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POLICIE ČR Vratimov 596 732 1891. prosinec 2015 / číslo 12 měsíčník zdarma

Z ošklivého káčátka krásná labuť, napadne nás srovnání u škol-
ky v Horních Datyních před a po zateplení. Ze silnice si toho 
možná ani nevšimnete, stojí trochu bokem, skrytá za budovou 
školy a stromy školní zahrady. Když ale přijdete blíže, vidíte, 
že dříve šedivá, nevábná budova teď září všemi barvami, a tak 
to má být. Ne šeď, ale barvy patří k těm nejmenším. V loňském 
roce jsme požádali o evropské dotace Státní fond životního pro-
středí na zateplení školky a opět jsme byli úspěšní. I díky těmto 
dotacím mohla školka dostat nový barevný kabát. Stavbu pro-
váděla firma Milimex s. r. o. a stála 3 489 000 Kč. 

A protože ani na dětské hřiště u školky jsme nemohli být 
moc pyšní, herní prvky už toho měly hodně za sebou a podle 
toho také vypadaly, pořídili jsme dětem také nové hřiště za 
435 000 Kč. Z větší části jsme ho zaplatili z dotace společnosti 
ArcelorMittal Ostrava, a. s., která přispěla částkou 350 000 Kč. 
Zbytek doplatilo město. Věřím, že se dětem, rodičům i zaměst-
nancům nová školka líbí. 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Proměna ošklivého káčátka
foto KS Vratimov

foto Bc. Petra Vaclíková
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Dne 26. 10. 2015 rada města mimo jiné:
 - Rozhodla o instalaci dynamického zpomalovacího sema-

foru v místě před přechodem pro chodce na ulici Datyň-
ská před Základní školou Datyňská ve směru od Horních 
Datyň na Ostravu v co nejkratším možném čase.

 - Schválila uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce k ve-
řejné zakázce malého rozsahu Předlažba zpevněné plochy 
před vstupem do smuteční síně hřbitova ve Vratimově. 

Dne 10. 11. 2015 pak také:
 - Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpoč-

tu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na výdaje na 
podporu realizace činností Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Vratimov.

 - Rozhodla o omezení parkovací doby na parkovišti na 
Radničním náměstí v pracovních dnech od 6 do 17 hodin 
na dobu 2 hodin s parkovacími hodinami.

 - Schválila uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce osvětlení 
hřiště s umělým trávníkem 3. generace, Vratimov.

Bc. Martin Čech
místostarosta

Z jednání rady města 
Dovolujeme si upozornit občany města Vratimova a při-

lehlých obcí, zvláště pak občany bydlící v těsné blízkosti lesa 
Důlňák, že je dle zákona o lesích č.289/1995 Sb., § 20, odst. 1, 
písm. o) zakázáno znečišťovat les odpady a odpadky. Za od-
pady je kromě jiných materiálů považována i biomasa z ořezu 
stromů, posekaná tráva, plevel a další materiál rostlinného pů-
vodu. K likvidaci tohoto materiálu používejte kompostování na 
svých pozemcích, případně sběrné dvory v okolí bydliště. Dále 
je zakázáno dle § 20, odst.1, písm. b) provádět terénní úpravy, 
narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné 
objekty.

Při zjištění konkrétního viníka se v těchto případech jedná o pře-
stupek, kde může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 
15 000 Kč. 

Ing. Václav Šrámek
odborný lesní hospodář

Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny 
Městského úřadu Vratimov koncem roku 2015: 

Pondělí  14. 12. 2015 8.00 - 11.30       12.30 - 16.30
Středa   16. 12. 2015 8.00 - 11.30       12.30 - 16.30

16. prosinec bude poslední den, kdy bude otevřeno pro občany 
v roce 2015. Od čtvrtku 17. 12. 2015 do pátku 1. 1. 2016 bude 
pokladna UZAVŘENA.

Začátek provozu pokladny v lednu 2016:

Pondělí    4. 1. 2016 10.00 - 11.30     12.30 - 16.30

Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a 
místního poplatku za psy bude pokladna od 5. 1. 2016 do 21. 1. 
2016 otevřena DENNĚ KROMĚ PÁTKU, a to:

pondělí a středa  8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
úterý a čtvrtek  8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Od pondělí 25. 1. 2016 bude běžná provozní doba.

Dne 20. 1. 2016 bude prováděn výběr poplatků za svoz ko-
munálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2016 v Horních 
Datyních v Kulturním domě - v malém sále, a to:

Středa   20. 1. 2016  8.00 - 11.30    12.30 - 16.30

Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor

V prosinci pořádá Komise pro občanské záležitosti poslední 
slavnostní vítání občánků v tomto roce, a to v sobotu 12. 12. 
2015 v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově a v sobotu 
19. 12. 2015 v Kulturním domě v Horních Datyních. 

Rodiče mohou přihlásit své děti ve věku do jednoho roku s tr-
valým pobytem ve Vratimově nebo Horních Datyních nejpozději 
sedm dnů před konáním akce.

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

Telefonicky: 595705925 – matrika. 
Osobně: Odbor sociálně-správní Městského úřadu ve Vratimo-
vě, 1. patro, dv. č. 1 - matrika.
E-mailem: vecerova.meu@vratimov.cz.

Drahomíra Večeřová
matrikářka

Rádi bychom vás upozornili, že až do 11. prosince 2015 bu-
dou v areálu ArcelorMittal Ostrava probíhat krátkodobé pro-
fuky kotle K8 energetiky Tameh Czech (dříve ArcelorMittal 
Energy Ostrava). 

Profuky, které jsou spojené s investiční akcí ekologizace kot-
lů, budeme provádět nejvýše jednou denně, vždy v době mezi 
šestou a osmnáctou hodinou pouze v pracovních dnech. 

Omlouváme se za vzniklý hluk, který bohužel nelze omezit 
žádnými technickými prostředky. K operacím na kotli přistou-
píme s maximální pozorností a rychlostí, abychom zkrátili tr-
vání každého profuku na dobu 30 - 40 minut. 

Věříme, že dlouhodobý ekologický přínos investice vykom-
penzuje zmíněné nepříjemnosti.

ArcelorMittal Ostrava

Zákaz skládkování odpadů
a odpadků v lese Důlňák

Upozornění

V návaznosti na uzavření pokladny Městského úřadu Vrati-
mov bude rovněž pokladna Kulturního střediska Vratimov od 
čtvrtku 17. 12. 2015 do pátku 1. 1. 2016 uzavřena.

Vítání občánků  

ArcelorMittal upozornění

Kulturní středisko - pokladna
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V příloze deníku Mladá fronta dnes pro Moravskoslezský 
kraj jsem si 5. listopadu přečetla titulek „Trať do Frýdku do-
stane další kolej i elektrifikaci“. Dále se v něm dočteme, že by 
zdvoukolejnění a elektrifikace železniční tratě mezi Ostravou
-Kunčicemi a Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem mělo vyjít 
na 4,6 miliard korun, je zpracována studie proveditelnosti a se 
zdvoukolejněním a také elektrifikací se počítá. 

Dobrá zpráva pro cestující, přepravce i dopravce, špatná pro 
naše město. Již tak věčně stažené závory nás po realizaci toho-
to záměru buď odříznou od okolního světa, či uvězní v našem 
městě. Řečeno samozřejmě s určitou nadsázkou, ale bohužel 
blízko realitě. To však v tom případě, že by součástí této in-
vestice nebyl nadjezd, který máme v našem územním plánu, 
a to právě na doporučení Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje. Při zpracování územního plánu schváleného v roce 2012 
jsme velmi zvažovali, zda v něm nadjezd nad železniční tratí 
ponechat. Jednak zde byl tlak vlastníků těch nemovitostí, kde 
je v důsledku plánu této stavby stavební uzávěra a představu-
je velký zásah do vlastnických práv, abychom ji do územního 
plánu již nedávali, a také město má zájem na tom, aby se mohlo 
dále rozvíjet a majitelé mohli investovat do rozvoje území. 

Na druhé straně jsem tehdy při osobním projednání této vel-
mi důležité záležitosti na Krajském úřadu v Ostravě s odpověd-
nými pracovníky Správy železniční a dopravní cesty a Českých 
drah byla upozorněna na možnost zdvoukolejnějní a elektrifi-
kace této tratě se všemi z toho plynoucími důsledky. Železniční 

Železniční přejezd ve Vratimově, stále stažené závory a co dál…

Příspěvek na mobilitu
Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením, končí platnost rozhodnutí o přizná-
ní příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán 
příspěvek na mobilitu v letech 2012 až 2013. O končícím náro-
ku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klienti informování 
Úřadem práce ČR formou dopisu zaslaného obyčejnou poštou. 
Součástí dopisu bude i formulář žádosti o příspěvek na mobili-
tu. Tento dopis by měl být rozeslán na přelomu měsíců listopadu 
a prosince 2015.

