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Hledá se majitel sedačky…
V nedávné době rozšířila firma FCC 

Česká republika, s.r.o., která zajišťuje svoz 
odpadu na územní města Vratimova, ote-
vírací dobu ve svém Logistickém centru 
odpadů (LCO) a občané Vratimova zde 
mohou zdarma odevzdávat velkoobjemo-
vý a nebezpečný odpad již tři dny v týdnu, 
a sice ve středu, čtvrtek a pátek v době od 
7 do 18 hodin. Zachován zůstává nadále 
také jarní a podzimní mobilní sběr velko-
objemového a nebezpečného odpadu do 
přistavovaných kontejnerů na území naše-
ho města. I tato služba je pro občany zdar-
ma. Postrádá proto logiku, proč někteří 
lidé si dají tu práci a naloží na auto napří-
klad sedací soupravu, která je již omrzela, 
a místo doleva do LCO jedou doprava za 
garáže OMBS a tam ji pohodí. Pokud by ji 
řádně odevzdali v LCO, fyzické námahy i 
spotřebovaného paliva by museli vynaložit 
úplně stejně a navíc by nejednali v rozporu 
se zákonem! 

Po otevření LCO se přechodně vytrati-
ly z našeho katastru černé skládky. Nyní 
bohužel z nepochopitelných důvodů opět 
„vykvetly“ – viz fotodokumentace, snad 

Dne 26. 5. 2016 rada města mimo jiné:
 - Schválila Smlouvu o dílo na akci Pro-

vedení opravy osvětlení – výměny zá-
řivkových svítidel v budově ZŠ Vrati-
mov, Masarykovo náměstí.

 - Rozhodla o odložení oprav všech 
úseků MK ulice Popinecká do doby, 
než vlastník vodovodu uloženého pod 
touto místní komunikací provede jeho 
opravu.

 - Souhlasila s navrhovanou opravou 
účelových komunikací v lokalitě Na 
Hermaně, u domu č. p. 603–605 uli-
ce Na Hermaně a domu č. p. 612 ulice 
Frýdecká a dále u domu č. p. 608 ulice 
Frýdecká.

 - Schválila Smlouvu o dílo k veřejné 
zakázce malého rozsahu na stavební 
práce Oprava omítek a soklu na JV, 
SZ a SV fasádě, vč. anglických dvorků 
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí.

Dne 14. 6. 2016 rada města pak také:

 - Souhlasila s možností provedení ka-
belových přípojek projektované kabe-

Ze schůze rady města Vratimova
lové sítě elektronických komunikací 
UPC Česká republika, spol. s r. o., 
pro domy č. p. 205, 206, 830, 831, 832, 
853 a 1000 na ulici Frýdecké, domy č. 
p. 808, 809 a 810 na ulici Popinecké, 
domy č. p. 820 a 825 na ulici Úzké a 
domy č. p. 821, 822, 823 a 824 na Rad-
ničním náměstí ve Vratimově, které 
jsou ve vlastnictví města Vratimova.

 - Schválila objednávku k veřejné za-
kázce malého rozsahu na služby Po-
souzení stropů a návrh provizorního 
zajištění stropu II. NP budovy koupa-
liště.

 - Zrušila s účinností od 14. 6. 2016 zá-
jmovou komisi.

 - Vzala na vědomí plány prací komise 
sociální a bytové, komise stavební a 
dopravní a komise pro občanské zále-
žitosti na 2. pololetí 2016.

 - Souhlasila s umístěním DZ B32 – 
průjezd zakázán na místní komunika-
ci ulice Ve Strži v Horních Datyních.

 - Rozhodla poskytnout finanční pro-
středky na pořízení čerpadel pro tla-

kové kanalizační přípojky dotčených 
vlastníků nemovitostí ke stavbě Odka-
nalizování Vratimova – Horních Datyň 
– I. etapa, a to ve výši 10 000 Kč. Pod-
mínkou pro poskytnutí finančního 
příspěvku je realizace tlakových ka-
nalizačních přípojek dotčených vlast-
níků nemovitostí v termínu do 31. 10. 
2016.

