosným. 

Mgr. Alice Čavojská
 ředitelka ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

oprava střechy, foto ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

 foto sdružení Volufírek
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V pátek 18. 9. 2015 v 9.30 hodin TJ Sokol Vratimov pořádá 
za podpory MěÚ a Kulturního střediska Vratimov VIII. roč-
ník Běhu naděje, který navazuje na známý Běh T. Foxe. Svou 
účastí a příspěvkem podpoříte správnou myšlenku, boj s rako-
vinou. Veškeré finanční prostředky putují do výzkumných a 
léčebných ústavů zabývajících se touto problematikou.

Loňského ročníku se zúčastnilo 766 účastníků a výše jejich 
příspěvků činila 6.741 Kč.

Podpořte i letos správnou věc!!! Děkujeme.

  Mgr. Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov

musely v rámci celotáborové hry tu hledat signál, jindy wi-fi 
nebo bluetooth. Nakupovaly v e-shopu, zboží jim vozila služba 
„PPL - Přidal, Přidal a Limuzína“, natáčely video příspěvky na 
youtube, psaly si na táborový facebook a vše jim zpestřovala 
dvě tlačítka z klávesnice - Ctrl+C a Ctrl+V.

 V duchu Pata a Mata se děti naučily zatloukat hřebíky, uře-
zat polínko z klády, zavrtat vrut, střílet ze vzduchovky, luku, 
zkusily si, jaké to je být nemocný nebo slepý. Postavily do-
mečky v lese, hledaly a skládaly rozřezaný obraz, jezdily rallye 
s autíčky, montovaly auto, vyrazily na výlet, pletly z těsta vá-
nočku, zahrály si zrychlený rok a oslavily Velikonoce, Vánoce 
i Silvestra. Také si z materiálu Fimo nazdobily svou lžičku a 
namalovaly si na památku látkovou tašku. Hry byly motivová-
ny jednotlivými díly seriálu a jak už to u nás chodí, vedoucí se 
také zapojili a soutěžili s dětmi. A protože druhý týden začala 
velké vedra, vyřádili jsme se všichni u her s vodou. Hasiči si 

rádi vypomohou slovo dalo slovo a přijeli dobrovolní hasiči 
z Proseče s cisternou a pokropili uprášené tábořiště i děti. 

Děti prožily báječných 15 dnů, které rychle utekly, a za-
čaly balit a těšit se na rodinu a domů. Rodiče a všichni ka-
marádi a známí mohli naše řádění sledovat v pravidelných 
foto příspěvcích na http://volufirek.rajče.net a také na face-
bookových stránkách. Ty jsou veřejné a může se na ně dostat 
i ten, kdo facebook nemá. Stačí vyhledat skupinu Přátelé OS 
Volufírek. 

Tábor skončil a my už začínáme přemýšlet, o čem bude 
ten příští. Do konce roku nás všechny ještě čeká Mikulášská 
víkendovka a pak už začne příprava na rok 2016.

Mgr. Lucie Svobodová
sdružení Volufírek

Běh naděje 2015
Z technických důvodů se závod Zlatý podzim přesouvá 

z 12. září na 10. října. Více informací na www.mkseitl.cz, 
www.bezvabeh.cz.

Hledáme tenisové naděje

Silniční běh Zlatý podzim

V neděli 9. 8. 2015 se již tradičně konal na tenisových kurtech 
ve Vratimově 13. ročník tenisového okruhu pro děti od 8 do 9 
let, který je součástí Babolat Tour 2015. Turnaje se zúčastnilo 25 
malých tenistů nejen z ČR, ale také z Polska.

Hráči byli rozděleni do šesti skupin po čtyřech, respektive pěti 
hráčích. Ve skupinách sehráli utkání každý s každým do 4 gamů a 
první dva ze skupiny postoupili do hlavní soutěže, která se pak již 
hrála klasickým „pavoukem“. Ostatní hráli soutěž útěchy.

Tenisový klub Biocel Vratimov pořádá nábor dětí do teni-
sové přípravky (pro děti narozené v letech 2009, 2010 a 2011) 
ve čtvrtek 24. září 2015 v 18 hodin v areálu vratimovských 
tenisových kurtů.

Nábor proběhne za každého počasí.

Trenéři TK Biocel Vratimov

Babolat Tour 2015 Děti, i přes velké horko, které ten den panovalo, předvedly bo-
jovné výkony a i v tomto mladém věku byl vidět tenis na velmi 
dobré úrovni.

Vítězem se stal Denis Krakovský z Tennis Hill Havířov, který ve 
finále porazil  Maxima Mrvu z TK Agrofert Prostějov, na 3. místě se 
umístila Karolína Heiderová ze SK Tenis Hradec nad Moravicí. 
Nejlepším vratimovským hráčem byl Tomáš Kolpak (8 let) na 
16. místě.

Mgr. Jana Biolková
 Ing. Štěpán Šňupárek

 foto TK Vratimov
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Již tradičně se žáci, učitelé i přátelé naší školy zapojují do Týd-
ne čtení dětem, který probíhá první červnový týden v rámci kam-
paně Celé Česko čte dětem. A protože naši žáci jsou děti hravé, 
rozhodli jsme se letos pro scénické čtení. Znamená to, že paní 
knihovnice Mgr. Hana Pščolková a Pavla Blahutová z Městské  
knihovny Vratimov, které se pro tento projekt proměnily v od-
bornou porotu, hodnotily nejen čtenářské dovednosti našich žáků, 
ale i jejich herecké schopnosti. Akce se zúčastnily kolektivy všech 
tříd, které si svými výkony zasloužily od poroty diplomy i malé po-
zornosti. Zvlášť oceněni byli vybraní žáci za individuální výkony 
nebo za příkladnou přípravu: František Kurej (1. A) za roli Vlka, 
Adéla Schreiberová, Tereza Vaňková, Nela Mertová, Tomáš Je-
ziorek (2. B) za lištičky v pohádce O Budulínkovi, Tadeáš Plewa 
(3. třída) za ztvárnění Rumcajse, Marek Kroviář ( 3. třída) za Bí-
lého medvěda, Gabriel Füssy (6. třída) za kostým Medúzy, Jonáš 
Lipový, Aleš Broda, Tomáš Šebesta  a Jakub Louda (7. třída) za 
ztvárnění Dívčí války a Matěj Ohanka (9. třída) za rybářovu ženu 
z pohádky O rybáři a jeho ženě.

