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Záhon nebo popelník?
V centru našeho města podél ulice Frýdecká od základní školy po budovu městského úřadu vykvetl pás trvalek. Na jaře,
když člověk ještě nemohl odložit teplé
zimní oblečení, první nesmělé slunečné
paprsky vylákaly ze záhonu fialkové a
žluté hlavičky krokusů, aby vzápětí ustoupily tulipánům a pryšcům. K jarní paletě
barev se nyní přidaly i ozdobné česneky,
které majestátně vévodí, jako by chtěly
hrát první housle, jen občas někde dovolí,
aby něžně vykoukl bleďounce modrý len.
Vykvetl záhon sám? Samozřejmě nikoliv! Nejdřív byla myšlenka, pak práce
zahradních architektů, aby květy trvalek
barevně i časově sladili, a nakonec šikovné ruce zahradníků, kteří nadále dbají na
to, aby tu krásu nezahlušil plevel. Od časného jara tak záhon stále mění své barvy
a dělá radost snad většině kolemjdoucích.
Bohužel jsou mezi námi i takoví, kterým
je milejší barva na jejich krabičkách cigaret než barva kvetoucí symfonie květin.
Jinak si není možno vysvětlit nešvar, proč
se snaží záhon udusit a zahubit svými nedopalky cigaret! Ze záhonu se stává popelník páchnoucí nikotinem a trsy trvalek
jsou místo drobných kamínků zasypávány
„vajgly“. Vážení kuřáci, nedopalky patří

do popelníku, nikoliv do záhonu!!! Neničte práci ostatních, kteří se snaží, aby
naše město bylo hezké! Neobtěžujte svým
zlozvykem občany, kteří se chtějí potěšit
pohledem na rozkvetlou harmonii přírody.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

foto KS Vratimov

Proč se kácí stromy v lesíku u stadionu
Tuto otázku pokládají občané našeho
města často a je položena spíše tím způsobem „proč kácíte stromy v lesíku u stadionu“ a míní tím naše město. Musím přiznat,
že jsme zřejmě trošku zanedbali osvětu,
byť s lesíkem a jeho kácením nemáme
více společného než to, že se nachází v katastru našeho města a většině z nás se líbí,
lépe řečeno líbil. Proto chci alespoň dodatečně uvést věci na pravou míru. Městu les
nepatří, a proto nemůžeme nijak ovlivnit,
jak s ním vlastník, Lesy České republiky, s.p., naloží. Hospodaření v lese má i
stránku ekonomickou spočívající zejména
v těžbě dřeva a vlastník lesa může stromy
za podmínek stanovených právními předpisy pokácet a prodat. Vykácený les pak
musí samozřejmě také zalesnit. Tento rok,
jak jsme se u s.p. Lesy ČR informovali,
došlo na kácení lesa v našem katastru a
my s tím nic neuděláme. Můžeme se jen

těšit na nový les, až povyrostou stromky,
které vlastník určitě brzy zasadí.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto KS Vratimov

foto MěÚ Vratimov

Změna termínu
vítání občánků

Horní Datyně:
sobota 11. června 2016 od 9 hodin
v Kulturním domě v Horních Datyních
Vratimov:
sobota 18. června 2016 od 9 hodin
v obřadní síni MěÚ Vratimov
Své děti ve věku do jednoho roku s trvalým pobytem ve Vratimově nebo Horních Datyních mohou rodiče přihlásit
nejpozději týden před konáním akce.

Telefonické přihlášení:
595 705 925 – matrika
Osobně:
MěÚ Vratimov, 1. p., dv. č. 1 - matrika
Přihlášení prostřednictvím e-mailu:
vecerova.meu@vratimov.cz
Drahomíra Večeřová
matrikářka
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Ze schůze rady města Vratimova

Prostory k pronájmu

Dne 6. 5. 2016 rada města mimo jiné:
-- Souhlasila s uzavřením Smlouvy na
zhotovení lesního hospodářského plánu
s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027
pro lesní hospodářský celek Městské
lesy Vratimov a podáním žádosti o dotaci na vyhotovení LHP.
-- Neschválila bezplatné užívání hřiště s umělým trávníkem 3. generace
v areálu vratimovského stadionu SK
TIME OUT VRATIMOV.
-- Schválila uzavření Smlouvy o dílo na
stavební práce k veřejné zakázce malého rozsahu Rekonstrukce plotu mezi
hřištěm s UT3G a koupalištěm ve Vratimově.
-- Schválila Smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace pro provedení
stavby Most č. 7 na ul. Karla Košťála.
-- Souhlasila s realizací zvýšení počtu
parkovacích míst na stávajících MK a
zjednosměrněním místních komunikací ulice U Stadionu, Úzká, Strmá, U
Mateřské školy, K Sokolovně, Školní a
část ulice Sokolská dle studie zpracované RSE Project, spol. s r. o.
-- Schválila Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby
Oprava MK ul. Družstevní.
-- Rozhodla o neprovedení výměny oken
v objektu Datyňka, Vratimovská 40,
Vratimov-Horní Datyně, v roce 2016.
-- Vyhlásila záměr pronajmout prostor
sloužící k podnikání nacházející se ve

Město Vratimov nabízí k pronájmu
tyto volné prostory sloužící k podnikání:
-- Prostory sloužící k podnikání nacházející se ve Vratimově, Radniční nám.
824, parc. č. 179, LV číslo 1, k. ú. Vratimov, o celkové výměře 89,5 m2. Možnost pronájmu je od 1. 6. 2016. Uvítáme zájemce o provoz cukrárny.
-- Prostory sloužící k podnikání nacházející se ve Vratimově, Frýdecká ul.
832, parc. č. 163, LV číslo 1, k.ú. Vratimov, o celkové výměře 55,1 m2. Možnost pronájmu je od 1. 8. 2016. Uvítáme zájemce o provoz cukrárny.
Bližší informace obdrží zájemci u paní
Fiedorové nebo pana Blažka na odboru
investic a údržby obecního majetku MěÚ
Vratimov, tel.: 595 705 934, 595 705 930.