 Žádost je nutné podat u Úřadu práce ČR Ostrava nebo pro-
střednictvím Městského úřadu ve Vratimově po 1. 1. 2016, nej-
později však do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek 
již v lednu 2016. Podávat žádost dříve než v lednu 2016 nemá 
smysl. Úřad práce by takovou žádost musel zamítnout, jelikož 
v prosinci těmto lidem ještě trvá již dříve přiznaný nárok na 
příspěvek na mobilitu. 

V případě žádostí podaných po 31. 1. 2016 nebude moci být 
příspěvek vyplacen za měsíc leden 2016. Správní řízení o při-
znání příspěvku na mobilitu bude probíhat v tzv. zkrácené verzi. 
Lze totiž předpokládat, že většina žadatelů o příspěvek na mo-
bilitu bude mít platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a tudíž splňuje 
podmínku pro přiznání příspěvku na mobilitu. Zvláštní skupinu 
příjemců příspěvku na mobilitu tvoří lidé, kterým byl příspěvek 
přiznán podle předpisů účinných od 1. 1. 2014. Tito lidé nemusí 
o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože Úřad práce je 
povinen zahájit správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu 
z moci úřední. Tito lidé obdrží od Úřadu práce v prosinci 2015 
oznámení o zahájení správního řízení o přiznání příspěvku na 
mobilitu. V případě, že tito klienti mají nárok na průkaz ZTP 
nebo ZTP/P, bude jim příspěvek na mobilitu přiznán bez zby-

Město Vratimov nabízí zájemcům k odkoupení palivové dříví 
(mix z listnatých stromů). Zájemci se mohou hlásit na Vratimov-
ských službách, a to na tel. čísle 596 732 045, které poskytnou 
také informace o ceně a dopravě až k Vám domů.

Bc. Daniel Filip
referent odboru investic a údržby obecního majetku

tečných odkladů. Lidé, kteří dosud mají přiznán příspěvek na 
mobilitu a nemají dosud vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P, si 
budou muset o něj požádat. 
Bližší informace Vám poskytne Lucie Máchová, DiS., sociální 
pracovník – referát příspěvku na péči a dávky pro osoby se zdra-
votním postižením, Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, 
kontaktní pracoviště Ostrava, 30. dubna 3130/2d, telefon: 950 143 
721, e-mail lucie.machova@ot.mpsv.cz nebo Bc. Jitka Langrová, 
sociální pracovník, Městský úřad Vratimov, telefon: 595 705 923,  
776 548 165, e-mail langrova.meu@vratimov.cz

Bc. Jitka Langrová
sociálně-správní odbor

nadjezd a s tím spojená omezení vlastníků nemovitostí jsme pro-
to v územním plánu ponechali, přestože jsme k tomuto záměru 
a zejména faktické realizaci byli dost skeptičtí. Bez zahrnutí do 
našeho územního plánu by totiž realizace stavby byla prakticky 
vyloučena. Pokud se opravdu začne projektovat a stavět, mu-
síme udělat vše pro to, aby se s nadjezdem nad železniční tratí 
ve Vratimově počítalo a nebyl vyškrtnut například z úsporných 
důvodů. 

 JUDr. Dagmar Hrudová
starostka 

Prodej palivového dříví

ilustrační foto

železniční přejezd, foto KS Vratimov
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, společně s Diako-
nií Českobratrské církve evangelické, vyhlásila letos již 3. ročník 
Národní ceny sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2015. Soutěž 

se konala pod záštitou Minis-
terstva práce a sociálních věcí. 
Na jednotlivá ocenění jsou 
každoročně navrhovaní mi-
mořádně kvalitně pracující, 
obětaví a zodpovědní pracov-
níci a pracovnice sociálních 
služeb. Hodnotící komise je 
složená z odborníků v oblasti 
sociálních služeb.

Do této celostátní soutěže 
jsme nominovali naší pečova-
telku paní Růženu Kupčovou, 
které jsme tímto chtěli vyjád-
řit velké a srdečné díky za její 
obětavou práci a láskyplný 
přístup ke klientům pečovatel-

Pečovatelka roku 2015

Zprávy ze Sokola
V pátek 18. 9. 2015 pořádal TJ Sokol Vratimov VIII. ročník  

Běhu naděje. Jedná se o humanitární akci, jejíž finanční vý-
těžek putuje na konto zabezpečující výzkum léčby rakoviny. 
V našem městě ho podpořilo 902 účastníků a jejich příspěvek 
činil 8 984 Kč. Trasu prošli nebo proběhli žáci a pedagogický 
doprovod místních základních škol, vč. školy mateřské, ale i žáci 
základní školy z Řepišť a Horních Datyň.

Děkujeme všem, kteří přispěli. Dále také děkujeme za spolu-
práci zástupcům MěÚ, Kulturního střediska Vratimov a Sboru 
dobrovolných hasičů Vratimov. Nemalé poděkování patří studen-
tům SZŠ z Ostravy-Mariánských Hor, kteří zde každoročně za-
bezpečují zdravotnický a organizační dozor po celé trati. 

V prosinci nás čeká čertikiáda pro děti a to v neděli 6. 12. 2015 
od 16 hodin. Není to běžná mikulášská nadílka, ale děti si zacvičí 
a vyzkoušejí různé překážkové dráhy. Teprve na závěr bude slad-
ká odměna od Mikuláše či uhlí od čerta. 

A už tu máme Vánoce a konec roku, proto všem příznivcům 
Sokola děkujeme za jejich podporu, přejeme klidné a pohodové 
vánoční svátky a vykročení do nového roku ve zdraví a se spor-
tovními předsevzetími, které Vám pomůžeme splnit.

Mgr. Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov 

ské služby města Vratimova, kterou je schopna stále stejnou, ba 
dokonce vzrůstající intenzitou vykonávat již dlouhých 24 let. Kli-
enti pečovatelské služby, kterých se za dlouhé roky poskytování 
této služby vystřídalo nesčetně, měli a mají paní Kupčovou 
velmi rádi, těší se z její přítomnosti a pochvalují si její pečlivě 
vykonávanou práci a milou, usměvavou povahu. Ke klientům 
i jejich rodinným příslušníkům je velmi všímavá, empatická k je-
jich potřebám, náladám, přizpůsobuje se jejich tempu a přistupuje 
k nim vždy s porozuměním a podporou. Prostě se pro tuto práci 
- jak se říká „narodila“. 

Dne 10. listopadu 2015 proběhlo na Novoměstské radnici v Pra-
ze slavnostní vyhlášení vítězů této soutěže. Patronkou ocenění a 
milým hostem byla herečka Hana Maciuchová, akci moderoval 
pan Alfred Strejček. Paní Kupčová soutěžila v kategorii terénních 
služeb, kde se umístila na 1. místě.

Tímto bychom chtěli paní Kupčové veřejně poděkovat za repre-
zentaci Pečovatelské služby města Vratimova a vyjádřit jí naše 
srdečné blahopřání za krásné umístění na prvním místě v této 
prestižní celostátní soutěži. Přejeme hodně sil do dalších pracov-
ních let a děkujeme!

sociálně-správní odbor a vedení města Vratimova

Základní umělecká škola 
Vratimov a Občanské sdružení 

POSPOLU při ZUŠ Vratimov

Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
úterý 15. prosince 2015 v 18 hodin 

kinosál Hvězda

Vánoční náladu Vám navodí nejmenší děti 
přípravného studia a žáci hudební nauky, 

cimbálové muziky Vrzuška a Malina, Smyčcový 
orchestr, Vokální soubor Ozvěny, Big Band 

ZUŠ, další komorní seskupení a sólisté.

Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé.

Pro žáky základních škol Vratimova, Horních 
Datyň a Řepišť se uskuteční dva samostatné 
Vánoční koncerty v dopoledních hodinách.

foto Sokol Vratimov

R. Kupčová, foto S. Březinová

foto Martin Straka
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Na slavnostní schůzi, konané 18. října 2015 si členové ČSV 
Horní Datyně připomněli 85. výročí založení Včelařského spol-
ku pro Vratimov a okolí. Předseda organizace Ing. Grohmann 
seznámil přítomné s bohatou historií spolku, který vznikl v roce 
1930 jako zájmové sdružení včelařů z okolních obcí.

Během těch 85 let došlo k mnoha významným změnám nejen 
ve společnosti, ale i ve včelařství. Ve svém vystoupení se zabýval 
hlavními změnami od 80. výročí do současné doby s tím, že de-
tailní přehled o historii lze najít na včelařských stránkách organi-
zace na adrese www.vcelarihornidatyne.tode.cz, zprovozněných 
k tomuto výročí. Součástí historie spolku je také kronika, vedená 
od roku 1930, která má již 2 díly a fotoalbum.

Každý účastník slavnostní schůze obdržel keramickou plaketu 
a pamětní list, které mu připomenou toto významné výročí. Bylo 
rovněž pořízeno pamětní foto pro účastníky slavnostní schůze a 
do kroniky ZO.

Ve svém vystoupení se předseda ZO věnoval událostem za po-
sledních 5 let od poslední slavnostní schůze:

 - Zástupci ZO se aktivně zúčastňují všech společenských 
akcí pořádaných MěÚ Vratimov a Řepiště.