A co se četlo? V 1. A O třech kůzlatech a Řípa jako Říp, v 1. B 
O budce a Řípa jako Říp. Ve 2. A předvedli malí čtenáři O Paleč-
kovi, Hrnečku, vař a ukázku z Deníku malého poseroutky, ve 
2. B pohádku O Budulínkovi. Ve 3. třídě jsme zhlédli adaptaci 
pohádek Kdo je hloupější?, Jak se Cipísek narodil a Dvě mláďata. 
Ve 4. třídě jsme si vyslechli pohádky O třech kůzlatech a Proč ne-
chtěl Honza princeznu za ženu. 5. třída se vyřádila na rošťárnách 

Tato slova z básně Píseň Jaroslava Seiferta přesně vystihují at-
mosféru slavnostního vyřazování deváťáků ze ZŠ Vratimov, Ma-
sarykovo náměstí. Právě za tímto účelem se v prostorách obřadní 
síně Městského úřadu ve Vratimově dne 16. června 2015 shro-
máždili žáci 9. třídy, které doprovodily paní ředitelka Mgr. Alice 
Čavojská, paní zástupkyně Mgr. Jana Bawadekji a třídní učitel-
ka Mgr. Pavlína Kožušníková. O začátek této malé slavnosti se 
postarali žáci ZUŠ Vratimov se svým hudebním vystoupením. 
Pak následoval krásný slavnostní proslov, který pronesla paní 
místostarostka Mgr. Iveta Zechová. Po podpisu do kroniky města 
Vratimova dostali deváťáci na památku tašku s upomínkovými 
předměty na tento den. 

Nezbývá než žákům této třídy oblíbené u pedagogického sboru 
popřát, aby 1. září při jejich nástupu na střední školy došlo i na 
další verše již zmíněné básně: „... každého dne se něco počíná, 
něco překrásného se počíná“.

 Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

„Každého dne se něco končí, něco překrásného se končí....“

Když žáci předvádějí scény...

foto Mgr. Pavlína Kožušníková

v příběhu Bylo nás pět. Šesťáci nás přenesli do mýtického světa 
řeckých bájí a pověstí. Zato sedmáci nám připomněli slavné pří-
běhy z českých pověstí. Osmička nás překvapila gangsterským 
zpracováním Dumasových Tří mušketýrů a deváťáci si vychut-
nali krásné texty z knihy Fimfárum Jana Wericha.

Bylo to pro všechny zúčastněné nezapomenutelné poetické do-
poledne, o kterém se na našich školních chodbách mluvilo až do 
konce školního roku. Děti rozebíraly nejen jednotlivé výkony, ale 
pro velký úspěch už plánovaly, co budou číst v průběhu Týdne 
čtení dětem 2016.

Mgr. Pavlína Kožušníková
koordinátorka projektu

foto Mgr. Pavlína Kožušníková

foto Mgr. Pavlína Kožušníková
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Víte, jaký je rozdíl mezi U2 a U6?

O pravdivosti tohoto přísloví se žáci 9. třídy ZŠ Vratimov na 
Masarykově náměstí přesvědčili hned dvakrát.

V březnu a v dubnu žáci 9. třídy vypracovávali prezentace a 
písemné práce na vybraná témata soutěže Keltičkův kahan, který 
již 18. let pořádá Učitelská společnost v Ostravě – Klub histori-
ků. Psali o historii naší školy a o řepišťském katolickém básníku 
Bohumilu Pavlokovi. Na začátku května pak na Základní škole 
Mitušova v Ostravě – Hrabůvce své práce obhajovali před odbor-
nou porotou. Vše dobře dopadlo a na začátku června si Michaela 
Přečková a Denis Rybář se svou učitelkou dějepisu Mgr. Pavlínou 
Kožušníkovou mohli vychutnat odměnu v podobě dvoudenního 
zájezdu. A byl to opravdu zážitek! První den patřil prohlídce Li-
toměřic. Konkrétně si prohlédli podzemní důl Richard, ve kte-
rém v době 2. světové války nacisti skryli svou továrnu. Dnes se 
do jeho chodeb uschovává radioaktivní odpad. Pak naopak vy-
stoupali na vyhlídkovou věž Domu U Kalicha, kde se v minulosti 
konala sezení městské rady. Prohlídka pokračovala procházkou 
tímto nádherným městem, nejvíce děti zajímaly památky spojené 
s osobností Karla Hynka Máchy, který v tomto městě zemřel. Na 
závěr prvního dne si na účastníky zájezdu udělali čas členové 
místní historické skupiny a všichni přítomní si mohli vyzkou-
šet středověké oděvy i zbraně. Zájemci si také mohli ověřit své 
žonglérské dovednosti s míčky. Druhý den byl celý zaplněn neza-
pomenutelnou prohlídkou Terezína. Na zpáteční cestě účastníci 
zájezdu jako věrní Čechové vystoupali na horu Říp.

Druhou historickou soutěží, do které se naši deváťáci na jaře 
2015 zapojili, byla soutěž Lidice 21. Nejprve vyhledávali odpově-
di na testové otázky. Ve druhé části psali literární práce. Žákyně 
Lucie Vaňková psala skutečný příběh o svém dědečkovi Ferdi-
nandu Mitělovi, který se v průběhu 2. světové války zapojil do 
protifašistického odboje a zradou se ocitl v koncentračním tábo-
ře, kde také zahynul. Tato slohová práce o snech obyčejného člo-

Nejdřív historická práce a pak zábava
věka, o jeho vynálezech, jež se vinou války už nikdy neuskuteč-
nily, oslovila porotu a Lucie byla vybrána z 3041 soutěžících mezi  
finalisty. Své ocenění převzala 11. 6. 2015 na zámku Nový Hrad 
v Jimlíně u Loun. Protože letos uplynulo přesně 550 let od jeho 
založení, byli finalisté přeneseni do dob středověku. Herci Máša 
Málková a Alfréd Strejček ztvárnili soud nad hraběnkou Annou 
Barborou z Löweneggu, jednou z původních majitelek zámku. 
Následovalo vystoupení skupiny Dei Gratia a představení středo-
věkých  řemesel na hradním nádvoří. Po ukázkách dobových šer-
mířských zápasů v podání historické skupiny Vítkovci následoval 
příjezd legendárního knížete Oldřicha a Boženy. Obě historické 
postavy přivítaly všechny účastníky a pozvaly je na pochod ke 
brodu v Opočně u Loun, kde se Oldřich a Božena poprvé spatřili 
a zamilovali. Právě na tomto místě byl slavnostní program zakon-
čen přednáškou o historii tohoto místa v podání Alfréda Strejčka, 
za účasti ředitele Památníku Lidice a starosty obce Opočno.

Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Lucie Vaňková, foto ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

Žáci 7. třídy ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, to ví. Právě 
oni totiž reprezentovali svými pracemi naši školu na výstavě Svět 
techniky očima dětí v objektu Světa techniky a U6 v Dolních Vít-
kovicích. Soutěže se zúčastnilo celkem 28 mateřských i základ-
ních škol z Ostravy a jejího okolí. Žáci vytvořili celkem 262 kre-
seb, maleb, koláží, modelů, keramických výrobků apod., k nimž 
čerpali inspiraci právě na výstavách v areálu Světa techniky a U6. 
Na slavnostním vyhlášení vítězů dne 25. 6. 2015 bylo rozdáno 
celkem 14 cen a Tomáš Šebesta z naší školy si odnesl jednu z nich. 
Dostal Mimořádnou cenu ředitele Dolní oblasti Vítkovice. Bylo 
to krásné ukončení školního roku 2014/2015, v jehož průběhu si 

naši žáci mohli prohlédnout spoustu zajímavostí ze světa fyziky, 
biologie, zeměpisu, dějepisu i z dalších oblastí vědy a techniky.