2. NP Nákupního střediska ve Vratimově.
-- Souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo
na Posezení a odpočinek na Radničním
náměstí ve Vratimově formou sochařského díla.
-- Schválila Smlouvu o dílo na zhotovení
projektové dokumentace Rekonstrukce
sídelní zeleně v ulici Strmá ve Vratimově, parc. č. 2627.
-- Vzala na vědomí zprávu o stavu dětských hřišť a sportovišť v majetku a
provozu města Vratimova a je seznámena s výsledkem roční nezávislé
odborné technické kontroly dětských
hřišť a sportovišť.
Celý zápis z jednání zastupitelstva je na
stránkách města – www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech
místostarosta

Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby

Upozornění
Z důvodu zkvalitnění služeb pro občany
v oblasti odpadového hospodářství dochází
k rozšíření provozní doby v Logistickém
centru odpadů svozové firmy. Občané mohou velkoobjemový a nebezpečný odpad
zde nyní odevzdávat ve středu, čtvrtek a
pátek v době od 7 do 18 hodin. Pro úplnost
znovu uveřejňujeme tabulku s druhy odpadů a místa, kde je mohou občané odevzdávat.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Výběrové řízení
Město Vratimov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst úředník na odboru investic a údržby obecního
majetku Městského úřadu Vratimov. Bližší informace jsou na www.vratimov.cz.
Ing. Renáta Mičulková
tajemnice

Koupaliště bude letos otevřeno od 4. června
V případě příznivého počasí budou brány vratimovského koupaliště v letošním
roce poprvé otevřeny pro veřejnost od
soboty 4. června 2016. V následujícím období bude koupaliště otevřeno každý den
do konce letních prázdnin, pokud teplota
vzduchu dosáhne 20 °C a nebude pršet.
Koupaliště můžete navštívit denně od
9 do 19.30 hodin, vstup od 16 hodin je
za nižší cenu. Využijte také možnosti
cenově výhodných vstupů zakoupením
permanentky. Prodej vstupenek i permanentek do areálu začíná 5 minut před
otevřením zařízení a končí 1 hodinu před
jeho ukončením. Školy mohou pro své
žáky zajistit netradiční hodiny tělesné výchovy za výhodné množstevní vstupné.
Na zajištění bezpečného provozu na
koupališti budou dohlížet kvalifikovaní
plavčíci.
Voda v bazénu je ohřívána. U vstupu
do areálu městského koupaliště bude uvedena skutečná teplota vody a vzduchu.

Návštěvníci si mohou zapůjčit slunečníky a pro děti jsou připraveny k zapůjčení
žížaly z mirelonu. Nebude chybět občerstvení, které přispěje ke spokojenosti
všech návštěvníků koupaliště.
Parkování osobních automobilů je zajištěno na placených plochách v okolí
koupaliště a je vyznačeno na příjezdových komunikacích, jak určuje Nařízení
města č. 1/2011, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikaci nebo její úsek užít ke stání vozidla za
sjednanou cenu. Návštěvníky přijíždějící

na koupaliště na jízdních kolech upozorňujeme, že ani v letošní sezóně nebude
zajištěno hlídání kol.
Ceník jednotlivých služeb bude zveřejněn v areálu koupaliště a na webových
stránkách města (www.vratimov.cz).
Věříme, že vratimovské koupaliště je
tím pravým místem pro zábavu i odpočinek pro vaši rodinu.
Srdečně Vás zveme!
Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby

foto KS Vratimov
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Partner České pošty, s.p. Vratimov 3
Vážení občané, dovolujeme si Vám
oznámit, že od 1. června 2016 bude ve
Vaší obci změna stávající obsluhy v oblasti poštovních služeb.
Změna spočívá v tom, že bude zřízen
tzv. Partner, který bude poskytovat poštovní služby. Pošta partner Vratimov 3
bude označen tabulí s textem Česká pošta na adrese: Vratimov – Horní Datyně,
Vratimovská 258, 739 32 (v potravinách
Knězek vedle kulturního domu).
Provozní doba:
pondělí až pátek 9 – 12, 14 – 17 hodin.
Partner je provozovna smluvního zástupce České pošty, s. p., který poskytuje
poštovní služby: příjem a výdej zásilek,
prodej cenin, příjem reklamací, výplatu

uložených a odnosných dokladů poštovních poukázek a důchodů. Dále poskytuje vybrané služby Poštovní spořitelny,
především operace platebními kartami.
Změna typu provozovny nemá vliv na
doručování zásilek v obci.
Nejbližší provozovna s plným rozsahem služeb je pošta 739 32, Vratimov,
Frýdecká 853/57.
Provozní doba:
pondělí až pátek 8 – 12, 13 – 17 hodin, sobota 8 – 10 hodin.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme
na telefonním čísle 596 761 529.
Liběna Ondračková
vedoucí řídící pošty II.