 - Byli jsme oceněni za účast a výstavku naší včelařské or-
ganizace při vyhlášení vítěze Vesnice roku v Řepištích. 
Místní včelaři jsou součástí naší ZO ČSV.

 - Uspořádali jsme výstavku vč. praktických ukázek včela-
řů v rámci Dne Země v Domě mládeže, besedovali jsme 
se žáky základních škol vč. názorných ukázek z včelařské 
praxe.

 - Uspořádali jsme výstavu v Kulturním domě v Horních 
Datyních v součinnosti s Kulturním střediskem Vratimov.

 - Pro zvýšení odborných znalostí našich členů věnujeme se 
pořádaní odborných přednášek na členských schůzích vč. 
této slavnostní schůze.

 - Díky spolupráci se sousedními organizacemi a okresním 
výborem ČSV se naši členové zúčastňují tematických zá-
jezdů k významným včelařským odborníkům.

Osmdesát pět let datyňské včelařské organizace
 - Věnujeme se rovněž omlazování spolku. Za poslední ob-

dobí jsme přijali 7 nových mladých členů.
 - Dbáme na to, aby naši členové chovali kvalitní včelstva, 

proto každým rokem kupujeme kvalitní včelí matky s tím, 
že chovný materiál si může každý převzít (cena jedné mat-
ky činí kolem 500 Kč).

 - Díky zprovoznění našich internetových stránek a zvládnu-
tím CIS (centrální informační systém) odpadlo papírování 
při různých změnách ve vedení evidence, jubileí, umístění 
a počtu včelstev atp. Rovněž tak šetříme za placení poštov-
ného s každou zasílanou změnou.

Při pohledu do minulosti bylo vzpomenuto těch, kteří nás za 
posledních 5 let opustili, ale i ostatních, kteří 85letou historii 
svou prací pomáhali vytvářet a kteří se tohoto výročí nedožili.

Během slavnostní schůze došlo k ocenění dobré práce někte-
rých členů vč. naší ZO ČSV Horní Datyně u příležitosti tohoto 
výročí ze strany okresního výboru ČSV.

V závěru svého vystoupení předseda poděkoval Městskému 
úřadu Vratimov a Obecnímu úřadu v Řepištích, kteří nám pra-
videlně přispívají prostředky ze svého rozpočtu na udržení stavu 
včelstev a ochranu životního prostředí. Rovněž poděkoval za fi-
nanční příspěvek na úhradu nájmu pro konání výborových a člen-
ských schůzí v Kulturním domě Horní Datyně. Poděkoval rovněž 
za dobrou spolupráci se sousedními ZO ČSV Šenov, Bartovice, 
Václavovice, Sedliště a OV ČSV F-M a popřál všem hodně úspě-
chů jak v osobním životě tak i ve včelaření. 

Po této oficiální části následovala odborná přednáška učitele 
včelařství př. Pavla Košce na téma Racionalizace v chovu včel.

Ing. Richard Grohmann
předseda ZO ČSV Horní Datyně

foto KS Vratimov
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Sportujeme na ZŠ Datyňská 

Od září letošního roku probíhá na základních školách ve Vrati-
mově projekt Město snů. Jedná se o projekt ekologické výchovy 
v odpadovém hospodářství podložený mnohaletými zkušenostmi 
a velkým odborným a technickým zázemím mezinárodní společ-
nosti. Tento projekt si však zároveň zachovává dostatečný prostor 
pro přizpůsobení se místním podmínkám a potřebám ve měs-
tě i přímo ve škole. Očekávaným výstupem je modelové řešení 
odpadového hospodářství a 
vytvoření trvalého systému 
tříděného sběru odpadu ve 
školách.

Smyslem ekologické výcho-
vy a vzdělávání je učit děti, že 
je nezbytné, aby každý člověk 
převzal zodpovědnost za svůj 
život, za své chování a za svůj 
vztah k prostředí, ve kterém 
žije. Zodpovědným přístu-
pem k sobě a ke svému okolí, 
uvědomělou péčí o jednotlivé 
složky životního prostředí, 

Město snů Vratimov 2015/2016

V úterý 20. října 2015 se konal v naší tělocvičně I. ročník 
školního badmintonového turnaje. Důvodem k uskutečnění této 
akce byl zájem dětí, chuť strávit odpoledne sportovně a také 
využít a představit sportovní vybavení (badmintonová sada a 
12 badmintonových raket), z nichž některé škola získala díky 
výhře v Olympijském víceboji.

Turnaje se zúčastnilo 13 chlapců a 5 dívek z II. stupně. Dívky 
vytvořily jednu skupinu, chlapci tři skupiny po 4, respektive 
5 hráčích, ve kterých hráli každý s každým. První 2 ze skupin 
chlapců sehráli další vzájemné zápasy o celkového vítěze. Z ča-
sových důvodů se hrál jeden set do 11 bodů. Žáci 9. ročníku byli 

které nám dávají vše potřebné pro život, může každý z nás přispět 
k utváření lepšího světa.

Projekt je zaměřen na žáky základních škol, ale také na pe-
dagogy a ostatní zaměstnance škol, rodiče žáků a širokou ve-
řejnost.

Město snů je hra dětí a dospělých s prvky spolupráce i soutě-
že. Projekt je tvořen dvěma úzce provázanými částmi:

Škola a odpady – praktická soutěž zaměřená na téma odpadů 
a jejich zpracování, třídění a omezování množství vznikajícího 
odpadu. Moje město snů – výtvarná soutěž a literární soutěž, 
která rozšiřuje tematiku na celkový vztah člověka k životnímu 
prostředí. Partnery projektu jsou .A.S.A., spol. s r.o., Město 
Vratimov, Základní škola Vratimov, Datyňská a Základní škola 
Vratimov, Masarykovo náměstí.

Všem žákům vratimovských základních škol přejeme mnoho 
úspěchů při řešení úkolů i při práci na výtvarných a literárních dí-
lech. Na konci projektu čeká na ty nejlepší třídy i jednotlivé žáky 
spousta pěkných odměn!

Martina Mazurová
.A.S.A, spol. s r.o.

výbornými rozhodčími a celková příjemná sportovní atmosféra 
turnaje s výbornou úrovní badmintonu byla doprovázena dob-
rým chováním žáků.

Celkovým vítězem se stal Vojtěch Křístek z 8. A, který ve 
finále porazil Jana Slobodníka z 9. A (jen pro zajímavost - Hon-
za ve skupině Vojtu porazil). Na bronzovém stupínku skončil 
Martin Šodek z 9. B. Vítězkou mezi dívkami se stala bez jediné 
porážky Tereza Kubatá z 9. A, druhé místo získala Tereza Sumí-
ková ze 7. třídy a na 3. místě skončila Adéla Chalupecká z 8. B.

Všem děkuji za účast a těším se na další podobnou akci.

 Mgr. Jana Biolková
ZŠ Datyňská, Vratimov

foto ZŠ Datyňská
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Víte, kde můžete ochutnat brambůrky s příchutí octa či krevet, 
pít čaj s mlékem, snídat kvasnicovou pomazánku a obědvat tres-
ku s hranolky? No přece v Anglii! Netvrdíme, že by vám to vše 
chutnalo, ale to, že jsme tato neobvyklá jídla mohli ochutnat, byla 
docela fajn zkušenost.

A kdo je vlastně ochutnával? No přece 40 žáků z naší školy. 
Byli jsme vybráni, abychom se zúčastnili sedmidenního studijně 
poznávacího zájezdu do Brightonu, který byl úplně zdarma, pro-
tože byl na základě Výzvy č. 56 projektu Čteme a konverzujeme 
financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. No, tak úplně zdarma to nebylo – alespoň ne pro 
naše rodiče, kteří nám dali štědré kapesné, a my jsme ho mohli 
utratit za suvenýry a samozřejmě za také naprosto úžasné obleče-
ní, kterým nyní oslňujeme své spolužáky.

Náš výlet začal dlouhou cestou autobusem. Ta ale rychle uběhla 
a my jsme mohli začít prohlídkou přímořského města Brighton. 
Atmosféra byla opravdu anglická – celý den pršelo, ale nám to 
vůbec nevadilo – vše pro nás bylo tak nové – tradiční cihlové 
domy, lákavé vůně z místních kavárniček v uličkách The Lanes, 
královský palác The Royal Pavilion, který jsme si celý mohli pro-
jít i s komentářem, samozřejmě v angličtině. Nejvíc se nám líbilo 
v Sea Life Centre, kde jsme pozorovali akvária s nejrůznějšími 
mořskými tvory, jako např. rejnoky, mořskými koníky, obrovský-
mi želvami a žraloky. Odpoledne jsme vyrazili na nákupy. Někte-
ří z nás se teprve rozhlíželi, co přivezou domů, jiní už se osmělili 
a rovnou se pustili do utrácení.     