Mgr. Dana Dalihodová
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr. Dana Dalihodová
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Čerti v kuchyni
Máte čerty v kuchyni? Nebo máte pocit, že přijdete do restau-

race a tam jídlo chutná, jako by to vařili čerti? Právě s takovými 
zážitky se mohli podělit účastníci literární soutěže ostravského 
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky s názvem Čerti 
v kuchyni. Partnery soutěže byli společnost Librex Publishing, 
Hitrádio Orion a Moravskoslezský deník.

Soutěže se zúčastnilo celkem 921 žáků základních škol, z nichž 
11 bylo odměněno věcnou cenou. Slavnostní vyhlášení výsledků 
proběhlo 25. 6. 2015 v ostravském multikině CineStar. Žákyně 
8. třídy ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí Nikola Vogalová si 
převzala cenu za 10. místo. Celé slavnostní dopoledne bylo za-
končeno promítáním nové české pohádky Sedmero krkavců. Nej-
hezčí pohádky letošního ročníku čertovské soutěže namluvili v 
průběhu letních prázdnin moderátoři Hitrádia Orion na CD, které 
dostali na začátku září prvňáčci vybraných základních škol jako 
dárek.
Oceněná práce Nikoly Vogalové: Lukáš - záchrana Pekla

Náš příběh se odehrává v krásném městě Ostrava. V malém 
domečku bydlí devítiletý chlapec jménem Lukáš, který je vel-
mi zaujat komiksovými časopisy s čerty. Jednoho dne se chlapec 
dozví o novém pokoji dole ve sklepě. Rozhodne se tedy navštívit 
tuto místnost. Dlouhá chodba za dveřmi schovává veliké tajem-
ství. Ukrývá se zde dům pána Pekel a jeho služebníků. Lukáš se 
tedy vydává vstříc Peklu.

„Co tu pohledáváš?!“ ptá se mladíka čert Šmudlík, který si 
chlapce po chvíli všiml. „Sám ani nevím, prošel jsem dveřmi a 
jsem tady.“ „ Tak tě tady vítám! Nemusíš se nás bát, tady zlé 
čerty nenajdeš. Následuj mě do naší kuchyně!“ usmívá se Šmu-
dlík. Než dorazili na určené místo, prohodili spolu pár vět, aby 
řeč nestála. Když se dostali do kuchyně, Lukáš se ulekl. Všude 
se pohybovali slušně upravení čerti, kteří se pomocí kouzel sna-
žili připravit chutné jídlo. „Rychle, šup šup, lednice a sporáky 
do pozoru!“ ozval se čert Pikolín. Jen tato slova dořekl, všechny 
sporáky se usmály a lednice otevřely svá dvířka. „To je úžasné 
a proč to všechno děláte?“ táže se v rohu stojící Lukáš. Čerti 
se zastavili a otočili se na neznámého hosta. Šmudlík se však 
před Lukáše postavil a dodal: „Toto je náš kamarád,“ snažil se 
ostatním čertům vysvětlit, co se stalo, avšak do řeči mu skočil 
chlapec. „A rád bych vám pomohl, vždy jsem chtěl vařit s čer-
ty!“ Pikolín a mladá čertice Drahomíra se ke klukovi přiblížili a 
Lukáš citíl, že se stane něco zlého. Naštěstí se čertice usmála, a 
tak poznal, že je vše v pořádku. Utíkal tedy k plotně a začal vařit 
dobroty ze svého domova.

Když bylo vše uvařené, všichni si rázem oddychli. “Výborně, 
chlapče, zvládli jsme to a teď bál pana Pekel může začít!“ Ve vel-
kém sále se začaly scházet různé nestvůry a nebohé duše. Oslavo-
valy se totiž Ďáblovy narozeniny. Dožil nebo spíš prožil krásných 
1 000 let. Jakmile se vše zdálo v pořádku, objevili se zlí trolové, 
kteří nemají čerty v lásce. Kdysi dávno se konala bitva o Peklo a 
trolové byli poraženi. A protože uviděli příležitost odplaty, roz-
hodli se tedy všechno jídlo ukrást. Tři darebové jménem Bam-
bula, Krampula a Vykula se vkradli do domu, aby vše pokazili.

„Ach, né!“ křičí nebohá čertice Mahulena, která se rozhodla 
donést hostům jídlo, avšak v kuchyni nenalezla nic než papír, na 
kterém bylo napsáno: „Ať si váš pán pochutná a vyřiďte mu veli-
ký pozdrav. Podepsáni Bambula, Krampula a Vykula.“ Po výkřiku 
přibíhají ostatní čerti, aby se podívali, co se stalo. „U strašného 
pekla, co to má znamenat?!“ ptá se pomateně Berták. Čerti-
ce, ukazující na papír trolů, se rozbrečela. Když v tom přichází 
Lukáš, jelikož byl poslán do kuchyně, neboť měl přinést jídlo. 
Všichni si povzdychli a Pikolín s Lukášem začali Mahulenu uti-
šovat. Vše se zdálo ztracené a že jejich pán prožije své narozeni-
ny v nepokoji, avšak statečný chlapec pronesl slova, aby všechny 
uklidnil: „ Přece se jen tak nevzdáme, protože my jsme odvážní a 
nebojácní!“ Jen co to dořekl, všichni povstali a  čertice si utřela své 
slzy. „Tak, jdeme na to!“ Celá kuchyně se začala hýbat a každý 
pobíhal z místa na místo. Ze sálu se však ozval pokřik, že hosté 
mají hlad, aby se už konečně přineslo jídlo. „Už to skoro máme, 
chybí nám dopéct netopýří plátečky a hadí křupínky,“ ohlašuje 
čert, zapisující všechny pochoutky do seznamu.

„Hotovo!“ zaznělo celou místností. Když Lukáš spolu s nový-
mi kamarády pospíchal do sálu, uviděl troly, kteří celé předchozí 
jídlo snědli. „No, že se nestydíte, vy uličníci!“ zvyšuje na ně hlas. 
Bambula, Krampula a Vykula se ulekli a utíkali směrem k městu 
trolů jménem Lučínkov. „Pospěš, Lukáši,“ připomíná mu Šmud-
lík. Dveře se otevírají a jídlo se ukládá na stůl. Každý si přijde na 
své. Například pro lesní žínky jsou připravena obalená křidýlka 
vážek, pro vodníky a nebohé duše ryby a pochoutky z moře.

Když všichni jídlo snědli, byli čerti pochváleni samotným hos-
titelem a Lukáš byl odměněn rubínovým srdcem, aby na Peklo 
nikdy nezapomněl. Šmudlík, Pikolín a Mahulena doprovodili Lu-
káše ke dveřím, kterými přišel. „Sbohem, chlapče, a hlavně ne-
zlob, jinak půjdeš do jiného Pekla!“ volali na kluka, který zmizel 
za dveřmi. Ráno se probudil ve své posteli. „Ach, byl to jenom 
sen,“ povzdychl si. Ale když chtěl rozsvítit lampičku, všiml si, že  
na lampičce visí rubínové srdce. Že by to přece jen nakonec sen 
nebyl?!

Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Připravujeme s Vámi, pro Vás a Vaše děti svěží doplněk ekolo-
gické výchovy - velkou hru Město snů Vratimov 2015/2016.