Voda ve studánkách v Sedlištích je závadná
Starosta obce Sedliště nám zaslal dopis s upozorněním, že v katastru jejich
obce je několik studánek, které navštěvují
i lidé z okolí a berou si z nich vodu k pití.
V dubnu byly ze tří studánek odebrány
vzorky vody a Zdravotním ústavem byla
provedena jejich analýza. Výsledky nedopadly dobře; ve všech třech studánkách se
nacházejí koliformní bakterie a v případě

nejvíce navštěvované studánky Ryninky i
bakterie Escherichia coli, takže voda nesplňuje parametry pitné vody!!!
Proto nás starosta požádal, abychom
upozornili i naše občany a předešli tak
možným zdravotním problémům těch,
kteří vodu z těchto studánek pijí.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním
do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit
při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států
Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský
průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou
pro děti levnější. Blíží se čas dovolených
a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři
či do hor za hranice České republiky. Pro
cestování s dětmi do zahraničí jíž čtvrtým
rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že
se jim kvůli pořízení cestovního dokladu
pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč
a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako
například Egypt nebo Turecko, se dál letos očekávat nárůst zájmu o cestování po
Evropě, a proto jistě potěší možnost ces-

tovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a
doba jeho platnosti je 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30
dnů. O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností.
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že
má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit
místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30
dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě
než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracov3

Seniorská doprava
Pečovatelská služba města Vratimova
dopravuje uživatele automobilem dle požadavku klienta v rámci města Vratimova
a Horních Datyň. V případě, že potřebujete dopravu mimo město, kontaktujte
osobní přepravu pana Jozefa Holánika
na telefoním čísle 774 677 968 (viz ceník
dopravy).
Cena zahrnuje cestu tam i zpět. Nástup
dle bydliště klienta. Cena dopravy se počítá dle najetých km – 10 Kč/km. Doprovod
+ čekání 100 Kč/hodina.
Ceník dopravy:
Vratimov-městský úřad (nástup)
Poliklinika Nová Huť
14 km 140 Kč
Poliklinika Hrabůvka
14 km 140 Kč
MN Fifejdy 		
23 km 230 Kč
FNsP Poruba		
37 km 370 Kč
Nemocnice Vítkovice
20 km 200 Kč
Vratimov-Horni Datyně pošta (nástup)
Poliklinika Nová Huť
22 km 220 Kč
Poliklinika Hrabůvka
22 km 220 Kč
MN Fifejdy		
31 km 310 Kč
FNsP Poruba		
45 km 450 Kč
Bc. Jitka Langrová
sociálně-správní odbor
ních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší
informace k vyřizování osobních dokladů
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na
adrese: www.nvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost. V případě,
že má dítě cestovat mimo Evropskou unii,
doporučuje se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si
pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu
při vstupu na jejich území nebo ukončení
pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u
zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci
Cestujeme a dále v části Státy a území –
informace na cesty.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro VS
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Festival nejmenších
houslistů

V květnu si žáci základních uměleckých
škol užili další ročník Festivalu nejmenších
houslistů. První akcí festivalu byl společný
workshop ve víceúčelové hale v Řepištích,
kde se děti navzájem seznámily, zažily radost ze spolupráce a společného hraní.
Vrcholem setkání byly dva koncerty
27. 5. 2016 v aule VŠB-TUO v Ostravě
-Porubě. Dopolední pro školní mládež
z blízkých základních škol a odpolední
pro širokou veřejnost. Na koncertech vystoupily soubory ze ZUŠ Vratimov, ZUŠ
Havířov, ZUŠ Nový Jičín, ZUŠ Frenštát
pod Radhoštěm a Hudební škola 1. stupně
v Katovicích. Akce proběhla pod sponzorskou záštitou Statutárního města Ostrava.
Děkujeme všem zúčastněným za krásné
hudební zážitky.
občanské sdružení Pospolu
při ZUŠ Vratimov

foto OS Pospolu

V Důlňáku padaly rekordy
Na startu již 33. ročníku Jakubáku v lese
Důlňáku se v podvečer v úterý 19. dubna
sešlo o 25 závodníků více než v loňském
rekordním ročníku tohoto populárního závodu, takže první rekord, účastnický, padl už
při zahájení. Na startu byli vytrvalci ze Slovenska, Polska a Anglie, ale i z Vratimova
a Datyň. Další překvapení bylo v cíli, jelikož
nejlepší časy z minulých ročníků překonalo dokonce devět závodníků a závodnic.
Zprávu, spolu se zasláním výsledků
účastníkům, jsem uvedl oslovením Vážení sportovní přátelé, krásné dámy a ztepilí
pánové, protože při pohledu na natěšené
startovní pole před startem to stoprocentně platilo. Poděkování patří všem za účast
a velká gratulace k výkonům, neboť si jis-

tě sáhli na dno sil všichni účastníci, jak ti
nejrychlejší, kterým se podařilo překonat
stávající traťové rekordy, tak „hobíci“, kteří si běhají jen pro zábavu, pro kondici, pro
radost. Věřím, že mnozí, kteří Jakubák běželi poprvé, i ti, kteří dokonce běželi svůj
první závod vůbec, se k nám za rok zase
vrátí, a že se uvidíme i na jiných závodech,
kterých je v okolí mnoho. O urputnosti
bojů svědčí frmol v cíli, kde se finišovalo až na pomyslnou pásku a stěží jsme
chytali pořadí i časy.
Však také padly oba traťové rekordy,
mužů i žen, a navíc i v obou kategoriích 40 – 49 let – Pavlína Masná a David
Skoták. Absolutní vítězka mezi ženami,
čerstvá stříbrná medailistka z Vinařského

