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Bohatě prostřené velikonoční stoly v našem družebním městě
Strumeni

Když řekneme Velikonoce, není nikdo,
kdo by si okamžitě nepředstavil něco konkrétního, zpravidla příjemného, vynecháme-li dívky a ženy prchající před karabáči
a proudem vody šmigrustníků. Pro někoho nejvýznamnější křesťanský svátek, pro
jiného předzvěst jara či čtyři dny jistého
volna, neboť tento svátek jako jediný nemůže padnout na sobotu či neděli. Díky za
to. A snad všichni si pod tímto slovem představíme bohatě prostřené stoly s různými
dobrotami, vztahujícími se právě k tomuto
svátku. Cukrem posypaní beránci, zapékané klobásky, jarní saláty a mnoho dalších
a dalších svátečních jídel. Úplně stejně to
zřejmě mají nastaveno v sousedním Polsku, o čemž svědčí originální velikonoční
akce v našem družebním městě Strumeni,
pořádaná každoročně před velikonočními
svátky a nazvaná v překladu „velikonoční stůl“. Spočívá v tom, že ve velkém sále
společenského domu dostane každý účastník, kterými jsou, vedle místních, družební obce z Polska, Slovenska a letos díky
nám i z České republiky, svůj stůl. A ten
vyzdobí velikonočními dobrotami typickými pro jejich region a doplní různými
vajíčky, květinami, beránky, zajíčky, kuřátky, prostě vším, co k takovému svátku
patří.
Letos jsme se do této akce přihlásili i
my, město Vratimov. Po loňské návštěvě
Strumeně, prohlídce a degustaci všech

těch dobrot, jsem si řekla, že tento rok
nemůže zůstat jenom u prohlídky, ale musíme i my všem předvést, že na to máme
a že dobré jídlo a pití patří i k našim velikonočním tradicím. Přestože jsem nezvratně přesvědčena, že naše ženy (a
stále častěji i muži) patří k těm nejlepším kuchařkám a cukrářkám, nebyla z
počátku snaha najít dobrovolníky pro
vratimovský stůl příliš úspěšná. Převládala skromnost a trošku obavy z neznámého. Přípravný tým pod vedením dvou
zkušených mužů a členů zastupitelstva,
místostarosty Martina Čecha a zastupitele Vládi Švidrnocha, se však nevzdal,

váhající kuchařky a cukrářky se osmělily
a s vervou šli všichni do toho. Plánovalo
se, vařilo a peklo a pak v sobotu 19. března vše vezlo za polskou hranici, do města
Strumeně. Za naše město se akce osobně
zúčastnili, vedle výše zmíněných zástupců
města, kteří sami jako kuchaři a cukráři
přiložili ruku k dílu, ještě šest našich odvážných spoluobčanek, a to paní Dagmar
Šuhajová, Marie Bernatíková, Helena
Fáberová, Anna Huppertová, Danuše Slívová a Vladimíra Červová. Dobrotami na
velikonoční stůl přispěly ještě paní Libuše
Kolářová a Věra Honová.
Termín akce nám naši polští přátelé oznámili bohužel dost pozdě a moc mě mrzelo,
že já sama jsem nakonec jet nemohla. Moje
zvědavost byla velká, ale už druhý den
jsem od kolegů věděla, že se náš stůl líbil a
protože výstava není jen o dívání, ale také
ochutnávání, po dobrotách se po ukončení prohlídky prý jen zaprášilo. Pořadatelé nás chválili za krásnou výzdobu stolu
a také guláš a koláče, které se podávaly
v průběhu akce; nevydržely dlouho a Poláci se údajně jen olizovali. Teď už víme,
jak na to, a jestli se bude velikonoční stůl
opakovat i v příštím roce, určitě se nikdo
nebude rozmýšlet. Obstáli jsme na jedničku a já všem, které jsem v tomto článku
uvedla a kteří v zahraničí reprezentovali
naše město, moc děkuji. A vy čtenáři si
všechny ty vratimovské dobroty můžete
alespoň prohlédnout.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto MěÚ Vratimov
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Ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města
Dne 18. 3. 2016 rada města mimo jiné:
-- Schválila Pravidla poskytování pečovatelské služby města Vratimova.
-- Odvolala Bc. Anežku Kolarovou z vedoucího pracovního místa ředitelky
příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Vratimov, Na Vyhlídce
25, Vratimov, s účinností od 1. 7. 2016 a
potvrdila Lenku Sivákovou ředitelkou
nástupnické příspěvkové organizace
sloučených příspěvkových organizací,
Mateřské školy Vratimov, Na Vyhlídce
25, Vratimov, s účinností od 1. 7. 2016.
-- Vzala na vědomí vydání Směrnice č.
2/2016 pro určení místa a termínů k uzavírání manželství v k. ú. Vratimov a Horní Datyně.
-- Schválila přidělení účelové dotace z rozpočtu města na rok 2016 jednotlivým
spolkům a organizacím.
-- Schválila uzavření Smlouvy o dílo na
stavební práce k veřejné zakázce malého rozsahu Zpevněné plochy a ohniště
u DDM Vratimov.
-- Vzala na vědomí, že v roce 2016 nebude zpracována projektová dokumentace
Rekonstrukce hřiště u ZŠ v Horních Datyních. Projektová dokumentace bude
zpracována po změně územního plánu.
-- Rozhodla o ukončení nájmu nebytových prostor nacházejících se v Horních
Datyních, Vratimovská 40, uzavřeného
mezi městem Vratimov a státním pod-

nikem Česká pošta, s. p., dohodou ke
dni 31. 5. 2016.
Dne 5. 4. 2016 pak také:
-- Schválila termín zahájení sezóny na
koupališti k 4. 6. 2016 a ceník na letní
sezónu 2016.
-- Vzala na vědomí zprávu o provedení
řádné inventarizace majetku a závazků
města Vratimova k 31. 12. 2015.
-- Schválila uzavření Smlouvy o dílo na
stavební práce k veřejné zakázce malého rozsahu Oprava oplocení ZŠ Vratimov, Datyňská 690, Vratimov.
Dne 13. 4. 2016 zastupitelstvo města mimo
jiné:
-- Rozhodlo o výběru varianty Odkanalizování a čištění odpadních vod v lokalitě Vratimovské Zadky a Zaryjská pro
lokalitu Zaryjská, zpracované v listopadu 2015 společností KONEKO, spol.
s r. o., pro další zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí a
dokumentace pro stavební povolení.
-- Rozhodlo o výběru varianty Odkanalizování a čištění odpadních vod v lokalitě Vratimovské Zadky a Zaryjská
pro lokalitu Vratimovské Zadky (ulice
Adámkova, Okrajová a Na Zadkách),
zpracované v listopadu 2015 společností KONEKO, spol. s r. o., pro další
zpracování projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí a dokumentace
pro stavební povolení.

-- Vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na
území města Vratimova.
-- Vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2016, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů a hospodářských zvířat na
veřejném prostranství ve městě Vratimově.
-- Schválilo Zřizovací listinu příspěvkové
organizace Mateřská škola Vratimov.
-- Vzalo na vědomí informaci o zpracovaných studiích na zvýšení počtu parkovacích míst na stávajících městských
komunikacích, návrhu parkovacích stání v lokalitě za Společenským domem
a projektové dokumentaci na zvýšení
parkovacích míst a zjednosměrnění některých stávajících městských komunikací ve Vratimově.
-- Odložilo bod studie na Rekonstrukci
budovy koupaliště na příští zasedání
zastupitelstva města.
-- Schválilo provedení klimatizace v rámci akce Provedení klimatizace ve 2. NP
a 3. NP budovy MěÚ.
Celý zápis z jednání zastupitelstva je na
stránkách města – www.vratimov.cz.

Bc. Martin Čech
místostarosta

Informace k napojení nemovitostí kanalizačními přípojkami
ke kanalizačnímu řádu vybudovanému v rámci stavby
Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa
V září loňského roku byla dokončena
stavba Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň, I. etapa. Dne 15. 10. 2015 byl
zahájen zkušební provoz této stavby.
Všichni občané, kterým byla zpracována projektová dokumentace pro územní
souhlas pro umístění kanalizační přípojky, byli informováni o vydaných územních souhlasech, rovněž jim byla předána projektová dokumentace a sdělen
další postup pro realizaci přípojky. V návaznosti na podmínky stanovené v rámci
Operačního programu životního prostředí a podmínky stanovené v Rozhodnutí
o poskytnutí dotace pro stavbu kanali-

zace upozorňujeme občany na nutnost
napojit své nemovitosti k vybudované
kanalizaci alespoň do 30. 5. 2016 a zajistit tak likvidaci svých splaškových vod
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách. Po uplynutí tohoto termínu
bude zahájeno vyhodnocování zkušebního provozu kanalizace a ČOV a rovněž bude provedeno vyhodnocení stavu
napojených nemovitostí. V případě, že
do tohoto termínu nebudou nemovitosti,
pro něž byla dokumentace pro územní
souhlas zpracována a územní souhlas
vydán, napojeny ke kanalizačnímu řádu,
budou zahájeny namátkové kontroly lik-
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vidace splaškových vod z těchto objektů.
V této souvislosti upozorňujeme občany
na povinnost likvidovat splaškové vody
v souladu s citovaným zákonem o vodách, kdy dle ust. § 38 odst. 6 ten, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod
a na výzvu vodoprávního úřadu nebo
České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s
tímto zákonem.
Ing. Alena Kašparová
odbor investic a údržby
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Zastupitelé z Horních Datyň si Vás dovolují pozvat na

HOVORY S OBČANY
v pondělí 30. května 2016 v 18 hodin
v malém sále Kulturního domu Horní Datyně
Na programu:
-

Akce a investice, které se podařilo v Horních Datyních realizovat.
Plánované akce a investice v nejbližší době.
Diskuze o tom, co bychom mohli v naší obci zlepšit a prosadit.

Srdečně zvou zastupitelé města, zvolení z Horních Datyň.

Podané ruce - osobní asistence, slaví již
15 let

Organizace Podané ruce – osobní asistence, která působí v sociálních službách
již 15 let, nabízí své služby lidem všech věkových kategorií s určitou mírou omezení
soběstačnosti – z důvodu věku nebo postižení. Klientům pomáhají žít způsobem co
nejpodobnějším běžnému životu. Asistenti/-ky (kterých v řadách organizace působí přes 100) pomáhají klientům v domácnostech, ve školách, ve zdravotnických a
sociálních zařízeních apod. Poskytují pomoc v běžných denních úkonech, jako je
oblékání, hygiena, příprava jídla, starost o
domácnost, ale také doprovod k lékaři, do
kina nebo na procházku. Usilují o to, aby
poskytované služby byly kvalitní a na odborné výši a přitom se nevytratil ani lidský
přístup, vzájemná důvěra a spolehlivost.
Důkazem, že se to daří, jsou ohlasy spokojených klientů a rodinných příslušníků.
Osobní asistence je totiž nejen fyzická
pomoc, ale přináší klientům i psychickou

podporu, aktivizaci schopností a mezilidský kontakt. Je určena pro každého, kdo
chce zůstat ve svém přirozeném prostředí
– doma, ale potřebuje pomoc druhého člověka. Služba probíhá až 24 hodin denně a
7 dní v týdnu, podle potřeby a dle aktuálních personálních a finančních možností.
I v letošním roce je práce organizace
Podané ruce – osobní asistence, závislá po
ekonomické stránce i na příspěvcích měst,
nadací a donátorů. Také město Vratimov
finančně podporuje asistenční službu této
organizace, což pomáhá udržet cenu služby v dostupné výši.
Další informace a kontakty najdete na
webových stránkách www.podaneruce.eu,
ostravská pobočka se nachází v budově
SZŠ a VOŠ zdravotnické, ulice 1. máje 11
v Ostravě – Mariánských Horách, telefon
595 693 628.
Bc. Jitka Langrová
sociálně-správní odbor

Pošta v Horních
Datyních se stěhuje
do jiných prostor
Již koncem minulého roku nás zástupce České pošty informoval o snaze zefektivnit provoz poboček v menších obcích
nebo tam, kde její služby využívá méně
lidí. Mezi těmito pobočkami byla také
naše pošta v Horních Datyních, v budově, která patří městu. V rámci programu
„Pošta Partner“ a v souladu s dříve deklarovaným záměrem, přesouvá pošta
svoji datyňskou pobočku do obchodu
pana Stanislava Knězka vedle kulturního
domu, kde budou stávající služby pošty pravděpodobně již od června tohoto
roku poskytovány v rámci výše zmiňovaného programu „Pošta Partner“.
Více informací zatím od České pošty,
přes naši snahu, bohužel nemáme.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Upozornění pro
spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace na území města Vratimova, aby zaslaly na
e-mail redakce@ksvratimov.cz termíny akcí a fotografie pro zveřejnění ve
Vratimovském kalendáři 2017, který
ponese název Ze života spolků, a to
nejpozději do 30. června 2016. Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov

Městské koupaliště
Vratimov
Městské koupaliště hledá pracovnici
na provádění úklidových prací na koupališti.
Zahájení sezóny 4. červen 2016, ukončení sezóny dle počasí cca září 2016.
Mzda 60 Kč/hod.
Bližší informace poskytne Pavlína Fiedorová, referent odboru investic a údržby obecního majetku MěÚ Vratimov, tel.
595 705 934, mobil 737 875 468.
Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby

foto KS Vratimov
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Kola, kolečka
Ve středu 25. května 2016 pořádá TJ
Sokol Vratimov již 20. ročník tradičních
závodů na kolech, koloběžkách, odrážedlech, trojkolkách – Kola, kolečka – pro
předškolní děti a mladší školáky. Přijďte
zažít se svými dětmi pocit vítězství, protože každý předškoláček vystoupí na stupně vítězů. Nenecháme zahálet ani rodiče,
kteří své síly změří v jízdě zručnosti na
tandemovém kole.
Registrace začne od 16 hodin u sokolovny, vlastní zápolení v 16.30 hodin. Za
deštivého počasí se akce nekoná. Těší se
na Vás cvičitelky Sokola.
Irena Heinichová
Sokol Vratimov

Festival nejmenších
houslistů
Letošní ročník Festivalu nejmenších
houslistů je rozdělen do dvou částí. Nejprve dojde k setkání účastníků na zábavném hudebním workshopu (21. 5. 2016
od 10 do 14 hodin), který proběhne ve

foto TJ Sokol Vratimov

víceúčelové sportovní hale v Řepištích a na
kterém si účastníci secvičí několik společných skladeb. Dne 27. 5. 2016 následují dva
koncerty v aule VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, kterých se zúčastní také zahraniční hosté. Dopolední koncert je určen pro
školní mládež z blízkých škol, odpolední
koncert pak pro širokou veřejnost. Koncertů se předběžně zúčastní tyto soubory: ZUŠ Vratimov, ZUŠ Havířov, ZUŠ

Nový Jičín, ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm
a Hudební škola 1. stupně v Katowicích.
Srdečně Vás zveme.
občanské sdružení Pospolu
při ZUŠ Vratimov

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

JARNÍ KONCERT
úterý 10. května 2016 v 18 hodin
kinosál Hvězda ve Vratimově
Pestrý program bude věnován především hudebním souborům. Vystoupí nejmenší děti přípravného studia hudební
výchovy a hudební nauky, Smyčcový orchestr, Malá cimbálová muzika Malina, Cimbálovka Vrzuška, Soubor bicích
nástrojů, Dívčí vokální skupina Ozvěny, Big Band, Dechový
orchestr ZUŠ Vratimov a rovněž sólisté z řad žáků a učitelů.
Pro žáky základních škol z Vratimova, Horních Datyň a Řepišť se uskuteční dva samostatné Jarní koncerty v dopoledních
hodinách.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ.

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

Vážení rodiče, s politováním Vám sdělujeme, že pro školní rok 2016/2017 zřejmě
nemůžeme přijmout všechny nově přihlášené žáky do výtvarného a možná i do
hudebního oboru z důvodů naplnění kapacity školy, která je limitována 390 žáky.
Nabízíme Vám možnost přihlásit své děti
do výtvarných kroužků, které provozuje
Dům dětí a mládeže ve Vratimově a na pobočce v Horních Datyních. Náplň kroužků
z velké části obsahuje prvky výtvarného
oboru ZUŠ. Omlouváme se za toto nutné
opatření a velice Vám děkujeme za pochopení.
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 13. června 2016. Vzhledem k omezené kapacitě
školy je podmínkou pro přijetí včasné podání přihlášky, kdykoliv v odpoledních

hodinách na ředitelství školy – nejlépe
osobně. Přihlášky budou zařazeny do pořadníku dle termínu podání a preferovaného studijního zaměření. Pro velký zájem
dětí o studium na naší škole jsme nuceni
použít toto opatření.
Vyučování v novém školním roce zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016 od 13 hodin a
v 16 hodin se uskuteční schůzka s rodiči
nově přijatých žáků. Více informací osobně v ZUŠ, tel. 596 730 883, www.zusvratimov.cz.
I vy vstupte do řad umělců,
muzikantů a výtvarníků!
Petr Hemerle
ředitel ZUŠ

Smyčcový orchestr
Uplatnění najdou žáci, kteří budou studovat hru na housle, violoncello, kontrabas.
Vrzuška (VRatimovská zuška), cimbálová muzika
Jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry
na cimbál a kontrabas. Hráči na tyto nástroje najdou však uplatnění nejen v cimbálové
muzice.
Malina
Přípravka malých muzikantů pro velkou
cimbálovou muziku Vrzušku.
Dechový orchestr ZUŠ Vratimov
Pro zájemce o studium hry na dechové a
bicí nástroje.
Big Band
Zde najdou uplatnění starší a hudebně vyspělejší žáci dechového orchestru.
Rytmická skupina bicích nástrojů
Vyučujeme všechny druhy bicích nástrojů
včetně melodických.
Vokální soubor Ozvěny
Pro všechny zpěváky klasické a populární
hudby.
Houslová školička pro předškoláky
Výuka probíhá hravou formou bez not a
v případě zájmu skupinky minimálně 3
žáků.
Housle, smyčcové a dechové nástroje
můžeme v omezeném množství zapůjčit
žákům domů!
Výtvarný obor se věnuje malbě, především nauce technik, modelování z různých
materiálů, dekorativní činnosti, vytváření
koláží, využití přírodních materiálů, batikování, grafice a zvlášť oblíbené činnosti
- keramice.

foto KS Vratimov

ZUŠ Vratimov opět vítězně
V lednu jsme Vás informovali o soutěži ZUŠ v komorní hře, kterou v letošním školním roce vypsalo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Z okresního kola, které se konalo
18. a 19. února v Ostravě, postoupily hned
tři naše soubory do kola krajského! Do Základní umělecké školy J. R. Míši v Orlové
se 17. a 18. března 2016 sjely vítězné soubory okresních kol, aby bojovaly o vítězství
v kole krajském. Dva flétnové soubory
paní učitelky Hanouskové získaly v kraji
třetí a druhé místo a trubkový nonet ze
třídy pana učitele Tesaříka vybojoval po
vynikajícím výkonu dokonce první místo
- s postupem do ústředního celostátního
kola! Naši úspěšní vítězové nebudou muset cestovat daleko, neboť ústřední kolo
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soutěže se koná ve dnech 6. a 7. května
opět v Orlové.
Vynikající úroveň našich trumpetistů
rovněž potvrdili v prestižní mezinárodní
soutěži Pro Bohemia 2016 žáci Tomáš
Grygar a Hana Viková, kteří v nabité
konkurenci získali třetí a druhé místo!
Více informací o soutěži PRO Bohemia
2016 naleznete na webových stránkách
www.jko.cz/pro-bohemia-2016-cs.
Všem našim úspěšným žákům gratulujeme a držíme palce do budoucna! Jsme
přesvědčeni, že svými výkony přispívají
nejen k dobrému jménu naší školy, ale i
celého města.
David Schreiber
zástupce ředitele ZUŠ

informace občanům

Realizace projektu Kouzelné obrázky
v Mateřské škole ve Vratimově
V rámci vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016
získala naše MŠ dotaci na projekt Kouzelné obrázky. Cílem projektu je zajištění
primární logopedické prevence v běžných
třídách u dětí ve věkové skupině 2,5 – 4
let, aktivní zapojení rodičů v procesu rozvoje řeči svých dětí a vybavení tříd dětskými knihami, výukovými a logopedickými
pomůckami. Dětem byly pořízeny nové
knihy, didaktické pomůcky – učební systémy Bambino Lük, obrázkové materiály
(Obrázková škola), foukací hry, dřevěné
skládačky, magnetické labyrinty, zvukové

hračky a kinetický písek v celkové hodnotě 30 000 Kč. Projekt směřuje k rozvoji
slovní zásoby a zlepšení komunikačních
dovedností u mladších dětí v běžných třídách MŠ.
					
Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimov

Den sportu
v Horních Datyních
Je tady květen, tak proč si nezopakovat
úspěšnou akci z minulých let Den sportu.
V pátek 20. května 2016 odpoledne budete mít jedinečnou příležitost si zasoutěžit se svými dětmi na hřišti TJ Sokol Horní Datyně v atletice. Povzbudíte své děti
u vybíjené, florbalu a basketbalu. Pro naše
nejmenší bude připravena řada zábavných
sportovišť, dále uvidíte ukázku sportovní
kynologie a hasičského útoku, zastřílíte si
z luku a v neposlední řadě můžete fandit
volejbalistům, kteří budou soupeřit o putovní pohár Základní školy Vratimov, Datyňská, která je hlavním pořadatelem této
akce konané za každého počasí.
A protože naše „Horní“ škola slaví 60 let
od svého založení, nebudeme jen sportovat,
ale zároveň oslavíme i toto výročí. Proto
sledujte plakáty, z nichž se dozvíte mnohem více.
Na Vaši účast se těší Základní škola Vratimov, Datyňská a Základní škola Horní
Datyně + KRPŠ a SDH Horní Datyně.
Mgr. Pavlína Koudelková
ZŠ Datyňská

foto Bc. Irena Stavinohová

Lyžování
se Sluníčkem
Ve dnech 7. – 11. března se zúčastnilo
100 žáků 2. – 5.tříd ze Základní školy na
Datyňské ulici a z Horních Datyň lyžařského a snowboardového kurzu na Bílé.
Sněhové podmínky letošní zimy sice nebyly ideální, přesto jsme lyžovali celý
týden a nechyběly ani tradiční páteční
závody, na které se přijelo podívat i hodně rodičů. Děti si pobyt na horách užily a
díky kvalitní práci instruktorů si zdokonalily svou techniku. Už se všichni těšíme
na další ročník.
Mgr. Věra Jonášová, ZŠ Datyňská
Mgr. Alena Kabátová, ZŠ Datyňská

foto ZŠ Datyňská
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Lyžařský výcvik ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí
Stejně jako každý rok pořádala naše
škola lyžařský výcvik, kterého se zúčastnilo celkem 28 žáků sedmých a osmých
tříd. Konal se na Bílé, v překrásném prostředí Beskyd. Zároveň s tímto lyžařským
výcvikem proběhla lyžařská školička pro
žáky 1. stupně naší školy, kteří absolvovali své často „první krůčky“ na lyžích pod
vedením zkušených instruktorů SUN Ski.
A jaký vlastně byl ten letošní lyžařský
kurz? To můžete posoudit ze zprávy jednoho z žáků osmého ročníku:
„Dne 7. března 2016 začal lyžařský výcvik ve Ski areálu Bílá, jenž trval do 11.
března 2016. Hlavním vedoucím a organizátorem byla paní učitelka Martina Pelikánová. Jako druhý pedagog jela paní učitelka Kateřina Sadílková. Na jejich program
i na samotné učitelky jsme se těšili ještě
před odjezdem.“
V pondělí 7. 3. jsme se začali všichni pomalu, ale jistě, scházet k autobusu. I když
ještě nebyl přistaven, bylo vidět, že jsou
všichni značně netrpěliví. Již během cesty
se v autobuse projevovala dobrá nálada.
Jelikož nejeli žáci devátých ročníků, zadní
část autobusu byla pod těžkou nadvládou
žáků osmých tříd.
Po příjezdu jsme si měli vynosit batohy
do patra, rozdělit si pokoje, převléci se do
lyžařských věcí, přesunout se do lyžárny a
hurá na svah. Jakmile jsme došli na svah,
byli jsme rozděleni na tři skupiny: začátečníci, lehce pokročilí a pokročilí.
Každodenní program vypadal takto:
Ráno měla služba budíček a následova-

foto ZŠ Masarykovo náměstí
la snídaně, poté se šlo na svah, kde jsme
vydrželi až do oběda. Odpoledne jsme si
trochu odpočinuli, abychom měli dostatek sil na další lyžování, které trvalo až
do 16 hodin. Následovala večeře, večerní
program, hygiena a na kutě. Na kuchyň si
nikdo nemohl stěžovat, možná až na rýpavé jednotlivce. Jídlo bylo skvělé! Večerní
programy se vždy lišily, ale zaručeně nejlepší byla poslední noc. Byla totiž diskotéka v jednom místním klubu, ve kterém
se ale netančilo na zemi, nýbrž na baru!
Všichni se úžasně bavili a užívali si společné chvíle. Někteří měli v plánu pokračovat i po návratu a vyhlášení večerky, ale
neprošlo jim to.

Během výcviku se u většiny opravdu
projevilo zlepšení. Na poslední den po
ranním lyžování byl připraven výlet k
pramenu Smradlavka. Během cesty zpět
se už začaly objevovat projevy únavy.
Museli jsme ještě nějakou dobu počkat na
autobus, ale nikdo si nestěžoval, že zde
může být ještě pár chvil. Nikdo se netěšil domů. Během cesty ke škole se zadní
část autobusu rozezpívala. Ještě než autobus zastavil, nastal čas loučení a smutku.
Hodně lidí tento lyžák spojil. Všichni jsme
se shodli, že to byl nejlepší lyžák v životě.
Michal Kocurek, 8. A
ZŠ Masarykovo náměstí