Nedejte se odradit prvním dojmem, že snění se do dnešní doby 
příliš nehodí. Nechejte se naopak 
zlákat chvíli si hrát.

Schopnost snít je to, co nám 
dospělým už mnohdy chybí. 
Představivost je naopak předpo-
kladem tvořivého myšlení. Tato 
schopnost se naštěstí rodí s kaž-
dou novou generací.

Město snů je velkou hrou dětí a 
dospělých. Je určena pro neome-
zený počet účastníků a ke snad-
nější koordinaci využívá těsné 
spolupráce se školami. Děti se ve 

Město snů Vratimov

MĚSTO SNŮ

hře stávají řešiteli vybraného problému, vytvoří si svůj plán a za 
pomoci dospělých, které přibírají do hry, své představy upravují a 
hledají cesty, jak je uvést do života.

Obsah projektu je zaměřen široce na ozdravování života měst-
ského společenství s důrazem na oblast odpadového hospodářství. 
Hra má dvě základní propojené části: výtvarnou a literární soutěž 
– Moje město snů a praktickou soutěž – Škola a odpady – z ní 
bezprostředně vzejdou změny vedoucí k minimalizaci odpadu 
vznikajícího ve škole, zejména systém třídění odpadu s technickou 
koncovkou. 

Partnery tohoto projektu ekologické výchovy v odpadovém hos-
podářství jsou společnost .A.S.A., spol. s r.o., Město Vratimov a 
základní školy - ZŠ Datyňská a ZŠ Masarykovo náměstí.

Projekt bude realizován v prvním pololetí školního roku 
2015/2016. Věnujme pozornost dětským snům. Vždyť důsledky 
našich rozhodnutí ovlivní jejich budoucnost.

Martina Mazurová
.A.S.A., spol. s r.o. 
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Rýžování zlata v Mateřské škole Vratimov

foto MŠ Vratimov

Na pátek 26. 6. 2015 byla pro děti z nejstarších tříd Mateřské 
školy ve Vratimově připravena zajímavá beseda na téma rýžování 
zlata. Nejdříve si ve třídě U Slunečnice vyslechly vyprávění pana 
Pěčonky, který hovořil o svých zážitcích při cestách za zlatem. 
Na interaktivní tabuli si pak mohly prohlédnout fotky s ukázkami 
ručního i strojního rýžování zlata. 

Všichni si představovali, že se při tomto úkonu vyloví velké 
lesklé kusy tohoto kovu. Byli však překvapeni, když se jim do 
rukou dostala sklenička s malinkými, sotva viditelnými kousky 
zlata. Děti se tak dozvěděly, že rýžování zlata je vlastně zdlou-
havá činnost, při které musí být člověk velice trpělivý a pozorný. 
Pan Pěčonka dětem také povyprávěl o tom, s kterými zvířaty žijí-
cími ve volné přírodě se na svých cestách setkává. Po této besedě 
jsme se všichni přesunuli na školní zahradu, kde u vodních korý-
tek děti zhlédly názornou ukázku, jak se zlato správně rýžuje. 
Pozorovaly, jak se z rýžovací pánve pomalu a za stálého otáčení 
odplavuje hlína a písek ze zlatonosné řeky. Nejdříve tomu někteří 
nevěnovali moc pozornosti. Až po nějaké době, když na pánev 
zasvítilo sluníčko, všechny děti zajásaly, protože se konečně mezi 
hlínou něco zlatě zatřpytilo! Později si někteří odvážlivci mohli 
rýžování zlata sami vyzkoušet. 

Myslím, že beseda byla pro děti přínosem. Mohly si z ní odnést 
vědomosti o tom, že zlato je opravdu drahý kov a než z něj bude 
prstýnek nebo řetízek, musí urazit zdlouhavou cestu, aby nabylo 
své dokonalosti.

Kateřina Božoňová
MŠ Vratimov

DDM Vratimov

Ohlédnutí za letními tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal o letních prázdninách 

čtrnáct táborů pro děti. Z toho čtyři tábory byly příměstské – to 
znamená, že rodiče ráno děti přivedli na domeček, kde pro ně byl 
připraven bohatý program, včetně zajímavých výletů a odpoled-
ne si děti opět vyzvedli. Jedním z příměstských táborů bylo sou-
středění pro malé mažoretky. Příměstských táborů se zúčastnilo 
celkem 81 dětí. 

Pobytových táborů, kterých bylo deset, se zúčastnilo celkem 
354 dětí. Pobytové tábory probíhaly na různých místech (Moráv-
ka, Lukavec, Myšinec…) a v různých typech ubytování, od stanů 
až po ubytovny hotelového typu, takže vybrat si mohl opravdu 
každý. Všechny tábory byly motivované celotáborovou hrou, kte-
rá vytvářela atmosféru každého z táborů. Tak například mohli 
být účastníci táborů Badateli, ocitnout se na Tajuplném ostrově 
nebo ve Strašidelném mlýně. V rámci táborů proběhla i odborná 
soustředění Taekwon-do a TV Pantuška.

O děti se starala necelá stovka pedagogů, kuchařů, zdravotní-
ků a dalších pracovníků táborů. Těmto lidem patří velký dík za 
jejich práci, které obětovali převážně část své vlastní dovolené 
nebo prázdnin. Za svou práci obdrželi všichni velmi skromnou 
finanční odměnu. Pro zachování nízkých cen našich táborů jsou 
tito výjimeční lidé ochotni pracovat jen za dětský úsměv. Proto 
mi dovolte poděkovat jim za jejich práci alespoň touto cestou.

O tom, že se tábory povedly, svědčí děkovné dopisy rodičů. 
Děkujeme za důvěru a už nyní pro vás připravujeme tábory na 
léto 2016.

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

foto DDM Vratimov
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DDM Vratimov

Den otevřených dveří
V úterý 1. září 2015 jsou pro všechny zvědavé u nás na Domě 

dětí a mládeže Vratimov v době mezi 10. až 15. hodinou dveře 
otevřené. Přijďte si pohlédnout prostory, kde Vaše děti nebo i Vy 
můžete trávit svůj volný čas. Naším cílem je Váš volný čas pod 
naší střechou.

Křižovatka zájmů aneb stop nudě
Nabídka kroužků, kurzů a dalších aktivit DDM Vratimov pro 

školní rok 2015/2016 proběhne v úterý 1. září 2015 od 15 do 18 ho-
din v prostorách Domu dětí a mládeže Vratimov na ulici 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 doplň-
kové hry a soutěže. Za jejich splnění čeká na děti odměna formou 
nanuku.

Vratimovský smeč
První ročník turnaje amatérských a rekreačních volejbalistů 

o putovní pohár pro hráče ve věku 15 – 99 let proběhne na hřišti 
DDM Vratimov v sobotu 5. 9. 2015 od 9 hodin. Podmínkou jsou 
2 ženy v družstvu. Termín pro přihlášení je do 3. 9. 2015 na tel: 
739 201 077 nebo na mail: m.gracova@ddmvratimov.cz.

Diskotéka
První diskotéka tohoto školního roku pro náctileté proběhne v pá-

tek 11. 9. 2015. Začínáme v 18 hodin.