půlmaratonu v Pardubicích, který se běžel
v sobotu před našim úterním závodem a
byl mistrovstvím republiky, a tedy půlmaratonská vícemistryně ČR Petra Pastorová
(MK Seitl Ostrava) překonala časem 29:23
rekord Veroniky Siebeltové (Slezan FM)
z roku 2013 s časem 31:48, ale stejně svůj
rekord překonala o více než 2 minuty
sama Verča a s ní ještě dvě další závod-

foto Běžecký klub Vratimov
4

informace občanům
nice, 3. Eva Galaczová (1. běžecký Jablunkov) a Natálie Zázvorková (Slezan FM),
všechny devatenáctileté.
Skvělou bitvu vybojovali mladíci a dosavadní traťový rekord 26:07 Marka Zemana z r. 2014 padl také. A opět ho zlepšil
ne jeden, ale hned 3 borci! Nejrychlejší byl
teprve 16letý René Sasyn (1. běžecký Jablunkov) s časem 25:08, o 7 vteřin za ním
ještě ne 18letý Jan Tesarčík (Slezan FM) a
jen další 3 vteřiny zpět Matouš Vrzala (SSK
Vítkovice). Takže mladé talenty v Důlňáku
zářily a předvedly, jak skvěle goroli i slezanští pracují s mládeží. Zdaleka se ve
startovním poli neztratili ani vratimovští
a datyňští. I jejich účast byla největší ze
všech dosavadních ročníků. A to mnozí
další ještě ke startu nenašli odvahu.

Nejúspěšnější z místních byl Jiří Kaplan
na 39. místě, další pak Tomáš Janota, Radek Nitka, Filip Byrtus, Marián Mácha a
Luděk Vavrečka a také dvě ženy, Marcela
Kratochvílová a Věra Macáková. Věřím,
že je všechny uvidíme i na říjnovém běhu
Zlatý podzim.
Škoda, že několik hodin před startem mraky překryly slunce a vytrvalci přišli o mnohem lepší zážitek z trati, neboť Důlňák je
ve slunečních paprscích opravdu krásný.
Tak třeba příště!
Nejmladším závodníkem byl ještě ne
12letý Adam Jasiok výborně běžící a nejstarším 81letý zkušený matador Jarda Gaman z Havířova, který běžel, stejně jako
běhá všechny ostatní závody, se svým nerozlučným pejskem.

Pár fotek lze najít na http://mov.rajce.
id nes.cz /Jak ubuv_lesni_beh _Dul nakem_33._rocnik_19.4.2016_Hanka_S./
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

foto Běžecký klub Vratimov

Mateřská škola ve Vratimově získala zelenou vlajku
Naše mateřská škola je dlouhodobě environmentálně profilovaná a za své environmentální a ekologické aktivity byla
taky v minulosti několikrát oceněna. Proto jsme se společně rozhodli zaměřit naší
snahu ještě dalším směrem, a to pokusit se
zapojit tentokrát do mezinárodního programu Ekoškola.
Cesta to nebyla nikterak jednoduchá.
Museli jsme společně s dětmi pracovat
podle metodiky 7 kroků. Sestavit na škole
ekotým, provést analýzu ve dvou tematech
Ekoškoly, z výsledku analýzy pak sestavit plán činností, ten pravidelně sledovat

a vyhodnocovat, zpracovanou tématiku
propojit s výukou, pravidelně informovat
veřejnost a také spolupracovat s ostatními
organizacemi. V neposlední řadě jsme vytvořili ekokodex, tedy ekologická pravidla,
kterými se všichni řídíme. Samozřejmostí
je také probíhající ekologizace provozu
mateřské školy.
Práce bylo mnoho a byla velmi organizačně i časově náročná. Hlavní zřetel byl
kladen na aktivitu dětí a na doladění ekologických činnosti tak, abychom splnili
přísná požadovaná kritéria. V dubnu 2016,
na základě auditu, se rozhodla hodnotící

komise udělit titul Ekoškola Mateřské škole ve Vratimově. Tímto jsme získali oprávnění po dobu 2 let používat logo, vlajku a
název Ekoškola. Slavnostní předání titulů
Ekoškoly proběhne 15. 6. 2016 v budově
Senátu ČR v Praze. Jsme zatím jedna z prvních mateřských škol z celé ČR zapojená do
tohoto projektu.
Proto bych tímto chtěla poděkovat mým
kolegyním, rodičům, celému ekotýmu a
také dětem Datlíkům za vynaložené úsilí k
získání tohoto prestižního ocenění.
Mgr. Monika Chylinská
Mš Vratimov

Městská knihovna Vratimov
Dne 27. dubna 2016 v 10 hodin se děti
z mateřské školy a žáci 1. třídy Základní
školy Vratimov, Masarykovo náměstí zúčastnili představení z knihy O nejbohatším
krokodýlovi na světě. Knihu zpracovali a
zahráli knihovníci z třinecké knihovny.
Původně byla akce naplánována v AMFÍKU u mateřské školy, ale pro nepřízeň počasí se konala v saloncích Společenského
domu. Všem se představení náramně líbilo
a některé děti si také s knihovníky zahrály
a vyzkoušely si netradiční hudební nástroje. Bylo hodně veselo!
Ve středu 8. června připravujeme pro
žáky 1. tříd Základní školy Vratimov,
Datyňská a žáky 1. třídy Základní školy
v Horních Datyních besedu se spisovatelkou Radanou Sladkou a také slavnostní
předávání Knížky pro prvňáčka. Začínáme v 8, 9 a v 10 hodin.
V chodbičce městské knihovny můžete
v půjčovní době zhlédnout výstavu k 105.
výročí narození českého spisovatele pro