Potom nastal okamžik, kdy si pro nás přijely naše hostitelské 
rodiny. Čekala nás naše první večeře a představování. Také jsme 
předali drobné dárečky, které jsme jim přivezli. Rodiny nám uká-
zaly, kde budeme spát, jak se pouští sprcha a my jsme nevěřícně 
kroutili hlavami nad jejich systémem vodovodních kohoutků – je-
den je na teplou vodu a druhý na studenou, pokud se chcete umýt, 
musíte si vodu napustit do umyvadla, jinak si spálíte ruce.

Ráno nás čekala snídaně – mohli jsme si vybrat z několika dru-
hů cereálií s mlékem, nebo jsme si mohli namazat toust máslem 
a marmeládou, třeba tou typickou anglickou – z pomerančů, a 
ochutnat skvělý čaj s mlékem.

Potom nás rodiny odvezly k autobusu a my jsme museli dojet 
do centra Brightonu, k budově školy, kde na nás čekali naši uči-
telé – samozřejmě rodilí mluvčí, a tři hodiny výuky. Nemyslete 
si ale, že jsme tři hodiny psali a biflovali slovíčka – výuka byla 
velká legrace – plná aktivit, her a samozřejmě konverzace. První 
den jsme měli docela svázaný jazyk, ale ten třetí už jsme drmolili 

jako o život. Líbilo se nám, že jsme o přestávce mohli vyběhnout 
na zahradu školy a sníst si tam svůj obědový balíček, který se 
většinou skládal ze sendviče, malého balíčku brambůrků, nějaké 
čokoládové tyčinky, ovoce a pití. Říká se mu obědový, ale pro 
nás to byla jen taková svačinka. Angličané jedí v poledne jen vel-
mi málo – hlavní jídlo dne je pro ně večeře, a to docela pozdní, 
na což my Češi nejsme zvyklí.

Odpoledne po škole jsme vždy vyjížděli na nějaký výlet do 
okolí. První den to bylo přímořské městečko Hastings. Počasí se 
již umoudřilo a místy na nás zasvítilo i sluníčko. Zamířili jsme 
do pašeráckých jeskyní, které v době vysokých daní sloužily jako 
skrýše pro zboží pašované do Anglie. Další den jsme jeli do měs-
ta Portsmouth a tam jsme si prošli loď admirála Nelsona HMS 
Victory, na které byl zabit při bitvě u Trafalgaru. Náš třetí výlet 
byl do městečka Eastbourne, k útesům Seven Sisters a krásnému 
křídovému mysu Beachy Head s pohádkovým majákem.

Před námi byl ještě celodenní výlet do Londýna. Rozloučili 
jsme se s rodinami a brzy ráno jsme vyrazili. Naše první za-
stávka byla v Greenwich, kde jsme se museli samozřejmě vyfo-
tit u nultého poledníku – s jednou nohou na západní a s druhou 
na východní polokouli. Prošli jsme kolem čajového klipru Cutty 
Sark k lodi, která nás zavezla po řece Temži k Tower of London. 
Všichni jsme úžasem vydechli, když se před námi otevřel vý-
hled na majestátní ikonu Londýna – The Tower Bridge – snad 
nejznámější most na světě. Projeli jsme se metrem zvaným „the 
tube“ a pak jsme si užili krásnou vyhlídku na Londýn ze 135 
metrů vysokého londýnského „oka“. Naše fotoaparáty a mobilní 
telefony cvakaly téměř nepřetržitě – Big Ben, dvoupatrové au-

tobusy, typické telefonní budky, 
ochočené veverky v parcích, 
Buckinghamský palác – bylo 
toho tolik k vidění a všechno 
jsme to chtěli zachytit pro své 
spolužáky a rodiče.

Večer jsme se opět metrem 
dopravili na stanici North 
Greenwich, kde už na nás če-
kali naši řidiči a měli pro nás 
přichystanou večeři – za párky 
s hořčicí a český chleba jsme po 
celodenním chození byli docela 
vděčni. Zamávali jsme Londý-
nu a vyrazili směr Česká repub-
lika.

 žáci 6. – 9. tříd
ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

Náš výlet do Brightonu

foto ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.
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Mateřská škola ve Vratimově stejně jako Základní škola Da-
tyňská se oblasti výchovy k ekologii věnují již dlouhodobě. Od 
školního roku 2015/2016 se nově obě školy účastní mezinárodního 
projektu Ekoškola, sdružení Tereza. Jde o mezinárodní vzděláva-
cí program, stavěný především na aktivitě dětí, kdy jsou prostřed-
nictvím sedmi kroků vedeny k šetrnému chování k životnímu 
prostředí. 

Na obou školách rovněž pracují ekologické kroužky, v nichž 
se děti učí ekologickému vnímání a jednání. Jelikož na nově zre-
konstruované zahradě při MŠ vzniklo pěkné prostředí k pozoro-
vání ekosystému zahrada, rozhodli jsme se navázat společně užší 
spolupráci. Žáci ze ZŠ Datyňská využívají zahradu k přírodověd-
ným aktivitám v rámci ekologického kroužku i školní družiny. 
Kromě pozorování života v trávě a sledování dění v korunách 
stromů navazují na probírané učivo o minerálech a horninách, 
kdy zkoumají horniny na geologické přírodní výstavce. Pro malé 
děti sbíraly zvláštní přírodniny v podobě kamenů, šišek, uschlých 
květů a kůry stromů. Odměnou jim pak bylo zdolávání překážek 
na lanovém centru. 

V tomto roce máme ještě v plánu společně strávené odpoledne, 
kdy žáci školní družiny připraví pro malé děti ekologické úkoly 
v lesním prostředí a závěrem školního roku bychom chtěli v rám-
ci ekologických kroužků společně podniknout exkurzi do firmy 
A.S.A., zabývající se zpracováním komunálního odpadu. 

Ing. Lenka Kičmerová, ZŠ Datyňská
Mgr. Monika Chylinská, MŠ Vratimov

Když se spolupráce daří
Příležitost prožít si svůj olympijský den dostali žáci 6. – 9. tříd  

Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí v úterý 27. října 
2015 na svém školním hřišti. Zatímco se po slavnostním nástupu 
paní učitelky proměnily v přísné, ale spravedlivé rozhodčí, třídní 
kolektivy se změnily ve výpravy Francie, České republiky, Velké 
Británie...

Pak se všichni žáci ze všech sil snažili vybojovat co nejvíce 
bodů pro svůj tým. Utkali se v těchto disciplínách: běh na 60 a 
450 metrů, štafetový běh, skok do dálky, týmový skok, přetaho-
vaná lanem, hod medicimbalem, dribling, přehazovaná a fotbal.

Sportovní výkony našich žáků nezměnily světové tabulky, 
ale proměnily jeden všední školní den na nezapomenutelné do-
poledne plné úsměvů, kamarádských gest, radosti z vítězství i 
zklamání z prohry. Některá sportovní klání si svou atmosférou 
ničím nezadala s těmi opravdovými olympijskými. Objevily se 
nové sportovní hvězdy naší školy, vytvořila se nová přátelství. 
Olympijským vítězem se stala 7. třída, stříbro si odnesli žáci 8. 
A a bronz deváťáci. Ze šťastných tváří našich olympioniků na 
závěrečném slavnostním nástupu bylo jasně znát, že i v tento den 
na školním hřišti u ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí byl zcela 
beze zbytku naplněn obsah olympijského slibu a naši žáci vystu-
povali na svém olympijském dni jako čestní soupeři pro slávu 
sportu a jejich družstev. Sláva vítězům! Čest poraženým!

 za olympijský výbor 
Mgr. Pavlína Kožušníková

Tajemství názvů autobusových zastávek
Každé město má svá tajemství. To vratimovské se skrývá pod 

zkratkou OMBS, což znamená Osada mladých budovatelů soci-
alismu. Je to název pro tábor, který byl vybudován pro mladé 
lidi z celého Československa, kteří přijeli budovat Novou huť Kle-
menta Gottwalda, největší hutnický závod socialistického Česko-
slovenska. Výstavba NHKG začala v roce 1949 a zapálení první 
vysoké pece proběhlo 1. ledna 1952. Je neuvěřitelné, že v době vý-
stavby NHKG se v táboře vystřídalo celkem 70 000 mladých lidí 
z celého Československa. V roce 1959 byla Osada mladých budo-
vatelů zrušena. V minulosti její název nesla zastávka autobusové 
linky číslo 41 ve Vratimově na Popinecké ulici (Na Popinci).

Ani hutnický komplex již dnes nenese jméno prvního komu-
nistického prezidenta Klementa Gottwalda. Na jeho místě dnes 
funguje ArcelorMittal, a. s., největší hutní kombinát v České 
republice. Zastávka autobusu před ředitelstvím této společnosti 
však stále nese název Nová huť.

Svou příležitost vidět fungování závodu, s jehož vznikem je tak 
úzce spjata historie města Vratimov, se žákům 8. a 9. ročníků Zá-
kladní školy Vratimov, Masarykovo náměstí, naskytla dne 5. listo-
padu 2015, kdy se zúčastnili zdejšího dne otevřených dveří. V jeho 

Co školák, to olympionik!

průběhu si vyslechli přednášku o výrobě, ochraně životního pro-
středí i bezpečnosti práce. Své znalosti ihned využili v soutěžích, 
které si pro ně nachystala koordinátorka projektu paní magistra 
Věra Válková, která jejich správné odpovědi ocenila i hezkými 
cenami v podobě reklamních předmětů. To vše za odborného do-
zoru podnikového maskota Hutníčka.