Putování za švestkovou vůní
V sobotu 3. 10. 2015 můžou rodinná družstva v čase mezi 15 

a 15.45 vyrazit na Putování za švestkovou vůní. Start je u DDM 
Vratimov. Trasa vede napříč Vratimovem až k Domu zahrád-
kářů. Cestou za švestkami budete plnit úkoly a v cíli na každého 
čeká švestkové překvapení. Podmínkou účasti je, aby v každém 
družstvu byl alespoň jeden dospělák. Na akci se podílí Český za-
hrádkářský svaz.

Pozvánky na akce DDM Vratimov

Tak je to tady! Letos je tomu 40 let ode dne, kdy vratimovské 
děti a mládež dostali od města Vratimov do užívání budovu bý-
valého Katolického domu, dnes DDM Vratimov. Je to spousta 
let. Za tu dobu prošel „domeček“, jak se mu dnes říká, celou řa-
dou změn. Vystřídala se v něm celá řada vedoucích i účastníků 
činností. Není náhodou, že i tábor na louce Nadějov v Lukavci 
u Fulneku slaví stejné výročí. 

Rádi bychom tato výročí oslavili. A rádi bychom, abyste byli 
u toho. Proto zveme všechny pamětníky a přátele bývalého Pi-
onýrského domu a současného Domu dětí a mládeže na oslavy 
kulatin. Oslavy proběhnou v DDM Vratimov v pátek 18. září 
2015. Oficiální část zahájíme v 15 hodin. Od 18 do 22 hodin bude 
připraveno neformální posezení pro pamětníky a současné ve-
doucí kroužků. 

Těšíme se na setkání. Bližší informace o všech aktivitách 
Domu dětí a mládeže Vratimov naleznete na www.ddmvratimov.
cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/DDMVrati-
mov. 

Bc. Hana Nevrlá 
ředitelka DDM Vratimov

Oslavy 40. výročí Domu dětí
 a mládeže Vratimov

Pro školní rok 2015/2016 si Dům dětí a mládeže Vratimov při-
pravil pro děti, mládež, ale i dospělé zájemce opět bohatou na-
bídku kroužků, klubů a kurzů. Jsou mezi nimi naše stálice, jako 
například mažoretky ZIK ZAK, ale také novinky, jako je třeba 
Grafický design, Robotika a Dřevař. Pro dospělé je připraven Ta-
neční kurz.

Kompletní nabídku naleznete od 1. září 2015 na webových 
stránkách www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku DDM Vra-
timov. 

Pro úplný přehled o nabídce doporučuji navštívit DDM Vrati-
mov 1. 9. 2015. Máme pro Vás připravený Den otevřených dveří a 
odpoledne Křižovatku zájmů pro děti. Na těchto akcích dostanete 
od nás kompletní nabídku aktivit pro nový školní rok. Můžete si 
prohlédnout naše prostory a dostanete odpovědi na své otázky. 
Od tohoto dne je možno přihlásit se do kroužků.

Činnost kroužků bude v tomto školním roce zahájena v týdnu 
od 21. 9. do 25. 9. 2015 dle rozvrhu. Jde o zkušební provoz. Zna-
mená to, že si můžete projít více kroužků, aniž byste se muse-
li přihlašovat. Vyzkoušíte si, zda vybraná aktivita splňuje Vaše 
očekávání, vedoucí Vám odpoví na Vaše dotazy a představí plán 
činnosti kroužků na celý školní rok. V tomto týdnu mimořádně 
umožňujeme rodičům účast na kroužku. Jedinou podmínkou jsou 
přezůvky. 

Nabídka kroužků Domu dětí a mládeže Vratimov pro školní rok 
2015/2016

Ostrý provoz kroužků bude zahájen v týdnu od 29. 9. do 2. 10. 
2015. Věřím, že v naší nabídce najdete kroužek, který Vám a Va-
šemu dítěti zpříjemní volný čas.

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

Za kolektiv pracovníků DDM Vratimov
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka

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

Bc. Hana Nevrlá 
ředitelka DDM Vratimov

foto DDM Vratimov
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Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení 2015

Benefiční koncert Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli... 
Na podporu Charitního střediska sv. Lucie - startovací byty, 

proběhne ve čtvrtek 17. 9. 2015 od 19 hodin v kostele Sv. Ducha 
v Ostravě-Zábřehu benefiční koncert. Předprodej vstupenek bude 
zahájen od 4. 9. 2015. 

Celý výtěžek vstupného využijeme v rámci povolené veřejné 
sbírky na podporu dofinancování přibudování Tréninkových 
prostor Charitního střediska sv. Lucie. To již od března 2015 
slouží ženám a mužům z azylových domů a startovacích bytů 
k získání dovedností a schopností potřebných pro zvládnutí sa-
mostatného bydlení a vlastních potřeb v běžném životě ve spo-
lečnosti. Jde například o nácvik vaření, ručních prací, výtvar-
nou činnost, výuku práce na PC, kurzy zaměřené na finanční 
gramotnost, vstup na trh práce atd.

Záštitu nad akcí převzali Mons. František V. Lobkowicz, bis-
kup Diecéze ostravsko-opavské, Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor Statutárního města Ostrava; Miroslav Novák, hejtman 
Moravskoslezského kraje. Více na webu: http://ostrava.caritas.cz/
akce/sesli-se-aby-pomohli-17-9-2015/.
Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny 
a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost účasti zdar-
ma 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 so-
ciální oblasti.

Získáte informace o tom, jak se nemocnému podává strava, 
tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování jako 
prevence vzniku proleženin. Proběhnout 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 21. 9. 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-mail: cho.
hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme se na Vaši účast! 

Chcete být užiteční? Darujte svůj čas lidem, kteří Vaši po-
moc potřebují…

 Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše a 
Fakultní nemocnice Ostrava. Cílem práce dobrovolníků z Dob-
rovolnického hospicového centra Charity Ostrava je poskyto-

Sejdou se, aby pomohli lidem ohroženým sociálním vyloučením
vání kvalifikované pomoci lidem v závěru života, doprovázení 
nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník může nemocné-
mu člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trávený čas 
např. povídání, čtení, hru a s tím i pochopení a podporu. Dobro-
volnická činnost přináší pocit smysluplné práce a seberealizace, 
možnost získat nové zkušenosti a přátele. 

Dobrovolníky odborně připravujeme v šedesátihodinovém 
kurzu, po jehož dokončení obdrží účastník certifikát o jeho ab-
solvování. Kurz pro hospicové dobrovolníky začíná 25. 9. 2015 
od 16 hodin. Podmínkou je minimální věk 18 let a osobnost-
ní předpoklady jako jsou komunikační schopnosti, empatie, 
schopnost týmové práce a vyrovnanost s nemocí a umíráním.

Kontakt Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum, 
Charvátská 8, Ostrava-Výškovice, (budova Hospice sv. Lukáše). 
Kontaktní osoba Bc. Jana Camfrlová, DiS. Tel: 599 508 505, 
731 625 768, e-mail: cho.hospicove.centrum@charita.cz, web: 
www.ostrava.charita.cz, http://ostrava.caritas.cz/akce/kurz-pro
-hospicove-dobrovolniky-25-9-2015/.