děti Václava Čtvrtka, která potrvá do konce června 2016. Na červenec a srpen k nám
doputuje výstava Chata Prašivá – Vzkříšení beskydského unikátu.
Lovci perel. Pozor! Od 20. června do
8. července bude připraven v knihovně
obchůdek, kde si můžete nakoupit za nastřádané moriony. Těšíme se na Vás!
Místní knihovna Horní Datyně
Srdečně Vás zveme na výstavu Zámecký park v Paskově – jaro 2016, která
potrvá od 13. června 2016 a je možno ji
zhlédnout v půjčovní době v pondělí od
14 – 17 hodin.
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna
bude o letních prázdninách v červenci a
srpnu zavřena, čtenáři si mohou v tomto
období chodit půjčovat na svůj průkaz do
Městské knihovny Vratimov. Děkujeme za
pochopení.
Mgr. Hana Pščolková
ředitelka městské knihovny
5
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Pozvánky na akce Domu dětí a mládeže Vratimov na červen
Městský Den dětí
Ve středu 1. 6. 2016 připravuje Dům dětí
a mládeže Vratimov a TJ Sokol Vratimov
Den dětí v námořnickém stylu. Námořníci
se sejdou v přístavišti – Kulturním středisku Vratimov, kde budou připraveny
dovednostní a výtvarné úkoly, aby námořníci mohli vyplout do dalšího přístaviště
– Sokola Vratimov, kde si vyzkoušejí své
síly ve sportovních disciplínách.
Začínáme od 15.30 hodin za každého
počasí. Námořníkům voda nevadí!
Pro děti je připraven i doprovodný program, např. projížďka na koni, skákací
hrad. Přístaviště TJ Sokol zavíráme v 18
hodin.
Těšíme se na všechny děti z Vratimova
a blízkého okolí, na věku nezáleží. Ahoj,
kolektiv DDM Vratimov a TJ Sokol Vratimov.
Badatel víkend
Badatel víkend je určen pro holky a kluky (i nečleny kroužků) ve věku 7 – 15 let.
Co nás čeká? Na vlastní oči, někdy i kůži,
prozkoumáme různé zapeklité otázky ze
světa přírodních věd. Opět se dozvíme
mnoho informací z přírody, kuchyně a
každodenního života. Prostě to vyzkoušíme! V sobotu vyrazíme do dílen Martinov Dopravního podniku Ostrava, kde si
prohlídneme areál a projedeme se historickými vozidly.
Jedinečná příležitost přihlásit své dítě
do 8. 6. 2016. Sraz dětí je v pátek 10. 6.
v 18 hodin v DDM Vratimov, končíme v
neděli v 11 hodin.
Rybníček
V neděli 5. června 2016 máme pro
všechny děti a jejich rodiče připravenu oblíbenou, již tradiční akci Rybníček. Start

mezi 9.30 až 10.30 hodinou od DDM Vratimov. Předpokládaný konec mezi 12 – 13
hodinou na Rybníčku.
V cíli Vás čeká Vodník Šplouchálek s malým dárečkem, ale pouze po splnění úkolů
na cca čtyři kilometry dlouhé trase od
DDM Vratimov k Rybníčku. Můžete přijet na kole, koloběžce, ale i pěšky. Nezapomněli jsme ani na hry a soutěže u Rybníčka, můžete si nechat namalovat něco
hezkého na tvář nebo najít poklad pomocí
GPS navigace.
Děkujeme za spolupráci manželům
Roubíčkovým z firmy RO-ROUBÍČKOVI a panu Kaločovi - majiteli Roubenky u
rybníka.
Hurá prázdniny
Rozloučení plné her, soutěží a překvapení čeká na holky a kluky v pondělí 27. června 2016 od 15 do 17 hodin. Akce proběhne
před Kulturním střediskem Vratimov.
Dlouhý, široká, bystrozraká
Tak se jmenuje divadelní představení divadelního kroužku PŮLDIVADLO. Premiéru můžete zhlédnout v úterý 21. červ-

na 2016 od 16 hodin v DDM Vratimov.
Přijďte povzbudit naše malé divadelníky.
Bližší informace o našich akcích naleznete na webových stránkách www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku www.facebook.com/DDMVratimov/.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

foto DDM Vratimov

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
1. 6.		
5. 6.		
10. 6.		
10. – 12. 6.
21. 6.		
		
23. 6.		
		
27. 6.		

Den dětí, akce pro veřejnost, 15.30 – 18 hodin, prostory u KS Vratimov
Rybníček, akce pro veřejnost, 9.30 – 10.30 hodin, start od DDM Vratimov
Dětská novinářská cena, vyhlášení soutěže pro děti, 10 – 12 hodin, DDM
Badatel víkend, nutné přihlášení, DDM Vratimov
Dlouhý, Široká a Bystrozraká, 16 hodin, vystoupení divadelního
kroužku PŮLDIVADLO, DDM Vratimov
Pedagogická rada, porada vedoucích zájmových útvarů, 17 hodin,
DDM Vratimov
Hurá prázdniny, akce pro veřejnost, 15 – 17 hodin, před KS Vratimov