Sny Noci s Andersenem 2016
Již tradičně se i letos v prostorách budovy ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí,
konala Noc s Andersenem. Tentokrát vyšlo nocování na 1. dubna 2016. Od samého rána se žáci bavili různými aprílovými žertíky. Přesto se našlo 33 odvážných
žáků 6. – 9. tříd, kteří se vrátili do školy i
v neobvyklých večerních hodinách a rozhodli se přenocovat.
Podvečerní program patřil připomenutí
400. výročí úmrtí největšího dramatika
všech dob – W. Shakespeara. Ve výtvarné dílně si žáci vyrobili masky a kulisy,
ve kterých pak předvedli úryvky ze dvou
Shakespearových dramat, z Romea a Julie
a z Macbetha. Příběhy tohoto autora snad
nikdy neomrzí, což potvrdil i tento večer.
Bylo zajímavé pozorovat, s jakou vervou
se žáci pustili do práce, jak se při nacvičování i předvádění svých scének dobře
bavili.
V průběhu večera nezapomněli žáci ani
na své mladší spolužáky a zapojili se do

charitativní akce Čtení pomáhá. Snažili se
co nejvíce přispět na Knížku pro prvňáčky. V půl deváté večer začala malá karaoke party, ve které si děti zazpívaly největší
hity dvojice Svěrák – Uhlíř. Připomněly si
tak 80. narozeniny českého autora filmových scénářů, knih i textů písní – Zdeňka
Svěráka. Kromě zpěvu mohly děti uspět i
ve filmovém a písničkovém kvízu.
V další aktivitě žáci v týmech jako
puzzle skládali úryvek slavné básně Máj.
Tento skvost české literatury byl totiž
vydán právě před 180 lety. Bohužel je to
i výročí úmrtí jejího autora Karla Hynka
Máchy. V roce 1836 však nebyl vydán
jen Máj, ale i neznámější pohádka Hanse Christiana Andersena - Malá mořská
víla. A tak se takovou pohádku pokusili
vytvořit i naši nocležníci. Jaká víla bude
hlavní hrdinkou jejich dílka, bylo pouze
na nich. V autorském čtení se pak objevila
Malá čokoládová víla, Malá pomerančová
víla, Malá psí víla, Malá ospalá víla, apod.
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Žákovskými pohádkami jsme ozdobili náš
pohádkovník a po pohádkách na dobrou
noc si každý z žáků šel snít do spacáku
svůj vlastní sen.
za malé učitelské víly
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Masarykovo náměstí

foto ZŠ Masarykovo náměstí
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Městská knihovna Vratimov
Z pátku 1. dubna 2016 na sobotu 2. dubna 2016 se uskutečnila již 11. Noc s Andersenem. V pátek kolem 16.45 hodin se
v knihovně sešly 4 Šebestové, 3 Machové, 2 Jonatáni, 2 sluchátka a pozor…
jeden Žlabava. Celkem tedy 12 dětí a 3
knihovnice. Noc byla věnovaná Miloši
Macourkovi a nazvali jsme ji Vlastníme
jen na krátko utržené sluchátko. Už tradičně jsme začali předvedením kostýmů,
ve kterých děti přišly. Následovalo hlasování o nejhezčí kostým. Nejvíce se všem
líbil kostým Jonatána Daniela Slaného.
Po stručném vzdělávacím okénku o panu
Macourkovi následovala rozcvička. Sestavovali jsme slova z těl, hráli lžičkovou štafetu a stavěli věž z knih. Večeře
všechny posílila a mohlo se soutěžit dál.
Tentokrát se děti pomocí sluchátka dostaly do doby Karla IV. Zjistily, jak nepohodlné je nosit na hlavě korunu, zahrály
si vrhcáby a prověřily svou dovednost v
hodu na cíl. Nevěděli jsme, že závody Šemíků mohou být docela zrádné a způsobí i
drobná poranění, hlavně kolen! Příště jen
s nákoleníky! Naše nocování se neobejde
bez výtvarné dílny. Letos jsme vyráběli
rybičky ze starých cédéček. Pokračování
soutěžního klání bylo inspirované knihou
Mach a Šebestová na cestách. V Číně jsme
zkoušeli jíst hůlkami a na Severním pólu
nás čekala hra Eskymáci. Během Nočníčku si děti poslechly další příběhy z knih o
Machovi a Šebestové a poté byl vyhlášen
noční klid. Ani letos se nepodařilo uhlídat
všechny knižní skřítky. Ranní vstávání
není ani v knihovně veselé.

Slíbili jsme ale, že opět budou moci
přispívat na Knížku pro prvňáčka, a tak
se i snídání urychlilo. Naši nocležníci se
totiž během celé noci věnovali znalostním
testům na webu Čtení pomáhá. Když jsme
s nocováním začínali, bylo vybráno na
knížku pro prvňáčka 17 200 Kč, a když
jsme končili, tak už 22 350 Kč. Určitě přispívali i nocležníci v jiných knihovnách,
ale u nás jsme přispěli nejméně částkou
2 500 Kč.
Nejoblíbenějším okamžikem je vyhodnocování všech soutěží. I letos se nám
podařilo připravit pár dárečků. Děkujeme
našim kolegyním v Uherském Hradišti, že
pro každého nocležníka zajistily audioknihu a tradiční pohlednice. S prázdnou
nikdo neodešel.

Partnery pro letošní rok bylo např. nakladatelství Albatros, Svaz knihovníků a
informačních pracovníků, Ministerstvo
kultury ČR, Mladá fronta, Čtení pomáhá,
Velvyslanectví České republiky v Kodani,
vydavatelství SLOVART, Audiotéka.cz,
Národní centrum bezpečnějšího internetu
a další. Už jsme zvědavé, jaká témata budou připravená na příští rok. Noc s Andersenem 2017 se už blíží!
Místní knihovna Horní Datyně
V chodbičce u knihovny můžete zhlédnout v půjčovní době v pondělí od 14 do 17
hodin výstavu Václav Čtvrtek, která trvá
do 23. května 2016 .
Mgr. Hana Pščolková
ředitelka MěK Vratimov

foto MěK Vratimov
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Blahopřání úspěšným kroužkům

Pozvánky na akce Domu dětí a mládeže
Vratimov na květen 2016

Vedení Domu dětí a mládeže Vratimov
blahopřeje k úspěchům:
Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov
Naše mažoretky, mistrně České republiky, se v sobotu 26. března 2016 zúčastnily
Mistrovství Evropy v twirlingu v Itálii.
Přivezly krásné páté místo.
Taekwon-do
Taekwon-do DDM Vratimov se zúčastnilo soutěže Mistrovství Evropy IIPON
2016 – Tak trochu jinak a naše družstvo
přivezlo deset zlatých medailí, jedenáct
stříbrných a jednu bronzovou. Stalo se tak
vítězným družstvem.
Děkujeme dětem za skvělou reprezentaci Domu dětí a mládeže Vratimov a města Vratimov, vedoucím za jejich skvělou
práci, bez které by se úspěchy nepodařily,
sponzorům za příspěvky, no a rodičům za
podporu.