Ing. Dalibor Kraut
Charita Ostrava

V průběhu měsíců září a říjen se 
můžete seznámit s výstavou ilu-
strací Honzy Smolíka ke knihám 
spisovatelky a scénáristky Kláry 
Smolíkové, která vznikla na zá-
kladě jejich knih (nejen) o historii. 
K výstavě ještě přibudou komiksy 
z knihy Husův dům a ilustrace z 
knihy Jak se staví město. Neváhej-
te a přijďte se podívat!

Výstava bude ke zhlédnutí od 
10. září do 16. října 2015  v půj-
čovní době v pondělí a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin, 
v úterý od 9 do 12 hodin a v pátek od 13 do 16 hodin.

V místní knihovně Horní Datyně by měl provoz začít po 
dvouměsíčním uzavření v pondělí 7. září 2015 ve 14 hodin. 
Těšíme se na Vás!    

Marika Zajíčková
MěK Vratimov

Městská knihovna Vratimov

Ve dnech 11. – 14. června 2015 se uskutečnil již 16. ročník sou-
těžní výstavy seniorů pro radost a potěšení na Výstavišti v Lysé 
na Labem. Za město Vratimov se této výstavy se svými výrobky 
zúčastnili tito senioři:
za Spolek seniorů města Vratimova Libuše Kolářová (vyšívání - 
ubrusy), Dagmar Šuhajová (vyšívání - ubrus) a Amálie Mokošová 
(vyšívání - ubrus),
za Svaz tělesně postižených, místní organizaci Vratimov, Jindřiš-
ka Radvanská (paličkování - motýlci a na dřevěné desce) a Da-
nuše Slívová (pedig - ošatka, příborník),

za pečovatelskou službu města Vratimova, Miroslav Knap (asam-
bláž - obrázky).
Všichni zúčastnění obdrželi malou pozornost s pamětním listem 
a Miroslav Knap navíc získal ve své kategorii ocenění za svou 
práci.

Děkuji touto cestou všem zúčastněným za reprezentaci města 
Vratimova a budeme se společně těšit na další ročník této krásné 
soutěžní výstavy, kterou pořádá Centrum sociálních a zdravot-
ních služeb Poděbrady o.p.s.

Iveta Kaňáková, DiS.
koordinátor pečovatelské služby města Vratimova
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Rok 1935
Počasí

Rok 1935 byl převážně suchý, nouze bylo o píci. Jinak byl rok 
průměrně úrodný, rež a pšenice však polehly. Temperatura v roce 
1935: leden dopoledne 0,5 °C, odpoledne - 3,4 °C. Únor dopoledne 
- 2,1 °C, odpoledne 1,5 °C. Březen dopoledne - 3,7 °C, odpole-
dne 5,5 °C. Duben dopoledne 4,5 °C, odpoledne 11,4 °C. Květen 
dopoledne 9,3 °C, odpoledne 17,5 °C. Červen dopoledne 13,7 °C, 
odpoledne 22,8 °C. Červenec dopoledne 12,6 °C, odpoledne 21,6 
°C. Srpen dopoledne 11,6 °C, odpoledne 21,7 °C. Září dopoledne 
9,9 °C, odpoledne 7,6 °C.   Říjen dopoledne 7 °C, odpoledne 10 °C. 
Listopad dopoledne 2,6  °C, odpoledne 7,7  °C. Prosinec dopoledne 
4 °C, odpoledne 4 °C.

informace občanům

Nezaměstnanost 
Nezaměstnanost dělnictva je rok od roku větší, lidé by chtěli 

pracovat, není však žádného zaměstnání. V poslední době stoupla 
značně nezaměstnanost ve zdejším kraji. Je to následek omeze-
né výroby ve zdejších průmyslových podnicích. K 31. lednu t. r. 
bylo u okresního úřadu práce  ve Frýdku přihlášeno celkem 2 809 
nezaměstnaných a omezeně pracujících osob. Z toho počtu při-
padá na samotný Frýdek (město) 619 nezaměstnaných a omezeně 
pracujících osob. Nárok na podporu gentského systému uplatnilo 
v měsíci lednu celkem 619 osob. Počet nezaměstnaných ve Vrati-
mově dle stavu ze dne 1. ledna 1935 bylo 136 osob, a sice z toho 
počtu 2 dle gentského systému. V roce 1934 bylo 132 nezaměst-
naných osob.
Kronika Jana Klegy

Jan Klega, rolník čís. 87 zapsal do své rodinné kroniky tyto 
pamětihodné události.  V lednu 1891 bylo mnoho sněhu a velké 
chumelenice. Dne 15. července 1891 byla velká voda, žně byly 
špatné a celé léto mokré. Velká voda byla též 16. – 17. června 
1894. V únoru 1895 bylo mnoho sněhu a vánice do polovice 
března. Sněhu bylo na 1,5 m. V říjnu 1895 začala se stavět 
stavitelem Srnou z Moravské Ostravy nová farní budova, kte-
rá stála přes 9 000 zlatých. V rožním kamenu jsou v plechové 
skřínce zazděny památní listiny. Stará farní budova stála přes 100 
let. Fara a kříž u kostela byly posvěceny 22. října 1896. V roce 
1896 byly v lednu velké závěje sněhu. Léto bylo mokré, senné žně 
špatné, obilní žně ranní byly pěkné, pozdější obilí zůstalo až do 
15. srpna porostlé v mandelích, s nebe se jen lilo, každý den, žáden 
nepamatoval tak špatné žně, brambory na polích hnily. V roce 1897 
dne 12. května napadlo sněhu až na 0, 3 m, květen byl celý špatný, 
pršelo pořád, staří lidé takového máje nepamatují. Brambory se sá-
zely okolo 15. června. 

Málokunčická šachta byla postavena na Malíkově roli. Odpro-
dané za 4 000 zlatých v roce 1897. Velkokunčické panství hraběte 
Saint Genois prodáno bylo 5. června 1897, a to panství velkokun-
čické, vratimovské a řepištské v exekuční cestě brněnské spořitel-
ně za 500 000 zlatých. 

Vratimovský mlýn po Jos. Kubítovi byl prodán roku 1897 to-
várně za 14 600 zlatých. 
Obilní ceny od roku 1877 až do roku 1897: 

 - 1 měřice rži tj. ¾ hl za 3,5 zl. - 3,7 zl.  
 - 1 měřice pšenice tj. ¾ hl za 4,2 zl. – 5 zl. 
 - 1 měřice ječmene tj. ¾ hl za 3,2 zl. – 3,5 zl. 
 - 1 měřice ovsa tj. ¾ hl za 2,2 zl. – 2,8 zl.
 - seno 50 Kg za 1 zl. – 1,5 zl.
 - brambory 100 Kg za 1,6 zl. – 2 zl. 
Ceny obilní stouply po žních. 1 měřice rži za 5,5 zl., 1 měřice 

pšenice za 7,2 zl.