Kronika města Vratimova, část 56., rok 1936
Vratimov – „městys“ – pokračování
Do této schůze dostavil se plný počet
členů obecního zastupitelstva za předsednictví měšťanosty Jana Šimíka a jeho
náměstka Josefa Šodka a Karla Mohyly.
Chůze zúčastnil se také značný počet občanů jako posluchačů. Také ředitel školy
Karel Vavřík, Josef Klega, dlouholetý starosta obce Vratimova, Josef Vašíček, říd.
učitel, bývalý starosta a Ludvík Telecký,
bývalý starosta. Schůzi zahájil uvítacím
proslovem měšťanosta Jan Šimík a vyslovil upřímnou radost nad tím, že vláda vyznamenala naši obec, když ji povýšila na
městys. K tomu dodal pan Pavlický pěkně
promyšlený proslov a poukázal na osoby,
které se o to zasloužily a dokládá, že nyní
občané musí pečovat o další rozvoj měs-

tyse. Jmenuje starosty z minulých let, jako
Klegu, Šimíka, kteří za těžkých dob obec
spravovali a mají zásluhy o jejich rozkvět.
Na to přihlásil se ke slovu pan Šigut a dokládá, že obec se musí snažit o zdokonalení městyse.
Potom pan starosta přichází s návrhem, aby obecní zastupitelstvo vzdalo
poctu osobám, které si získaly o městys
zásluhy a jmenovalo tyto osoby čestnými
členy městyse Vratimova a to: presidenta
Dr. T. Masaryka, presidenta Dr. E. Beneše a
místní zasloužilé občany a to: Josefa Klegu, dlouholetého starostu obce Vratimov,
Ludvíka Teleckého, který také zastával úřad
starostenský, starostu Josefa Vašíčka a Karla
Vavříka, ředitele školy, který neúnavně sbíral příspěvky pro chudou školní mládež a na6

sbíral na 80 000 Kč, které byly o Vánocích
školním dětem rozdány. Návrhy jednomyslně odhlasovány. Ke slovu se přihlásil pan Štěpán Pavlický a opravuje návrh
pana Šimíka, že opomenul sebe, který má
jako měšťanosta největší zásluhu o obec,
mezi čestné členy se zařaditi, což ale pan
Šimík odmítá. Na opětnou žádost návrh
pana Pavlického odhlasován. Řidící Jan
Šimík hospodařil šest let s obecním měním velmi obezřetně. Vzpomenuto bylo
také starosty Jurčíka. Řídící učitel pan
Josef Vašíček děkuje za tu poctu, které se
jmenovaným dostalo. Předseda ukončil
schůzi a všichni účastníci se pak dali fotografovat.
pokračování příště

Odpady a kam s nimi?
DRUHY ODPADU

KAM PATŘÍ

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

ŽLUTÝ kontejner
ŽLUTÉ pytle

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

UMÍSTNĚNÍ
separační síť na území Vratimova a Horních Datyň
U jednotlivých nemovitostí – rodinné domy

ŽLUTÝ kontejner

separační síť na území Vratimova a Horních Datyň

SKLO:
bílé i barevné (prázdné a vymyté!)

ZELENÝ kontejner

separační síť na území Vratimova a Horních Datyň

PAPÍR:
suchý, neznečištěný

MODRÝ kontejner

separační síť na území Vratimova a Horních Datyň

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

MODRÝ kontejner

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

MODRÝ VYSOKÝ kontejner

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

ČERVENÝ kontejner

DROBNÁ A VĚTŠÍ ELEKTROTECHNIKA:
vysloužilá elektrozařízení drobná i velká (tzv. „černá“ technika): např.
televizory, počítačové monitory, počítačové myši, tiskárny, PC klávesnice, scannery, kopírky, videa, DVD přehrávače, telefony, el. hračky
zářivky a tzv. „bílá“ technika (ledničky, pračky, myčky, mikrovlnné trouby, atd.)
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:
- objemný odpad (starý nábytek, zařízení domácnosti, koberce, krytiny, umyvadla, WC mísy, apod.)
- elektroodpad (ledničky, mražáky, pračky, rádia, televizory, počítače,
ohřívače, bojlery, vysavače, žehličky, mobily, apod.)
- zářivky, výbojky, úsporné žárovky
- olověné baterie a akumulátory všeho druhu
- odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla)
- zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob
- chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie)
- detergenty a odmašťovací přípravky
- průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům
- pneumatiky (z osobních aut)

separační síť na území Vratimova a Horních Datyň

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

Vratimov - u městského úřadu
Horní Datyně - u točny

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

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, pošta Vratimov, za
čerpací stanicí SHELL
provozní doba:
pouze středa, čtvrtek, pátek 7 -18 hodin

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

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, pošta Vratimov, za
čerpací stanicí SHELL
provozní doba:
pouze středa, čtvrtek, pátek 7 -18 hodin

Mobilní sběry
2x ročně na
10 stanovištích

NEODEBÍRÁ SE:
- stavební odpad (možno řešit individuálně za úplatu – 300,- Kč/t, přičemž vykládku odpadu si občan zajistí sám)
- komunální odpad a bioodpad
BIOODPAD:
- za úhradu

Individuální bionádoby
VRATIMOVSKÉ SLUŽBY
KOMPOSTÁRNA
Na Příčnici

KOMUNÁLNÍ ODPAD:
- za úhradu
STAVEBNÍ ODPAD:
- za úhradu

Individuální nádoby

FCC (.A.S.A.) – Logistické centrum odpadu
(LCO)
Řízená skládka

Odpady jsou od občanů přebírány v provozní době zdarma, pokud není uvedeno
jinak, občan je povinen prokázat se platným občanským průkazem a mít trvalé
bydliště na území města Vratimova.
Upozorňujeme, že tyto služby slouží
pouze pro odpad produkovaný fyzickými

osobami s trvalým bydlištěm na území našeho města, nikoliv pro odpad z podnikatelské činnosti.
Kontakty ohledně informací ke svozu
odpadů, uzavírání smluv na likvidaci odpadů či nahlášení přeplnění separačních
nádob: telefon: 595 705 941, 608 001 074,
7