Víkendový pobyt kroužků Debrujáři a
Robotika
Víkend plný her, zábavy a poznání pro
všechny děti nejen z kroužků Debrujáři a
Robotika. Na programu je celovíkendová
hra s řešením záhady a návštěva bazénu.
Sraz v pátek 13. května 2016 v 18.30 hodin,
konec v neděli 15. května 2016 v 11 hodin.
Přihlášku je nutné odevzdat do 10. května.
Badmintonový turnaj pro děti
V neděli 15. května 2016 zveme všechny
zájemce o badmintonový sport na Badmintonový turnaj ve čtyřhrách pro děti a mládež do tělocvičny v Řepištích. Prezence
je od 8.45 hodin pro kategorii A, od 11.45
hodin pro kategorii B, v 13.45 hodin pro
kategorii C. Přihlášky zasílejte e-mailem
na m.gracova@ddmvratimov.cz, nebo telefonicky na 739 201 077 do 12. května 2016.
Školení táborových pracovníků DDM
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádá
o letních prázdninách mnoho táborů. Na
všech táborech se o děti bude starat per-

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

sonál pedagogů, kuchařů, nočních hlídačů, zdravotníků, hospodářů a instruktorů,
prostě úžasných lidí. Dbáme na to, aby tito
lidé měli ke své práci všechny potřebné
vědomosti a dovednosti. Proto v neděli
22. května 2016 proběhne jejich celodenní
školení.
Galapřehlídka DDM Vratimov
Již tradičně se poslední květnovou neděli, tedy 29. května 2016, představí zájmové
útvary pracující při Domě dětí a mládeže
Vratimov. Program bude probíhat v Kulturním středisku Vratimov ve dvou samostatných blocích od 14.30 a 16.30 hodin.
Zveme všechny rodiče a příznivce na příjemně strávenou neděli.
Bližší informace o našich akcích naleznete na webových stránkách www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku https://
www.facebook.com/DDMVratimov/.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

ZIK-ZAK Vratimov na mistrovství Evropy
Itálie Lignano Sabbiadoro 2016
Letos v lednu se konalo v Hluku mistrovství České republiky v twirlingu
(práce s hůlkou) a skupinové chorografii
s pompony. Naše starší děvčata si přivezla 1. místo se skupinovou choreografií
s pompony Rocky a zároveň nominaci na
Mistrovství Evropy v Itálii 23. – 28. března
2016.
Byla to pro nás velká výzva, začali jsme
intenzivně trénovat, zdobit kostýmy, přemýšlet nad novým líčením a účesem.
Ve středu 23. března 2016 jsme odjeli
reprezentovat Českou republiku v sestavě
25 děvčat + trenérky a rodiče.
Ve čtvrtek nás čekaly prostorové zkoušky v hale komplexu GE-TUR a slavnostní
zahájení. Mistrovství Evropy se zúčastnilo 13 zemí a my jsme byli mezi nimi!
Jak se říká „den D“ - tedy den soutěže, nastal v sobotu 26. března 2016. Ráno
ještě nezbytný trénink a pak odchod do
haly, kde se děvčata 6 hodin česala a líčila. Všichni jsme byli mírně nervózní, napětí stoupalo, ale v týmu byla úžasná nálada. Výborná atmosféra byla rovněž ve
sportovní hale, každá skupina se snažila
ze všech svých sil. Naše holky podaly
skvělý výkon za vydatné podpory české
výpravy. Výsledky jsme se dozvěděli až
druhý den po focení na pláži, při slav-

nostním nástupu. ZIK-ZAK Vratimov
obsadil 5. místo!
Chtěly bychom poděkovat všem sponzorům a hlavně rodičům děvčat, bez
kterých by se tato akce neuskutečnila:
Moravskoslezský kraj, Revírní bratrská
pojišťovna, DDM Vratimov, obec Řepiště, obec Žabeň, BIOTECH Lignosulfo-

nate Handels-GmbH, elektroservis Paskov, autoservis Žabeň, GYNLED s.r.o.,
manželé Naďa a Martin Hrdí, Biocel
Paskov a.s., člen skupiny Lenzing, město
Vratimov, rodiče.
Holky díky, byly jste super!!!!!!
Andrea a Hanka Mindekovy
trenérky

foto ZIK-ZAK Vratimov
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To nejlepší z Města snů
Ohlédnutím za projektem Město snů
přinášíme slíbené fotografie ze slavnostního předávání odměn. Za partnerství a
spolupráci na projektu děkujeme Městu
Vratimov, Základní škole Datyňská, Základní škole Masarykovo náměstí a Kulturnímu středisku Vratimov.
Martina Mazurová
FCC Česká republika, s.r.o.

foto KS Vratimov

Kronika města Vratimova, část 55., rok 1936
Přelíčení proti Janu Vašíčkovi a Ferdinandu Mojžíškovi
V přelíčení proti Janu Vašíčkovi a Ferdinandu Mojžíškovi, jakož i jejich společníkům pro křivé svědectví se pokračovalo u Krajského soudu v Moravské
Ostravě. Rolník Ferdinand Mojžíšek z
Kunčic je nevlastní bratr Jana Vašíčka,
rolníka ze Starého Města, který byl porotou odsouzen na 20 let těžkého žaláře
a odpykává si trest. Mojžíšek čeká na odsouzení. Vloni v srpnu ho zatkli s kočím
Gybasem z Vratimova, když se zjistilo,
že oba měli účast na smrti Sosnově. Mojžíšek dne 17. března 1936 zemřel ve vyšetřovací vazbě Krajského soudu v Ostravě. Poněvadž Mojžíšek podnikl jednání,
které způsobilo smrt Sosnovu, je povinen
s ostatními spolupachateli nahraditi škodu, která vznikla vdově a jejím dětem.
Vdova požaduje pro sebe 700 Kč měsíčně
a pro obě děti 400 Kč výživného.

Rakvická tragédie
Rakvická tragédie 1936. Na řece Dyji
potopilo se 26. května 1936 u Nových
mlýnů 31 dětí. Zpráva o tom, že v úterý
15. září 1936 začne trestní senát Krajského soudu v Brně projednávat tragédii
školního výletu rakvických dětí, která
svou hrůzou vzbouřila 26. května 1936
celý náš národ, vylákala nás na místa, kde
jsme v nešťastný den hleděli do vln rozvodněné Dyje a čekali hodiny, pak celé dny,
kdy zrádné vody vydají svoje oběti.
Okresní nemocnice
Ve Frýdku byla v roce 1936 otevřená
nová veřejná okresní nemocnice.
Občanská válka ve Španělsku
Ve Španělsku vypukla občanská válka
počátkem srpna 1936. Vybíjejí se tu síly
mezi Německem a Ruskem. Krutost bojů
je bezmezná. Strašlivé obětí na lidech a
statcích jsou výsledkem španělské války.
Francouzská úřední místa odhadují dnes,
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že si španělská občanská válka, trvající už
17 týdnů, vyžádala 200 000 lidských objetí, a že španělské hospodářství a národní
majetek utrpěl škody za 20 miliard peset.
Tyto poměry vyjadřují veškerou hrůzu situace.
Vratimov – „městys“
Dne 28. října 1936 byl pro Vratimov významným dnem, a to nejen proto, že tento
den bývá každoročně oslavován jako den
nabyté svobody československého národa,
ale hlavně z tohoto důvodu: výnosem ze
dne 20. října 1936 došlo obecní radě toto
vyjádření: „Vláda republiky československé povýšila usnesením ze dne 13. října
1936 obec Vratimov na městys.“ Kladu
sobě za čest učiniti o tom obecní radě sdělení. „Ministr Černý vr.“
Na Základě tohoto přípisu svolána 28. října
o 11 hodině schůze obecního zastupitelstva.
pokračování příště