Nový rok 1898 byl teplý bez sněhu, zima jako vesna. V únoru 
teplo, pracovalo se v poli, komáři lítali. Březen byl taky teplý a 
pěkný. 10. září 1898 byla v Ženevě zavražděna rakouská císařov-
na Alžběta. V říjnu 1898 o posvícení v pondělí večer byla velká 
hřmota a blýskanice, potom bylo teplo jako v létě až do poloviny 
prosince. 

Dne 24. června 1899 byly ve Vratimově posvěceny nové varhany 
od Riegra z Krnova, stály 3 600 zlatých. V tomto roce 17. července 
byl ve Vratimově návštěvou hravě Thun-Hohenstein, zemský pre-
sident, starostou byl pan Ludvík Telecký. 

První stavení na panském poli (v Hermaně) u Ribiařova (tehda 
Bělova) hostince postavil Ruta z Podlesí. Stavební místo, čtvereční 
sáh stál 3,5 zlatých na jiných polích stála měřice 500 – 800 zlatých. 
Peníze v tomto čase byly: haléř, dvouhaléř, pěťák, niklové desetníky. 
Stříbrné: koruna, renšťák. Papírové: 5 zlatých, 10 zlatých, 50 zlatých, 
100 zlatých. Zlaté: 10 korun, 20 korun. 

pokračování příště 

ilustrační foto, foto archiv KS

Kronika města Vratimova, část 48. - rok 1935
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děti s vybarveným obrázkem dostanou malé překvapení

neděle 20. září v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

rodinné vstupné 80 Kč  
  dospělí 60 Kč  •  děti 40 Kč

Nedělní divadelní pohádka - Divadelní soubor Bambules

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

OBUškU z pytle ven!

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.

foto KS Vratimov

akce v kulturním středisku

Ohlédnutí za Vratimovskou poutí
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akce v kulturním středisku

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

MALÁ 
RETROSPEKTIVA

PETR JEDLIČKA

vernisáž výstavy 8. září v 17 hodin

OBRAZY, SOCHY, KRESBY

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

MALÁ 
RETROSPEKTIVA

PETR JEDLIČKA

OBRAZY, SOCHY, KRESBY

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

vstup zdarma
Výstava bude otevřena do 5. listopadu každou středu a čtvrtek  

od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

MALÁ 
RETROSPEKTIVA

PETR JEDLIČKA

OBRAZY, SOCHY, KRESBY

vernisáž výstavy 8. září v 17 hodin vernisáž výstavy 8. září v 17 hodin

vstup zdarma
Výstava bude otevřena do 5. listopadu každou středu a čtvrtek  

od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

vstup zdarma
Výstava bude otevřena do 5. listopadu každou středu a čtvrtek  

od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

Vstupenky v předprodeji  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.

peter Quilter

Opona nahoru!
pátek 4. září v 19 hodin

Kulturní dům Horní datyně, vratimovská 224

Divadlo Devítka 

v sále stolová úprava s možností občerstvení 

vstupné 60 Kč

Vstupenky v předprodeji 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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PŘIPRAVUJEME

Manželství po italsku s dojetím a komikou. 

Eduardo De Filippo: Filumena Marturano
Divadelní agentura Harlekýn

vstupné 370 Kč

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

Režie: Zdeněk Kaloč
Překlad: Oldřich Kautský
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Ge-
bouský, Jaroslava Pokorná/Jaroslava Tvrzníková /Jaro-
slava Obermaierová, Malvína Pachlová/Anna Fialová, 
František Skopal, Karel Heřmánek ml. /Jan Ťoupalík, Petr 
Srna/Michal Čeliš, Libor Hruška/Zdeněk Hruška, Petr 
Vančura/Václav Legner

akce v kulturním středisku

Jaký je význam vašeho jména či data narození? Jaký mají vliv čísla na zdraví? 

numerologická přednáška s Bc. Dagmar Halotovou

Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48

vstupné 30 Kč
Vstupenky v předprodeji 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.

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

Vstupenky v předprodeji 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.

CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE
20. října 2015 v 18 hodin

1. listopadu 2015 v 19 hodin



16

Rodinný film

Asterix: 
Sídliště bohů
16. září v 17 hodin
Francie, 2015, 85´, animovaná 
pohádka (český dabing), rodinné 
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, 
přístupné bez omezení
Režie: Louis Clichy
Pokračování slavné animované komedie pro děti i dospělé. 
Hrstka nepoddajných Galů se nadále vysmívá Juliu Cesarovi 
a odolává jeho válečným výpadům. 

Nezlomný
23. září v 19 hodin
USA, 2015, 137´, válečné drama (české titulky), vstupné 70 Kč, 
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Angelina Jolie
Hrají: Jack O´Connell, Garrett Hedlung, Jai Courtney a další.

Když máte silnou vůli, přežijete všechno! Osud slavného 
amerického olympionika, válečného letce, trosečníka a 
válečného zajatce je toho důkazem.

Sobotní kino pro děti

O statečné princezně
26. září v 10 hodin
ČR, 68´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč, 
přístupné bez omezení
Císařovy nové šaty, Krakonoš a mistr jehlička, O statečné 
princezně, Čarovná rybí kostička, Kocourek Mňouk, Já a 
Bělovous Zrzunda.

Rodinný film

Zloba – Královna černé magie
30. září v 17 hodin
USA, 2014, 97´, rodinný film (český dabing), rodinné vstupné 
100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Linda Woolverton
Hrají: Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning a další.
Královna Zloba si uvědomuje, že princezna, kterou při narození 
proklela, může být klíčem k míru mezi lidskou a lesní říši, a je 
tak nucena k nemilosrdným činům.

Zvonilka a tvor Netvor
1. září v 17 hodin
USA, 2015, 76´, animovaná pohádka (český dabing), vstupné 
ZDARMA, přístupné bez omezení
Režie: Steve Loter

Veselá víla Chovatelka Fauna věří, že každý živý tvor je v 
jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem, který je 
podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. Fauna musí 
poslechnout své srdce a zariskovat, aby s pomocí svých vílích 
kamarádek záhadného tvora Netvora zachránila před strážci 
Hvězdné roklinky. 

Filmový klub

Filmový dobrodruh Karel Zeman
2. září v 19 hodin
ČR, 2015, 102´, dokument, vstupné 80 Kč, členové klubu 70 Kč, 
přístupné bez omezení
Režie: Tomáš Hodan
Hrají: Terry Gilliam, Ludmila Zemanová, Boris Masník a další.

Filmový dobrodruh Karel Zeman je životopisný film, 
který se ohlíží za životem, prací a významem génia světové 
kinematografie.

Domácí péče
9. září v 19 hodin
ČR, 2015, 92´, lidská komedie, vstupné 70 Kč, přístupné bez 
omezení
Režie: Slávek Horák
Hrají: Alena Mihulová, Bolek Polívka, Tatiana Vilhelmová a 
další.