U jednotlivých nemovitostí, svoz duben –
listopad co 14 dnů
Jana Žemly 1083, Vratimov
provozní doba:
pondělí až pátek
6 - 11, 12 - 15 hodin
U jednotlivých nemovitostí, svoz dle požadavků
Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, pošta Vratimov, za
čerpací stanicí SHELL
provozní doba: pouze středa, čtvrtek, pátek 7 -18 hodin
za úhradu a zajištění vykládky
Např. „Skládka Řepiště“

e-mail: pavlovska.meu@vratimov.cz nebo
telefon: 595 705 956, 776 548 389, e-mail:
hranicka.meu@vratimov.cz.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

akce v kulturním
středisku
informace
občanům

Kurzy v kulturním středisku

ČERVEN
v kulturním středisku

Pondělí

Program ve Společenském domě Vratimov
1. června 15.30

KS a okolí		

DDM - Den dětí

1. června 16.00
galerie		
				
2. června 15.00
učebna č. 11		

Spolek seniorů
Malování jehlou
autoškola

2. června 16.00
galerie		
				
2. června 17.00
kinosál		
				
6. června 16.30
kinosál		

Spolek seniorů
Malování jehlou
Divadlo ke Dni Dětí
Maxipes Fík
zkouška ZUŠ

8. června 16.00
galerie		
				
8. června 18.00
učebna č. 11		
				

Spolek seniorů
Malování jehlou
přednáška o bylinkách
Radim Wojnar

9. června 15.00

učebna č. 11		

Spolek seniorů
Malování jehlou
NP: Klauni ve škole

13. června 10.00

vestibul		

prodej

13. června 16.30

kinosál		

zkouška ZUŠ

15. června 16.00
galerie		
				
16. června 8.30, 10.00 kinosál		

Spolek seniorů
Malování jehlou
Folklorní festival pro ZŠ

16. června 15.00

autoškola

16. června 16.00
galerie		
				
20. června 16.30
kinosál		

Spolek seniorů
Malování jehlou
zkouška ZUŠ

21. června 15.15

Loučení s MŠ

kinosál		

Středa

Čtvrtek

autoškola

9. června 16.00
galerie		
				
12. června 10.00
kinosál		

učebna č. 11		

Úterý

9.30
15.45
17.00
17.15
18.00
19.00
15.30
17.00
17.30
18.00
18.35
19.00
16.30
17.00
18.00
17.00
18.00
18.00

cvičební sál
učebna č.11
cvičební sál
učebna č.11
cvičební sál
cvičební sál
učebna č.11
cvičební sál
salónky
cvičební sál
velký sál
cvičební sál
cvičební sál
salónky
cvičební sál
cvičební sál
salónky
cvičební sál

cvičení seniorů
angličtina 3. ročník
BOSU
angličtina 2. ročník
aerobic mix
relax a jóga
angličtina 1. ročník
aby záda nebolela
vinyasa jóga pro začátečníky
pilates
vinyasa jóga
bodyform
zábavné tančení pro děti
jóga s Luckou
bodystyling
pilates
jóga s Luckou
bodyform

Nedělní divadelní
pohádka
Divadelní agentura Křesadlo
Více informací
na-www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

NABÍDKA PRÁZDNINOVÝCH
POHYBOVÝCH KURZŮ
VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ VRATIMOV

VINYASA JÓGA

úterý 17 – 18 hodin (12.07. – 30.08.2016)
8 lekcí / 400 Kč

22. června 16.00
galerie		
				
23. června 16.00
galerie		
				
26. června 10.00
okolí KS		

Spolek seniorů
Malování jehlou
Spolek seniorů
Malování jehlou
Vratimovská pouť

PILATES

29. června 16.00

MO KSČM – schůze

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

salonek		

29. června 16.00
galerie		
				
30. června 16.00
galerie		
				

úterý 18 – 19 hodin (14.06. – 30.08.2016)
11 lekcí / 550 Kč

JÓGA S LUCKOU

Spolek seniorů
Malování jehlou
Spolek seniorů
Malování jehlou

Program v Kulturním domě Horní Datyně
11. června 09.00
24. června 18.40

malý sál		
klubovna		

vítání občánků
schůze ZO ČSV
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informace občanům

VRATIMOVSKÁ
POUŤ

neděle 26. června
9.00 – 17.00
9.00
10.00
10.00
10.00
10.00

stánkový prodej s pouťovým zbožím
kolotoče
výstava vratimovských „vyšívaček“ v galerii
projížďka na koních
malování na obličej
Balónkové víly: modelování z balónků

Program:
10.00
10:15

10:30
11:15
12:00

12:20
12:35
13:00

ZIK–ZAK Vratimov: vystoupení mažoretek
DDM Vratimov: vystoupení dětí z kroužku akrobatického
tance Break Dance a kroužku westernového tance
Black and Brown
Z našeho cirkusu: soutěže a pohybové hry pro děti
Divadélka Ententýky
Myška Klárka, veverka Terka a Slunečník: pohádka
Divadélka Ententýky
Vratimovský koblížek: 6. ročník oblíbené soutěže v pojídání
koblížků; pro výherce je připraven konzumační poukaz
v hodnotě 1 000 Kč
Taekwon-Do: ukázka moderního korejského bojového umění
sebeobrany v podání dětí z Regionu Slezská brána
Ali Morovič: silák nad siláky
Salto: vystoupení ostravské kapely

moderátor Jiří Basta - známý moderátor rádia Čas Rock, DJ Radovan
v případě nepříznivého počasí bude program přesunut do kinosálu Hvězda
9

akce v kulturním středisku

přednáška známého bylinkáře a
léčitele Radomíra Wojnara z Lučiny

Možnosti a účinek
léčivých
bylin v praxi
8. června 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