informace občanům

Vypalování suchých porostů
Jaro je pro mnohé z nás nejhezčí období v
roce, ale hasiči se bohužel v té době setkávají s nárůstem počtu požárů z důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování
hořlavých látek na volném prostranství.
Málokdo si totiž uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidský život! I zdánlivě tak bezpečná činnost, jako je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé
následky. Oheň v otevřeném prostoru se
velice snadno může vymknout kontrole,
např. při silném větru, a způsobit závažné
materiální škody, ale také nás může ohrozit na zdraví a životě. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.
Vypalování porostů je podle zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
požární ochraně“), striktně zakázáno. V
případě porušení tohoto zákazu hrozí dle
zákona o požární ochraně občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč, firmám může být
udělena sankce až do výše 500 000 Kč.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární ochraně
ukládá povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak
řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl požár.
Navíc firmy jsou povinny každé spalování
hořlavých látek na volném prostranství
předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, např.
elektronickým formulářem, který je v našem kraji možno nalézt pod názvem „pálení klestí“ na webových stránkách www.
hzsmsk.cz, nebo přímo na níže uvedených

telefonních číslech, včetně přijatých protipožárních opatření. Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc nařídit přijetí
dalších opatření pro zajištění bezpečného
spalování či spalování zcela zakázat.
Pálení odpadů na volném prostranství
navíc není jediný způsob, jak se zbavit
biologického odpadu. Ten je možné také
zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.
Okres			
Telefonní číslo
Bruntál			
950 739 814
Frýdek – Místek		
950 739 824
Karviná			
950 739 834
Nový Jičín		
950 739 844
Opava			
950 739 854
Ostrava			
950 739 864
Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy
upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství a někdy je i zakazují.
Také bychom chtěli upozornit na zákaz
rozdělávání nebo udržování otevřeného
ohně v lese a do vzdálenosti 50 m od lesa,
odhazování hořících nebo doutnajících
předmětů, zákaz kouření atd. Činnosti,
které jsou v lese zakázány, upravuje zákon
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své
děti a určitě bychom neměli zapomenout
poučit je o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm
na loukách, v parcích a lesích, prostě na
všech místech, které si děti vybírají ke
svým hrám a radovánkám.

I přes neustálé výzvy ve sdělovacích
prostředcích dochází každoročně ke vzniku zbytečných požárů způsobených vypalováním starých porostů, které často končí
tragicky s velkými materiálními škodami
a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme - vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!
HZS MSK

foto Tomáš Lach

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém
zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů. Je to stejný systém jako
ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky
němu zdarma odevzdat svá vysloužilá
elektrozařízení na místa odběru s tím, že
budou řádně zrecyklována.
Elektrowin, největší český kolektivní
systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali
téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné
místo, odkud bude odvezeno k ekologické
recyklaci. Získané suroviny dále poslouží
při výrobě nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá
elektrozařízení odložit:
-- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na
místo bydliště.
-- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu
nového zboží systémem „kus za kus“.
Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400
m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž
byste byli nuceni koupit si nový.
-- Vybrané servisy – rovněž odebírají
spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“, www.jsemzpet.cz, můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud
přinesete starší, ale stále plně funkční
elektrospotřebič a ten projde přísnými
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zkouškami, můžete ho věnovat některé
neziskové organizaci, například Fondu
ohrožených dětí.
-- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1 000 hasičských sborů po celé republice.
-- Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu, do kterého patří
i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do
muzea. Sledujte proto pozorně internetové
stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete
vždy aktuální informace.
Elektrowin a. s.

akce v kulturním
středisku
informace
občanům

Kurzy v kulturním středisku

KVĚTEN
v kulturním středisku

Pondělí

Program ve Společenském domě Vratimov
2. května 16.30
kinosál
3. května 19.00
kinosál
			
4. května 16.00
galerie
5. května 15.00
učebna č. 11
5. května 16.00
galerie
9. května 16.30
kinosál
10. května 18.00
kinosál
11. května 16.00
galerie
12. května 15.00
učebna č. 11
12. května 16.00
galerie
12. května 16.00
velký sál
16. května 16.30
kinosál
17. května 8.30 a10.30 kinosál
			
			
18. května 16.00
galerie
			
19. května 15.00
učebna č. 11
19. května 16.00
galerie
			
20. května 10.00
kinosál
			
22. května 10.00
kinosál
			
23. května 18.00
kinosál
			
25. května 16.00
galerie
			
26. května 15.00
učebna č. 11
26. května 16.00
galerie
			
26. května 18.00
kinosál
		
			
29. května 14.30
kinosál
30. května 16.30
kinosál

zkouška ZUŠ
Divadelní představení
Frankie a Johnny
výstava Jiří Bednář: Výběr
autoškola
výstava Jiří Bednář: Výběr
zkouška ZUŠ
Jarní koncert ZUŠ
výstava Jiří Bednář: Výběr
autoškola
výstava Jiří Bednář: Výběr
večírek KD
zkouška ZUŠ
divadlo pro ZŠ
Trapas nepřežiju aneb
ten řízek nezvedej
Spolek seniorů Vratimov
Malování jehlou
autoškola
Spolek seniorů Vratimov
Malování jehlou
Slezská brána
Vědomostní soutěž
Nedělní pohádka
Pohádky z tisíce a jedné noci
Screamers
Ženy za pultem
Spolek seniorů Vratimov
Malování jehlou
autoškola
Spolek seniorů Vratimov
Malování jehlou
komentované promítání
Za poutními místy
Severní Moravy a Slezska
Galapřehlídka
zkouška ZUŠ

Úterý

Středa

Čtvrtek

okolí
velký sál

cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salónky
cvičební sál
velký sál
cvičební sál
cvičební sál
salónky
cvičební sál
cvičební sál
salónky
cvičební sál

cvičení seniorů
BOSU
aerobic mix
relax a jóga
aby záda nebolela
vinyasa jóga pro začátečníky
pilates
vinyasa jóga
bodyform
zábavné tančení pro děti
jóga s Luckou
bodystyling
pilates
jóga s Luckou
bodyform