Neméně zajímavá byla i druhá část exkurze. Autobusy byli žáci 
odvezeni na prohlídku středojemné válcovny. Všichni zúčastnění 
žáci si poprvé zkusili ochranné prostředky – plášť, brýle, přilbu 
i chrániče sluchu. Pak prošli celou kilometr dlouhou halou, jejíž 
provoz co možná nejsrozumitelněji popsali zkušení pracovníci. 
I když všechny informace i zážitky byly pro naše žáky nové, 
díky vstřícnosti a ochotě pověřených zaměstnanců ArceloruMi-
ttal v něm prožili velice poučné a příjemné dopoledne, ve kterém 
jistě dostali odpovědi na své otázky související s podnikem, s je-
hož historií je spjat nejen název jedné vratimovské autobusové 
zastávky, ale i osudy mnoha místních rodin.

Mgr. Pavlína Kožušníková, 
třídní učitelka 8. B, ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

foto Ing. Lenka Kičmerováfoto ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.
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Mateřská škola ve Vratimově se účastní ve školním roce 
2015/2016 výzkumného projektu CITI-SENSE – veřejného mo-
nitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzoro-
vých technologií (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.). 
V rámci kampaně pro předškolní děti z mateřské školy koordiná-
torka projektu Ing. Vlasta Švecová, Ph.D., z Ústavu akademie věd 
a paní Mgr. Markéta Ubíková z občansko prospěšné společnosti 
Čisté nebe uspořádaly v říjnu interaktivní besedu pro předškolní 
děti na téma Ovzduší – vzduch – znečištění a možnosti prevence. 
Prostřednictvím motivačních loutek Čistíka a Špiníka, kterými 
vtáhly děti do děje, se předškoláci měli možnost prostřednictvím 
prožitkového a činnostního učení seznámit s tématy – co je to 
vzduch, jeho význam, zdroje znečištění, co dělat pro to, aby byl 
vzduch čistější a možnosti prevence. Obsahem interaktivní be-
sedy byly ekologické hry, děti provedly pokusy s bublifukem a 
papírovými proužky, úhlem kreslily kouř z komínů. Nejvíce je 

Projekt CITI-SENSE v MŠ

Mateřská škola ve Vratimově získala opakovaně Certifikát v rámci 
celokrajské soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve 
školním roce 2014/2015 za mimořádné ekologické aktivity, které 
přispívají ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj Moravskoslezské-
ho kraje. Slavnostní předání cen se uskutečnilo dne 27. 10. 2015 
v budově Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. V rámci kategorie 
mateřských škol jsme získali 1. místo a s tím spojené věcné dary 
a finanční poukázku v hodnotě 25 000 Kč na nákup knižních 
publikací a pomůcek k přírodovědným činnostem. Hlavní naší 
oceněnou aktivitou ve školním roce 2014 – 2015 byla realizace 
přírodní zahrady.

Při vytváření koncepce přírodní zahrady jsme se snažili pře-
nést environmentální výchovu v co největší míře do přírodního 
prostředí tak, abychom mohli dětem zprostředkovat poznatky 
pomocí prožitkového, tvořivého a činnostního učení. Kladli jsme 
důraz na druhovou rozmanitost a také na to, aby bylo přírodní pro-
středí vyhovující zároveň pro všechny ostatní živočichy (výsadba 
stromů jako zdroj potravy pro ptáky, přírodní zdroje vody, budky, 
napajedla, koupadla, přirozený úkryt pro živočichy). Využíváme 
nově zbudovaný altán jako přírodní venkovní učebnu, 7 pěsteb-

Úspěchy Mateřské školy ve Vratimově
ních záhonků slouží dětem k tomu, aby se naučily starat o rostliny. 
Využíváme také v hojné míře vrbové tunely s chýšemi, vodní tůň-
ku, vodní korýtka, hmyzí – květnatou louku s hmyzím hotelem, 
výstavu minerálů (nerosty a horniny), 2 velké informační vzdě-
lávací panely + malé informační tabule. Realizace přírodní za-
hrady je v přímé návaznosti na budování komunitního plánování 
ekologických aktivit mateřské školy v rámci města Vratimov. 
Spolupracujeme v ekologické oblasti i s jinými subjekty jako je 
např. Myslivecké sdružení Hubert, společnost S.I.T.A. (sběr pa-
píru), s Domem dětí a mládeže ve Vratimově a se Základní ško-
lou Datyňská ve Vratimově. Obě dvě školy jsou v ekologické síti 
M.R.K.E.V a MRKVIČKA (Sdružení středisek ekologické vý-
chovy Pavučina). Realizace přírodní zahrady je v přímé návaz-
nosti na projekt, kterého se jako mateřská škola účastníme, a to 
Živá zahrada – Českého svazu ochránců přírody, jehož obsahem 
je mapování živočichů na zahradě mateřské školy, doprovodné 
soutěže a vytváření podmínek pro volně žijící živočichy.

Lenka Siváková
ředitelka MŠ 

zaujala ekologická hra s rouškou, kdy měly za úkol rozlišit čisté 
a špinavé prostředí. 

V rámci projektu CITI-SENSE již proběhlo začátkem roku ve 
třídě i na budově mateřské školy monitorování kvality ovzduší, 

sloužící k porovnávání výsledků měření 
mezi vnitřním a venkovním prostředím bu-
dovy školy. V průběhu školního roku bude 
umístěn i statický senzor pro monitorování 
ovzduší na zahradě mateřské školy. Čtyři 
zaměstnanci mateřské školy se účastní pro-
jektu jako dobrovolníci – mobilní (perso-
nální) senzory. 

Studie CITI-SENSE se zabývá zapojením 
občanů do monitorování ovzduší, výzku-
mem zdravotních dopadů znečištění ovzdu-
ší v oblasti Ostrava-Radvanice, Bartovice 
a Vratimov a vyhodnocením biologických 
účinků genotoxických látek na ostrav-
skou populaci. Pokud Vám není lhostejné 
v jakém prostředí žijeme a jaká je kvalita 
ovzduší v našem městě, můžete i Vy sdělit 
Váš názor prostřednictvím online dotazní-
ku či aplikace CityAir. Více na http://ostra-
va.citi-sense.eu.  

Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimovfoto Bc. Irena Stavinohová
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Soutěž Lovci perel
Vyhlašujeme konec soutěže Lovci perel pro letošní rok dnem 

7. prosince 2015. Nasbírané Moriony (soutěžní peníze) můžete 
uplatnit v předvánočním bazárku, který bude otevřen od 7. do 
22. prosince 2015. Těšíme se na nové lovce perel i v příštím roce 
2016, kdy bude tato soutěž pokračovat.
Výstava Seznamte se s Regionem Slezská brána

Zveme Vás na výstavu Seznamte se s Regionem Slezská brána, 
která potrvá do 22. prosince 2015 a můžete ji zhlédnout v půjčov-
ní době v pondělí, čtvrtek od 9 – 12, 13 – 18 hodin, v úterý 9 – 12 
hodin a v pátek 13 – 16 hodin.
Vánoční půjčovní doba

Od 23. prosince 2015 do 1. ledna 2016 bude knihovna uzavřena.
Otevřeno bude v pondělí 4. ledna 2016 9 – 12 a 13 – 18 hodin.
Místní knihovna Horní Datyně

Omlouváme se čtenářům za uzavření Místní knihovny Hor-
ní Datyně v měsíci září z důvodu prodloužení stavebních prací 
na objektu mateřské školy a za nevhodné podmínky při zaháje-

V druhé polovině října tohoto roku se konala tradiční akce Domu 
dětí a mládeže ve Vratimově s názvem Bludičky. V letošním roce 
se ke spolupráci s Mateřskou školou Vratimov přidal i Sokol Vra-
timov a jejich „Bufet“, ZUŠ Vratimov a prostory k vystoupení 
zapůjčil Husův sbor. K organizaci se připojila i Policie Vratimov, 
bez které si to vůbec nedokážu představit.

Zahájení bylo v zahradě MŠ, kde na děti čekalo 14 bludiček 
s úkoly se zaměřením na ekologii. V 18 hodin se všech 265 
účastníků vydalo na společnou asi 2 km trasu městem. Samozřej-
mostí výbavy malých účastníků byly lampióny, které příjemně 
dokreslovaly atmosféru začínajícího podzimu. Děti ze základní 
umělecké školy nás čekaly se strašidelnou hudbou v místním hu-
sitském kostele. Setkání bylo o to kouzelnější, že jsme si svítili 
pouze svíčkami a lampionky. Pochod byl ukončen na zahradě so-
kolovny, kde už plápolal oheň, na kterém si všichni mohli opéci 
párky, byl uvařený horký čaj a bufet nabízel hlavně pro dospěláky 
příjemné podzimní pohoštění.     