Divadélko Šamšula

divadelní představení ke Dni dětí

KLAUNI VE ŠKOLE

Divadlo Špílberk

Maxipes Fík

neděle 12. června v 10 hodin

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

kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48
rodinné vstupné 100 Kč
dospělí 70 Kč • děti 50 Kč

rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč

vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

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

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

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

Kulturní středisko

Kulturní středisko

VRATIMOV
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VRATIMOV

společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Zůstáváš stále mezi námi a krásné
vzpomínky na Tebe žijí v nás. Dne 17. června
vzpomeneme 11. výročí úmrtí,
kdy nás opustil
pan

Dne 20. června 2016 vzpomeneme již
10. výročí úmrtí paní

Žofie Mezuláníkové.
S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

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

Dne 15. června 2016 vzpomínáme
nedožitých 80 let
pana

INZERCE PRO VÁS

Jaroslava Ožany

Prodám ornici ve Vratimově. Tel.: 605 136 023.

z Horních Datyň. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, syn a dcera s rodinami.

Koupím přebytky drobného ovoce: maliny, rybíz, ostružiny atd.
Od půl kila, platí stále. Tel: 602 546 885.
Přijmu cukrářku do Ostravy. Zastávka u Hotelu Palace. Telefon:
602 546 885.

Smrt bývá někdy tak krutá, že ještě
jednu šanci životu nedá. Dne 21. června
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
pana

Pronajmu garáž na ulici Okružní. Tel.: 603 481 368.

Jaroslava Urbančíka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Eliška a
synové Pavel a Petr s rodinami.

Prodej letošního medu od včelaře. Cena 150 Kč/kg.
Tel.: 739 419 164.

Spolek seniorů města Vratimova

Malování jehlou

Znamenal pro nás hodně a je těžké bez něho
žít. Dne 21. června by oslavil 75. narozeniny
pan

Arnošt Holešinský.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jarka a
dcery Iveta a Sylva s rodinami.

Upozornění pro spolky

výstava háčkovaných a vyšívaných výrobků

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.
Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov

Výstava bude otevřena. 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

VRATIMOV

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. června 2016.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, 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. Náklad: 3 200 ks. Tisk: Josef Kleinwächter, Čajkovského
1511, Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
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kino Hvězda v červnu

Fakjů pane učiteli 2

rodinný film

Německo, 2015, 111´,
komedie, vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: : Elyas M‘Barek,
Karoline Herfurth, Jella
Haase, Katja Riemann a
další.
Po úspěšném uvedení bláznivé školní komedie Fakjů pane
učiteli je tady její pokračování, a tak se opět můžete potkat s
hodně netradičním učitelem Zeki Müllerem.

22. června v 17 hodin

1. června v 19 hodin

Pat a Mat ve filmu
ČR, 2016, 80´, rodinný/dětský/animovaný, rodinné vstupné
100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení.
Režie: Marek Beneš
Hrají: Pat a Mat

filmový klub

Kluk ve světě příšer
8. června v 19 hodin

Japonsko, 2015, 119´, fantasy/animovaný, vstupné 80 Kč,
členové klubu 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Mamoru Hosoda
Hrají: Aoi Mijazaki, Kódži Jakušo, Sóta Sometani a další.

Známá dvojice „šikulů“ se utká se zákeřným kaktusem,
suchým stromem nebo se rozhodnou „zvelebit“ svůj příbytek
originálními úpravami.
sobota pro děti

Signály
z neznáma

25. června v 10 hodin
Příběh o důležitosti rodiny, lásky a cti. Devítiletý Kjúta je
obyčejný kluk z moderního Tokia. Neví, že vedle reálného
světa existuje ještě skrytý fantazijní svět obývaný zvířaty.

Jak básníci čekají na zázrak
aneb jak už básníci opravdu
dospívají
15. června v 19 hodin

ČR, 2016, 120´, komedie, vstupné 80 Kč, přístupné bez
omezení.
Režie: Dušan Klein
Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Lukáš Vaculík, Tereza
Brodská, Nela Boudová a další.
Legenda se vrací po 12 ti letech na plátna kin!

ČR, 65´, pásmo
animovaných pohádek,
vstupné 30 Kč, přístupné
bez omezení
Pásmo pohádek: O parádivé Sally, Rézi a Brok pouští draky,
Myš, která prochází zdí, Pes na stopě, Čtyřicet dědečků,
Jonáš a velryba, Krtek a paraplíčko.

Tajemství Divadla Sklep aneb
Manuál na záchranu světa
29. června v 19 hodin

ČR, 2016, 96´, dokumentární, vstupné 80 Kč, přístupné bez
omezení
Režie: Olga Dabrowská
Hrají: David Vávra, Tomáš Hanák, Tomáš Vorel st., Ondřej
Trojan, Eva Holubová a další.
Film o tajemství Divadla Sklep, o jeho historii i současnosti
a sledování principu jeho obdivuhodně dlouholeté existence
a soudržnosti.