Domácí péče je silný příběh se spoustou dojemných a vtipných 
momentů. Film, ze kterého budou lidé odcházet rozhodnuti 
žít lépe a vnímavěji.

kino Hvězda v září
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Září
 v kulturním středisku

Program ve Společenském domě ve Vratimově

3. září  15.00 učebna č. 11 autoškola
8. září 17.00 galerie vernisáž výstavy   
   Malá retrospektiva
8. září 18.00 kinosál Těšínské divadlo – Slepice
9. září 16.00 galerie výstava Malá retrospektiva
10. září 10.00 vestibul prodej
10. září 15.00 učebna č. 11 autoškola
10. září 16.00 galerie výstava Malá retrospektiva
16. září 16.00 galerie výstava Malá retrospektiva
17. září 15.00 učebna č. 11 autoškola
17. září 16.00 galerie výstava Malá retrospektiva
18. září 09.30 prostranství KS Běh naděje
20. září 10.00 kinosál nedělní pohádka – 
   Obušku z pytle ven!
21. září 16.30 kinosál zkouška ZUŠ
21. září 18.00 salónky přednáška 
   Zdravá výživa v praxi
23. září 16.00 galerie výstava Malá retrospektiva
24. září 15.00 učebna č. 11 autoškola
24. září 16.00 galerie výstava Malá retrospektiva
29. září 9.30 vestibul  prodej

Program v Kulturním domě Horní Datyně

  4. září 19.00 velký sál divadlo Devítka - 
   Opona nahoru!
19. září 9.00 velký sál výstava ČZS
20. září 9.00 velký sál výstava ČZS
21. září 8.00 velký sál výstava ČZS
25. září 18.40 klubovna schůze ZO ČZS
26. září  20.00 velký sál taneční zábava

informace občanům

Kurzy v kulturním středisku již naplněné k 24. srpnu 2015

Pondělí 9.45 cvičební sál cvičení seniorů 
 16.00 učebna č. 11 (14.9.) informativní schůzka AJ
 19.00 cvičební sál relax a jóga
Úterý 18.00 cvičební sál pilates
Středa 17.00 salonky jóga s Luckou
 18.30 salonky vinyasa powerjóga
Čtvrtek 17.00  cvičební sál pilates 
 18.00 cvičební sál bodyform

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

BOSU - 7. 9. 2015 - 25. 1. 2016
980 Kč/18 lekcí, 17 - 18 hodin, lektorka: Lenka Valigurová

AEROBIC MIX - 7. 9. 2015 - 25. 1. 2016
890 Kč/18 lekcí, 18 - 19 hodin, lektorka: Lenka Valigurová

SHOW DANCE S PELI - 7. 9. 2015 - 25. 1. 2016
780 Kč/17 lekcí, 18 - 19 hodin, lektorka: Martina Pelikánová

ANGLIČTINA - 14. 9. 2015 - 6. 6. 2016
2 440 Kč/33 lekcí, lektorka: Hana Kolmášová

POČÍTAČE PRO ZAČÁTEČNÍKY - 5. 10. 2015 - 7. 12. 2015
1 000 Kč/10lekcí, 17 - 18.45 hodin, lektor: Jan Ohánka

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

ZÁBAVNÉ TANEČNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI OD 8 LET
9. 9. 2015 - 21. 1. 2016
640 Kč/17 lekcí, 16.30 - 17.15 hodin, lektorka: Martina Pelikánová

BODYSTYLING - 9. 9. 2015 - 21. 1. 2016
870 Kč/17 lekcí, 18 - 19 hodin, lektorka: Bára Hudáková Janšová

FIT BALÓNY - 9. 9. 2015 - 21. 1. 2016
780 Kč/17 lekcí, 19 - 20 hodin, lektorka: Eva Šindelářová

STŘEDA

KONDIČNÍ CVIČENÍ - 29. 9. 2015 - 19. 1. 2016
720 Kč/14 lekcí, 16.30 - 17.30 hodin, lektorka: Markéta Adámková

ABY ZÁDA NEBOLELA - 15. 9. 2015 - 19. 1. 2016
885 Kč/16 lekcí, 17 - 18 hodin, lektorka: Monika Čížová

PILOXING - 8. 9. 2015 - 9. 1. 2016
850 Kč/17 lekcí, 18 - 19 hodin, lektorka: Soňa Grošaftová

BODYFORM - 8. 9. 2015 - 19. 1. 2016
870 Kč/17 lekcí, 19 - 20 hodin, lektorka: Lenka Horáková

Volná místa v kurzech 
kulturního střediska

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek 
www.ksvratimov.cz v záložce kurzy nebo osobně v pokladně 

Kulturního střediska Vratimov. 
Informace na tel.: 595 700 752 nebo 731 446 809.

Hasiči Vratimov pod záštitou Města Vratimov
pořádají 2. ročník 

HASIČSKÝ ROCK FEST
12. 9. 2015 od 15 hodin u hasičárny

více informací na www.hasicivratimov.cz
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VZPOMÍNÁME

společenská rubrika, oznámení

INZERCE PRO VÁS

Prodám řadovou garáž. Poruba - Sabinova ulice. Tel.: 607 510 553.

Dne 14. 8. 2015 by se dožil 90-ti let pan 

František Koza.
S láskou vzpomínáme a nikdy 

nezapomeneme. Milující rodina.

Pronajmu - prodám zařízený byt 2 + 1 v centru Vratimova, ulice 
U Jeslí. Možnost garáže. Byt 8 500 Kč/měs. (950 000 Kč). Garáž 
1 000 Kč/měs. (150 000 Kč). Tel.: 737 755 023.

Dne 27. 8. 2015 jsme si připomněli 5. smutné 
výročí úmrtí pana

Miroslava Pastrňáka.
S láskou vzpomínají manželka Magda 
a dcery Světlana a Dagmar s rodinami.

Čas nevrací to, co vzal, zůstanou jen 
vzpomínky, bolest a velký žal. 

Dne 8. 9. 2015 vzpomeneme nedožité 
81. narozeniny paní

Marie Ožanové.
Manžel Milan a dcery Helena a Eva s rodinami. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

JUBILEUM

Dne 2. 9. 2015 oslaví své 85. narozeniny paní

Miloslava Kozová.
Přejeme Ti, babičko, hlavně pevné zdravíčko, 

radost v mysli abys měla, do sta let nám 
vydržela. Přeje Tvá milující rodina.

Dne 16. srpna 2015 jsme vzpomněli 
6. výročí úmrtí paní

Mgr. Jiřiny Kičmerové.
S láskou a úctou vzpomínají 

rodiny Kičmerova a Svobodova. 

Hledáme paní na úklid oční ambulance. Bližší informace na tel. 
čísle 605 984 382.

Věk není to, v čem se pozná stáří, 
když Vaše oči mládím září,

  když srdce se umí pousmát,
 tak ten věk není znát…

Dne 17. července 2015 oslavila 
krásné jubilejní 90. narozeniny 

vážená paní 

Ludmila Mutová.
Za pečovatelskou službu města Vratimova bych chtěla touto cestou 
paní Mutové ještě jednou vyjádřit co nejsrdečnější blahopřání, hodně 
zdraví, spokojenosti, pohody a mnoho dalších šťastných let. 

Iveta Kaňáková, DiS.
koordinátor pečovatelské služby města Vratimova

provozní doba kulturního střediska:

PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin 
úhrada vstupenek možná i převodem, rezervace a informace 

na tel.: 595 700 751
Kulturní středisko
VRATIMOV