Velký dík patří všem organizátorům, ale nejen jim. Patří i všem 
účastníkům, kteří se svým přístupem k pokynům organizátorů 
zasloužili o klidný a příjemný průběh akce. Také děkuji i vrati-
movské policii, která zastavila dopravu na ul. Datyňská a účast-
níci tak mohli pod jejich dohledem bezpečně přejít hlavní cestu. 
Doufáme, že se letošní nové Bludičky líbily a že se opět za rok 
potkáme. 

za organizátory 
Renáta Böhmová, DDM Vratimov

Čtvrtý ročník akce Cesta za svatým Martinem ve Vratimově se 
nám vydařil. A jak to vše probíhalo?

Děti v doprovodu rodičů a prarodičů hledaly svatého Martina 
na bílém koni. Sraz byl u vratimovského Domu dětí a mládeže 
a účastníci šli na předem určenou trasu po zlatých podkovách 
a zároveň plnili úkoly. V cíli u Domu zahrádkářů na ně čeka-
lo překvapení – rytíř Martin na krásném bílém šemíkovi. Děti 
za odměnu dostaly čerstvé, ještě teplé sladké rohlíky z místní 
výborné pekárny. V sále Domu zahrádkářů nechyběly tanečky, 
soutěže, výtvarná a dřevařská dílna. Na závěr akce si pro děti 
připravila herečka Vladimíra Krakovková- Philipp z ostravského 
Divadla  loutek dvě pohádky - O pejskovi, který si šlapal na jazyk 
a O Červené karkulce. Děkujeme všem pořadatelům za výbornou 
spolupráci a těšíme se na příští rok. 

za tým pořadatelů
 Marcela Grácová, DDM Vratimov

Městská knihovna Vratimov informuje
ní provozu knihovny 5. října 2015. Výstava Ohlédnutí za historií 
knihovny v Horních Datyních je proto prodloužena do 25. ledna 
2016. 

Pro děti a jejich rodiče jsou připraveny  Tematické kufříky - 
Pravěk, Honzíkova cesta, Čtyřlístek a Pipi dlouhá punčocha, kte-
ré si můžete na měsíc vypůjčit zdarma!

Upozorňujeme, že v pondělí 28. prosince 2015 bude knihovna 
uzavřena. Otevřeno bude 4. ledna 2016 14 – 17 hodin.

Víte, jak si můžete sami prodloužit nebo rezervovat knihy? 
Přes webové stránky www.hornidatyne.knihovna.info a tzv. Čte-
nářské konto, kde uvedete číslo průkazu a PIN (rok, měsíc, den 
narození).

Všem vratimovským a datyňským čtenářům přejeme příjemné 
prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a mnoho 
příjemných chvil s knihou.   

 Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

DDM Vratimov

BludičkyPoohlédnutí za akcí Cesta 
za svatým Martinem

foto DDM Vratimov foto DDM Vratimov
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DDM Vratimov

Dětské zastupitelstvo města Vratimova (dále jen DěZMV) 
vzniklo v roce 2003 jako projekt Domu dětí a mládeže Vratimov 
(dále jen DDM). Projekt si klade za cíl dát dětem a mládeži mož-
nost vyjádřit se k aktuálním problémům, které se jich bezpro-
středně týkají. Přispívá k prosazování dětských práv a zvyšuje 
všeobecné povědomí o nich, dává podněty pro možnosti partici-
pace dětí a mládeže na rozhodování na úrovni Města Vratimov. 
Projekt se snaží vychovávat mladou generaci, která bude schopna 
sama formulovat svoje názory a požadavky, předkládat návrhy a 
aktivně se zapojovat do života obce. Jde tedy o aktivní a přiro-
zenou formu, jak ukázat mladým lidem odpovědnost spojenou 
s volbou. Mohou se naučit rozhodovat sami za sebe a přijímat za 
svá rozhodnutí odpovědnost.

DěZMV má dvojí členství. Jednak jsou jeho členy žáci šestých 
až devátých tříd vratimovských škol, kteří byli zvoleni svými 
spolužáky, aby zastupovali jejich zájmy. Další možností je dobro-
volné členství, které je určeno všem zájemcům o práci v DěZMV. 
Tuto možnost většinou využívají ti, kdo odchází na střední školu 
a chtějí nadále v DěZMV pracovat. V DěZMV si po vzoru svých 
dospělých kolegů volí starostu, místostarostu a radu dětského za-
stupitelstva.

„Naše zastupko vzniklo proto, že mladí lidé v našem městě 
měli problémy, které dospělé nezajímaly, pouze nad nimi mávli 
rukou. Proto jsme se rozhodli to změnit. Spolužáci nám sdělují 
své náměty, svěřují se se svými problémy souvisejícími s životem 
v našem městě, na naší škole apod. My se snažíme zjistit všechny 
skutečnosti, navrhnout řešení a projednat problémy s odpověd-
nými dospělými. Třeba na akci Dětské slyšení. Máme kolem 20 
členů. Abychom se mohli stát rovnoprávnými partnery pro jed-
nání s dospěláky, snažíme se vzdělávat v různých oblastech, jako 
například v komunikaci, prezentaci apod. Pořádáme různé akce 

Závěrečná konference Kecejme do toho. Takto se jmenovala 
konference, které se zúčastnilo deset mladých lidí z Vratimo-
va. Pod záštitou Domu dětí a mládeže jsme se vydali debatovat 
a přemýšlet nad stanovisky celorepublikového projektu České 
rady dětí a mládeže. Ve dnech 15. a 16. října proběhla konferen-

Dětské zastupitelstvo města Vratimova
například Den Země, Duhový den pro děti z mateřské školy, spo-
lupracujeme s DDM na akcích, které pořádá. Účastníme se konfe-
rencí, seminářů a workshopů, které pro nás mohou být užitečné. 
Naposledy jsme se zapojili do kampaně Kecejme do toho. Za od-
měnu nám naši koordinátoři Hana Nevrlá a Karel Smuž připra-
vují oblíbené víkendovky, na kterých kromě vzdělávání hrajeme 
různé hry a aktivity. Naše členy volí spolužáci obou vratimov-
ských škol. Snažíme se být výjimeční a akční. TAK TO JSME 
MY – DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO MĚSTA VRATIMOVA.“

 Bc. Hana Nevrlá
koordinátorka DěZMV

Mládež Vratimova „Do toho kecala“
ce v pražském kongresovém centru Vavruška. V první části nás 
organizátoři seznámili se stanovisky k nejpalčivějším otázkám, 
které trápí mladé lidi. Mezi tato stanoviska patřila například 
Manipulace médii, Migranti a xenofobie, Participace, Postavení 
žen ve společnosti aj. Tato stanoviska sepsali mladí lidé, kteří se 
účastnili debat skrze celou Českou republiku. Poté jsme všich-
ni společně diskutovali nad zněním těchto stanovisek. Poté, co 
jsme se dohodli nad přesným zněním, byla tato stanoviska pře-
dána hostům, mezi které patřili například pánové Petr Žantovský 
a Andor Šándor. Ti se vyjádřili k našim názorům a zodpověděli 
nám všechny naše otázky. 

Stanoviska, která byla sepsána, pak dále putují k našim politi-
kům, aby si je mohli pročíst a věděli, co naši mládež nejvíce trápí 
a jaký má názor na dění kolem sebe. Po konferenci jsme měli 
možnost podívat se po pražských památkách, toho jsme využili 
s radostí sobě vlastní. Volný čas po konferenci jsme si zpříjemnili 
teambuildingovými aktivitami. 

Za zmínku ještě stojí citace pana Žantovského, který na svém 
FB profilu sdílel jedno ze stanovisek a k němu dodal: „…kromě 
jiného jsem dostal od studentů jejich stanovisko, k němuž společ-
ně dospěli při svých diskusích. To stanovisko je tak pravdivé a 
dospělé, že si dovolím vám ho tady ukázat.“

Karel Smuž
zástupce koordinátora DěZMV

foto DDM Vratimov

foto DDM Vratimov
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Mikuláš
 Srdečně zveme všechny malé i větší děti na tradiční besídku 

s Mikulášem v sobotu 5. 12. 2015. Zábavný podvečer plný her 
zahájíme v 16 hodin v sále Domu dětí a mládeže. Něco pěkného 
si vyrobíme, a pokud jste byli celý rok hodní, přijde i Mikuláš. 
Na akci je nutno se předem přihlásit do čtvrtku 3. 12. 2015. Neza-
pomeňte dárek do mikulášského koše a přezůvky. 
Rukama nohama aneb Řepišťské hrátky

V sobotu 12. prosince 2015 pořádáme Sportovní den v Řepiš-
tích pro kluky a holky a také jejich rodiče, kteří rádi hrají fotbal 
a badminton. Formou turnaje v minikopané v dopoledních hodi-
nách a odpoledne čtyřhry v badmintonu dítě + rodič. 
Program akce: 

 -   9.30 prezence fotbalových družstev 
 - 10.00 zahájení turnaje ve fotbale
 - 11.30 prezence badmintonových čtyřher
 - 12.00 vyhlášení fotbalových družstev, zahájení badmintonu 

(kapacita omezena – 40 badmintonistů)
Na turnaj je třeba se předem přihlásit. Termín přihlášení 10. 12. 2015.
Kontaktní osoba: Marcela Grácová, telefon: 739 201 077, e-mail: 
m.gracova@ddmvratimov.cz
Christmas diskotéka

Diskotéka pro náctileté II. stupně základní školy. V tomto 
kalendářním roce poslední a bude v duchu Vánoc. První dár-
ky si mládež může nadělit v sobotu 12.  prosince od 18 hodin. 
Přezůvky s sebou!