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

Nedělní divadelní pohádka - Divadelní agentura Křesadlo

Pohádky
z tisíce a jedné noci
neděle 22. května
v 10 hodin

kinosál Společenského domu
Vratimov, Frýdecká 1000/48
rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč

Program v Kulturním domě Horní Datyně
20. května 15.00
28. května 20.00

9.30
17.00
18.00
19.00
17.00
17.30
18.00
18.35
19.00
16.30
17.00
18.00
17.00
18.00
18.00

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Den sportu
Taneční zábava

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko
12

VRATIMOV

akce v kulturním středisku

UA Pierot – Terrence McNally

Jiří Bednář

Frankie a Johnny

Výběr

3. května v 19 hodin

Obrazy, objekty

kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48

00 Kč
vstupné 3
délka představení 140 minut

Režie: Petr Kracík
Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma
Výstava bude otevřena do 12. května každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov. Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

VRATIMOVSKÁ GALERIE

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

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

Kulturní středisko

Kulturní středisko

VRATIMOV

VRATIMOV

Malování jehlou

Spolek seniorů města Vratimova

Malování jehlou

Vážení čtenáři, zveme Vás do Vratimovské galerie na krásnou
výstavu ručních prací s názvem Malování jehlou.
Šikovné ruce našich seniorek (kroužek vyšívání) Vám chce
ukázat, jaké krásné věci jdou vytvořit s jehlou a vyšívací bavlnkou. Na Vaši milou návštěvu se těší seniorky z kroužku vyšívání
a výbor Spolku seniorů.
Anna Huppertová
předsedkyně Spolku seniorů města Vratimova

výstava háčkovaných a vyšívaných výrobků
Výstava bude otevřena od 18. 5. do 13. 7. každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

Kulturní středisko
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akce v kulturním středisku

komentované promítání známého
frýdecko-místeckého fotografa
Ing. Miroslava Lyska

Za poutními místy
Severní Moravy a Slezska
čtvrtek 26. května v 18 hodin

vstupné 50 Kč
vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska, 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

divadelní představení ke Dni dětí

VRATIMOVSKÁ
POUŤ

Divadlo Špílberk

Maxipes Fík

čtvrtek 2. června v 17 hodin
divadelní pohádka ke Dni dětí

26. června od 9 hodin
stánkový prodej,
kolotoče,
pestrý program
rodinné vstupné 100 Kč
dospělí 70 Kč • děti 50 Kč
vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
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
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Dne 1. května 2016 uplynou už 4 roky, co od
nás odešla tam, odkud už není nikdy návratu,
paní

Kytičkou květů a tichou vzpomínkou uctíme
dne 29. května 2016 50. výročí od úmrtí pana

Marie Ožanová.

Jaroslava Knybla.

S láskou na ni vzpomínají manžel Milan
a dcery Helena a Eva s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínají děti Jarmila a Hynek s rodinami
a rodina Kolářova.

INZERCE PRO VÁS
Prodám ornici ve Vratimově. Tel.: 605 136 023.

Dne 8. května 2016 uplyne 25 let od úmrtí
paní

Marie Pituchové

Koupím přebytky drobného ovoce: maliny, rybíz, ostružiny atd.
Od půl kila, platí stále. Tel: 602 546 885.

a 1. července 2016 uplyne 20 let od úmrtí
jejího manžela
pana

Přijmu cukrářku do Ostravy. Zastávka u Hotelu Palace. Telefon:
602 546 885.

Františka Pituchy.

Pronajmeme byt 3+1, ul. Na Vyhlídce. Nájem 6 500 Kč. Telefon:
777 808 177.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Hledám paní na úklid domácnosti v RD ve Vratimově 1 x týdně.
Telefon: 602 714 085.
Dne 21. května 2016 uplyne 50 let, kdy nás
náhle opustil
pan

NABÍDKA PRÁZDNINOVÝCH
POHYBOVÝCH KURZŮ

Viktor Minárčík.

VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ VRATIMOV

S láskou vzpomíná manželka a dcery.

VINYASA JÓGA
úterý 17 – 18 hodin (12.07. – 30.08.2016)
8 lekcí / 400 Kč
PILATES
úterý 18 – 19 hodin (14.06. – 30.08.2016)
11 lekcí / 550 Kč

Dne 25. května 2016 vzpomeneme 8. smutné
výročí, kdy nás náhle opustil
pan

Jaroslav Plachta.

JÓGA S LUCKOU
čtvrtek 17 – 18.30 hodin (07.07. – 25.08.2016)
8 lekcí / 400 Kč

S láskou vzpomínají manželka Jiřina, synové
Rostislav a Radim s rodinami.

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. května 2016.
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kino Hvězda v květnu

filmový klub

Mlčení jehňátek
4. května v 19 hodin

USA, 1991, 118´, psychothriller (české titulky), vstupné 80 Kč,
členové klubu 70 Kč, nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let
Režie: Jonathan Demme
Hrají: Jodie Frosterová, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted
Levine a další.

Režie: Michal Kollár
Hrají: Oldřich Kaiser, Martin Finger, Michal Suchánek,
Maciej Stuhr, Marián Geišberk a další.
Drsná detektivka natočená podle stejnojmenného románu
slovenského kriminalisty píšícího pod pseudonymem
Dominik Dán.
rodinný film

Letadla 2: Hasiči a záchranáři
18. května v 17 hodin

USA, 2014, 84´, animovaný, komediálně-dobrodružný (české
znění), rodinné vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné
bez omezení
Režie: Bobs Gannaway

Pro milovníky filmových lahůdek uvádí filmový klub slavný
psychothriller, který ve své době získal pět Oskarů.
sobota pro děti

Nezbedné pohádky
7. května v 10 hodin

ČR, 68´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč,
přístupné bez omezení
Pokračování dobrodružství hravých letadélek.

Muzikál aneb cesty ke štěstí
25. května v 19 hodin

Pásmo pohádek: Budulínek Mandelinka, Ferda mravenec,
Vodník ve mlýně, O líném Honzovi, O smutné princezně,
Krtek malířem.

Rudý kapitán

11. května v 19 hodin

ČR/SR, 2015, 115´, krimi, thriller, vstupné 70 Kč, nepřístupné
pro děti do 15 let

ČR, 2015, 85´, hudební, taneční, vstupné 70 Kč, nevhodné pro
děti do 12 let
Režie: Slobodanka Radun
Hrají: Vica Kerekes, Roman Vojtek, Martin Písařík, Jiří Korn,
Adam Mišík, Vláďa Polívka, Anna Fialová, Josef Laufer a
další.
Hudební film s písněmi ze slavného muzikálu Starci na
chmelu.