Připravujeme pro Vás v DDM
Dům dětí a mládeže Vratimov oznamuje, že činnost kroužků 

na všech jeho pobočkách bude v tomto roce ukončena v pátek 
18. 12. 2015. Po vánočních prázdninách se spolu opět uvidíme od 
pondělí 4. 1. 2016.

Přejeme všem účastníkům našich kroužků, táborů i akcí a 
všem našim příznivcům klidné prožití vánočních svátků. Dětem 
hodně sněhu a bohatého ježíška. 

Vážíme si toho, že u nás trávíte Váš volný čas.

Za DDM Vratimov 
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka

Informace z DDM Vratimov

Kronika města Vratimova, část 50.
Kronika Jana Klegy - pokračování 
Bohumír Bradáč ministr

Ministr zemědělství a národní obrany a pozdější předseda po-
slanecké sněmovny Bohumír Bradáč slíbil, že přijede do Vrati-
mova si prohlédnout vodovodní zařízení. Bylo však velmi špatné 
a deštivé počasí, byl nucen odložit svou návštěvu. Bradáč pak 
zemřel 20. 10. 1035.
Prodej usedlosti čis. 25

Majitel usedlosti číslo 25 Havránek ze Zábřehu, který koupil 
grunt čís. 25 od dědiců Pečkových, byl ale finančně slabý, a proto 
byl grunt v exekuci zas prodán se značnou ztrátou. Koupili ho 
Pečkové zpět v roce 1934. Aby přišli na své, začali grunt 1935 
parcelovat. První část koupil asi 10 měřic rolník Antonín Ada-
mus, čís. 77 ve Vratimově. Adamus zaplatil za koupenou část 
usedlosti 40 000 Kč. Koupě ta má pro něho důležitost, je to při 
jeho gruntě, ten se tím zvětšil. Stavení čís. 25 se zahradou, bu-
dova je sice velmi chatrná, koupil tovární dělník Karel Blahut za 
36 000 Kč. 
Volby do poslanecké sněmovny a senátu

Československá poslanecká sněmovna i senát byly presidentem 
rozpuštěny v dubnu 1935 a nařízena volba jak do sněmovny, tak 
do senátu na 19. května 1935 a volba do zemského a okresního 
zastupitelstva na 26. května 1935. Z volby do poslanecké sně-
movny a senátu vycházejí definitivně jednotlivé strany s těmi-
to výsledky: Republikáni budou míti 45 poslanců a 23 senátorů, 
čsl. sociální demokracie 38 poslanců a 20 senátorů, lidovci 22 
poslanců a 11 senátorů, živnostníci 17 poslanců 8 senátorů, nár. 
sjednocení 17 poslanců a 9 senátorů, fašisté 6 poslanců a žáden 
senátor, autonomistický blok 22 poslanců a 11 senátorů (spoje-

ní Hlinkovci s Poláky). Strany německé: sudetoněmecká strana 
Henlein 44 poslanců a 23 senátorů, něm. soc. dem. 11 poslanců a 
6 senátorů, svaz něm. zemědělců 5 poslanců a žádného senátora, 
německá strana křesťanskosociální 6 poslanců a 3 senátory i ma-
ďarská oposice 9 poslanců a 6 senátorů, komunisté 30 poslanců 
a 19 senátorů. 
Členové nové vlády:

Dr. M. Hodža, zemědělství, Dr. Franke, pošty, Dr. L. Czech, 
zdravotnictví, Jan Malypetr, předseda vlády, J. V. Najman, ob-
chod, R. Bechyně, železnice, Inž. Dostálek, veřejné práce, Dr. 
Ivan Derer, spravedlnost, Dr. J. Šrámek, unifikace, Dr. Krčmář, 
školství, Dr. K. Frapl, finance, Dr. Fr. Spina, Inž. J. Nečas, sociál-
ní péče, Machník, nár. obrana, T. G. Masaryk, president.
Monsignor Karel Tesarčík

Dne 5. února 1922 nastoupil duchovní správce ve Vratimově ř. k. 
farář Karel Tesarčík, dosavadní farář v Golešově u Těšína. Jmeno-
vaný stal se později děkanem vratimovské farnosti a byl v roce 1924 
vyznamenán titulem Monsignore. 
Občanská záložna – 25leté jubileum

Jubileum 25letého trvání Občanské záložny ve Vratimově sla-
vilo se dne 25. března 1935. Záložna byla zřízena 25. března 1910. 
Při oslavě jubilea poděleno bylo 6 členů ředitelstva a dozorčí rady 
diplomy, a to: Karel Vavřík, ředitel, Dr. K. Mareš, náměstek ře-
ditele, Jan Šimík, účetní a František Rybiař, pokladník. Členové 
dozorčí rady Ludvík Telecký, předseda, Josef Klega, místopřed-
seda. Tito obdrželi diplomy uznání za pětadvacetileté nepřetržité 
služby družstevní.

pokračování příště

Předvánoční koncert 
chrámové scholy

GRATIAS DEO
pod vedením varhanice Šárky Vrchlabské

neděle 20. prosince 2015 v 16 hodin
kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově
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informace občanůmakce v kulturním středisku

PROSINEC
 v kulturním středisku

Program ve Společenském domě ve Vratimově

  1. prosince 18.00 kinosál  Těšínské divadlo –  
    Dámský krejčí
  2. prosince 16.00 galerie  výstava Vůně kávy
  3. prosince 15.00 učebna č. 11  autoškola
  3. prosince 16.00 galerie  výstava Vůně kávy
  6. prosince 10.00 kinosál  nedělní pohádka – Jak  
    pejsek s kočičkou slavili
  7. prosince 16.30 kinosál  zkouška ZUŠ
  9. prosince 16.00 galerie  výstava Vůně kávy
10. prosince 15.00 učebna č. 11  autoškola 
10. prosince 15.30 velký sál  KD – večírek
10. prosince 16.00 galerie  výstava Vůně kávy
13. prosince 18.00 velký sál  vánoční koncert a  
    posezení s Tanjou
14. prosince 15.00 kinosál  zkouška ZUŠ
15. prosince 18.00 kinosál  koncert ZUŠ
16. prosince 16.00 galerie  výstava Vůně kávy
17. prosince 15.00 kinosál  oslavy ZŠ Datyňská
17. prosince 15.00 učebna č. 11  autoškola 
17. prosince 16.00 galerie  výstava Vůně kávy

Program v Kulturním domě Horní Datyně

  2. prosince   9.00 malý sál Zasedání zastupitelstva  
   města Vratimov
  4. prosince 18.00 velký sál divadlo U Lípy – Kostrč
12. prosince 20.00 velký sál taneční zábava
19. prosince   9.00 malý sál vítání občánků
21. prosince 16.00 malý sál schůze ZO ČSV

Kurzy v kulturním 
středisku

Pondělí 9.45 cvičební sál  cvičení seniorů 
 15.45 učebna č. 11  angličtina 3. ročník
 17.00 cvičební sál  BOSU
 17.15 učebna č. 11  angličtina 2. ročník
 18.00 cvičební sál  aerobic mix
 19.00 cvičební sál  relax a jóga
Úterý 15.30 učebna č. 11  angličtina 1. ročník
 17.00 cvičební sál  aby záda nebolela
 18.00 cvičební sál  pilates
 18.00 velký sál  piloxing
 19.00 cvičební sál  bodyform
Středa 16.30 cvičební sál  zábavné taneční cvičení
 17.00 salónky  jóga s Luckou
 18.30 velký sál  vinyasa powerjóga
 18.00 cvičební sál  bodystyling 
Čtvrtek 17.00  cvičební sál  pilates 
 18.00 salónky  jóga s Luckou
 18.00 cvičební sál  bodyform

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

Krásné Vánoce

2 16
Vám přeje

Kulturní středisko Vratimov

a mnoho štěstí
v novém roce

VŮNĚ KÁVY

Máte rádi kávu? 
Nedokážete si bez ní představit den? 

Přijďte se podívat do 
Vratimovské galerie na výstavu 

Výstava zapůjčená z Muzea Beskyd Frýdek-Místek.

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

Výstava bude otevřena do 7. ledna 2016 každou středu a čtvrtek  
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.
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akce v kulturním středisku

Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska. 
Úhrada vstupenek možná i převodem. 
Rezervace a info na tel: 595 700 751.

velký sál Společenského domu Vratimov, 
Frýdecká 1000/48

vstupné 250 Kč

s Tanjou vystoupí: 
herec a moderátor Mojmír Maděrič, 

saxofonistka Andrea Kolmanová Frašová 
a děti z Mateřské školy Vratimov

13. prosince v 18 hodin

v sále stolová úprava s možností občerstvení

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

VÁNOČNÍ KONCERT 

A POSEZENÍ S TANJOU

Za pár týdnů tady máme Vánoce. Proto bych vás všechny velice 
ráda pozvala spolu s hercem a moderátorem Mojmírem Maděri-
čem, saxofonistkou Andreou Kolmanovou Frašovou a dětským 
pěveckým sborečkem Mateřské školy Vratimov na Vánoční kon-
cert, který se koná v neděli 13. 12. 2015 ve Společenském domě 
ve Vratimově.

Přijďte s námi uniknout alespoň na chvíli předvánočnímu sho-
nu a vdechnout atmosféru blížících se Vánoc i večera plného vá-
nočních písní a veselého povídání.

Velmi se na vás jako rodačka z Vratimova těším, jelikož zde 
mám rodinu, spoustu známých, přátel, trávím zde své volné chví-
le a nabírám energii.

V tomto rodném městě jsem rozjížděla svou pěveckou karié-
ru v pěvecké soutěži Vratimovská Zlatá růže za přítomnosti Ivo 
Stavinohy, který bude mne a dětský sbor doprovázet i tentokrát.

Během svého života jsem neustále na cestách, ale místo, kam 
se pokaždé ráda vracím k rodině, k vám, je Vratimov. Těším se 
na vás. 

Vaše TANJA

Pozvání na vánoční koncert 
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akce v kulturním středisku
děti s vybarveným

 obrázkem
 dostanou m

alé překvapení

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

KOSTRČ
Divadlo U Lípy

pátek 4. prosince v 19 hodin

v sále stolová úprava s možností občerstvení 

Kulturní dům Horní Datyně, 
Vratimovská 224

Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska.
Úhrada vstupenek možná i převodem. 
Rezervace a info na tel: 595 700 751.

neděle 6. prosince 
v 10 hodin

kinosál Společenského domu Vratimov, 
Frýdecká 1000/48

rodinné vstupné 80 Kč 
 dospělí 60 Kč  •  děti 40 Kč

Nedělní divadelní pohádka - Divadélko Šamšula

JAK PEJSEK S KOČiČKOU SlAVili

Vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska. 
Úhrada vstupenek možná i převodem. 

Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

vstupné 60 Kč
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kino Hvězda v prosinci

Rodinný film

Dům kouzel
6. ledna 2016 v 17 hodin 
Belgie, 2013, 85‘, animovaná pohádka (české znění), rodinné 
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení.
Režie: Jeremy Degruson, Ben Stassen
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v 
tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada 
nevšedních bytostí ze světa fantazie. Ale ne každý je nadšený 
příchodem nečekaného hosta. Králík Jack spolu s myškou 
Maggie udělají všechno proto, aby kocourka vyhnali. Situace 
se ještě zhorší, když kouzelník skončí v nemocnici a jeho 
chamtivý synovec využije šanci, aby dům prodal. Kocourek 
se nevzdává a rozhodne se spolu s novými kamarády jejich 
kouzelný dům zachránit. 

Filmový klub

Ejzenštejn v Guanajuatu
2. prosince v 19 hodin
Mexiko, Nizozemsko, Finsko, Belgie, 2015, 105‘, životopisný 
(české titulky), vstupné 80 Kč, členové klubu 70 Kč, 
nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let
Režie: Peter Greenaway
Hrají: Elmer Bäck, Luis Alberti, Stelio Savante, Lisa Owen, 
Maya  Zapata a další.

Ocenění: Berlinale 2015: Nominace na Zlatého medvěda
Sovětský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roce 1931, na 
vrcholu svých tvůrčích sil, do Mexika, kde hodlá natočit svůj 
snímek Ať žije Mexiko! Přijíždí do města Guanajuato, ujme 
se ho místní průvodce Palomino Cañedo a Ejzenštejn tady na 
vlastní kůži zažívá úzké propojení mezi láskou a smrtí – pudy 
eros a thanatos. 
Film Petera Geenawaeye dává nahlédnout do deseti dní, 
které otřásly Ejzenštejnem, do dní, které ho trvale ovlivnily 
a formovaly.

Rodinný film

Malý dráček
9. prosince v 17 hodin
Německo, 2014, 80‘, animovaná pohádka (české znění), 
rodinné vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez 
omezení
Režie: Hubert Weiland, Nina Wels
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na 
Dračím ostrově, ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček je létající 
drak, který nelítá a Oskar je drak masožravec, který se stal 
vegetariánem. Společně s vynalézavou dikobrazí Matildou 
musí zachránit ostrov před nebezpečnou sopkou, která se po 
letech najednou probudila. Bude to ale jenom tehdy, pokud 
draci všech velikostí a barev uzavřou mezi sebou mír a spojí 
síly k záchraně jejich nádherného ostrova.

Sobotní kino pro děti

Vánoční sen
12. prosince v 10 hodin
ČR, 75‘, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč, 
přístupné bez omezení
Vánoční sen, Půlnoční příhoda, Čarovná rybí kostička, Krtek 
a sněhulák, Vánoce u zvířátek, Jak postavit sněhuláka, Jak 
se zajíček chtěl klouzat, Rézi a Brok objeví poklad, Ondra a 
sněžný drak .

Kino Hvězda z provozních důvodů 
od 14. 12. nehraje. 

Projekce bude zahájena 6. ledna 2016.
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Uzávěrka článků a inzerce do příštího čísla 
Vratimovských novin je do 8. 12. 2015.

společenská rubrika, oznámení

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 8. prosince 2015
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.

Adresa redakce: Kulturní středisko, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz. 
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Tisk: Tisk Agency, s.r.o, Ostrava.

Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
 MK ČR E 12367

VZPOMÍNÁME

Kdo měl rád, vzpomene, kdo miloval 
nezapomene. Dne 1. prosince vzpomeneme 

10. výročí úmrtí naší babičky 

Vlasty Gambalové.
Vzpomínají Eva s rodinou 
a sestry Věra a Jarmila.

Kdo znal, vzpomene, kdo ho měl rád, 
nezapomene. Dne 27. 11. 2015 jsme 
vzpomněli 10. výročí úmrtí pana

Jaroslava Kulštejna.
Vzpomínají manželka Ludmila, 

syn Michal s rodinou, dcera Martina s rodinou.

INZERCE PRO VÁS

Pronajmu garáž ve Vratimově, ulice Okružní, tel.: 702 361 925.

Prodám garáž Na Hermaně, zavedená elektřina. Cena 110 000 Kč. 
Tel.: 605 563 324.

Dne 7. prosince 2015 by se dožil 80 let 
náš drahý otec, strýc, dědeček 

a pradědeček pan

Pavel Macura.
S láskou vzpomíná manželka Miroslava 

a synové Petr a Pavel s rodinami.

Dne 4. prosince 2015 uplynou 3 roky, kdy nás 
navždy opustil milovaný pan

Ladislav Lampa.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka a děti s rodinami.

Dne 16. 12. 2015 uplyne 20 let, co nás navždy 
opustila naše drahá paní

Vlasta Adámková.
Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi. 

Milan Adámek s rodinou.

Dne 9. prosince 2015 uplynou smutné 2 roky, 
co nás navždy opustila paní

Jana Santusová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou dcera Jana a manžel Anton.

Dne 23. 12. 2015 tomu bude 22 let, kdy nás 
opustil manžel, otec, dědeček 

a pradědeček pan

Alois Babiš.
Za celou rodinu manželka.

Dne 30. 12. 2015 vzpomeneme 7. výročí 
úmrtí pana

Lubomíra Bezruče.
Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Pronajmu garáž na Vyhlídce. Tel.: 601 394 852.
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připravujeme v kulturním středisku

PLES MĚSTA

30. ledna 2016 
od 20 hodin

Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

předprodej vstupenek na MěÚ, 
sekretariát starostky, tel. č. 595 705 953  

cena 170 Kč

nabídka jídel k večeři:
přírodní kuřecí kapsa se šunkou a sýrem,
šťouchaný brambor                79 Kč
hovězí guláš s pečivem                 79 Kč

počet večeří na místě (minutka) omezen

hudba: kapela Blankyt
předtančení žáků ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

tombola

VRATIMOVA

se vstupenkou lze zároveň koupit i večeři

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

neděle 24. ledna v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48

rodinné vstupné 80 Kč  
  dospělí 60 Kč  •  děti 40 Kč

Nedělní divadelní pohádka - Divadelní soubor Bambules

O  SMOl ÍČKO V i

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov. 
Úhrada vstupenek možná i převodem. 

Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

MARTINA GABČANA

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

vernisáž výstavy 
12. ledna v 17 hodin

Výstava bude otevřena do 10. března 2016 každou středu 
a čtvrtek od 16 do 19 hodin, u všech pořadů 

a individuálně - 595 700 751.

PRŮŘEZ TVORBOU