 - Schválila Smlouvu o dílo k veřejné 
zakázce malého rozsahu na stavební 
práce Provedení klimatizace ve 2. NP 
a 3. NP budovy MěÚ, Frýdecká 853, 
Vratimov.

 - Schválila uzavření Smlouvy o dílo na 
stavební práce k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu Terénní úpravy kolem 
hřiště s UT3G.

 - Schválila uzavření Smlouvy o dílo 
na služby k veřejné zakázce malého 
rozsahu Projektové práce - Hasičská 
zbrojnice Vratimov - rekonstrukce a 
dostavba objektu.

Bc. Martin Čech
místostarosta

foto MěÚ Vratimov

se hledaný majitel vyfocené sedací sou-
pravy dodatečně alespoň zastydí za své 
chování. Černé skládky hyzdí naše okolí, 
obtěžují slušné a pořádkumilovné obča-
ny a jejich likvidace stojí nemalé peníze. 
Upozorňujeme proto opakovaně, že od-
pad je nutno odevzdávat pouze na místa 
k tomu určená, jak je stanoveno v Obecně 
závazné vyhlášce č. 1/2016 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Vratimova.  Po-
rušení této vyhlášky je sankciováno podle 
zvláštního zákona. 

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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V příštím roce končí desetileté období 
od hromadné výměny občanských prů-
kazů prováděné v roce 2007 v důsledku 
změny adresního místa (konkrétně do-
šlo ke změně okresu Frýdek-Místek na 
okres Ostrava-město). 

O výměnu občanského průkazu si 
můžete požádat u kteréhokoliv obecní-
ho úřadu, obce s rozšířenou působností 
(t. j. u libovolného magistrátu, v hlav-
ním městě Praze u úřadu městské čás-
ti Prahy 1 až 22), a to bezplatně již ve 
lhůtě 6 měsíců před uplynutím platnosti 
občanského průkazu, avšak nejpozději 
patnáct pracovních dnů po dni, ve kte-
rém došlo ke skončení jeho platnosti. 
O vydání nového dokladu lze požádat i 
dříve, než je stanovená doba 6 měsíců, 
avšak budete muset uhradit správní po-
platek ve výši 200 Kč. 

Doba platnosti vydaného občanského 
průkazu se strojově čitelnými údaji a 
kontaktním elektronickým čipem nebo 
občanský průkaz se strojově čitelnými 
údaji je deset let. Pět let, je-li vydáván 
občanu mladšímu 15 let a 35 let, je-li 
vydáván občanu staršímu 70 let.

Bližší informace k vyřizování osobních 
dokladů (občanských průkazů a cestov-
ních dokladů) lze nalézt na webu Mini-
sterstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/
clanek/osobni-doklady. 

Drahomíra Večeřová
odbor sociálně-správní

Dne 30. 5. 2016 se uskutečnily Hovory 
s občany, kterých se zúčastnili zastupi-
telé, zvolení z části města Horní Datyně 
– Bc. Martin Čech, Libor Svoboda, Mgr. Ka-
teřina Čechová a Aleš Šklář.

V úvodu místostarosta města Bc. Mar-
tin Čech přečetl zápis z listopadových Ho-
vorů a konstatoval, že většina připomínek 
bude zmíněna během tohoto sezení. 
Mimo jiné:
 - Vyhodnotil stav po vybudování I. etapy 
kanalizace v Horních Datyních. 
 - Seznámil občany s přípravami II. etapy 
kanalizace.
 - Zmínil stav příprav rekonstrukce chod-
níku na ulici Vratimovská.
 - Informoval o výsledcích měření kvality 
ovzduší v naší obci.
 - Rozebral dopravu a bezpečnost v obci, 
výsledky měření rychlosti na ulici Vra-
timovská a K Hájence.

Zápis z Hovorů s občany v Horních Datyních

Mobilní hospic Ondrášek doprovází 
rodiny, které pečují o svého blízkého v 
domácím prostředí. Přijde-li chvíle, kdy 
není možné pokračovat v léčbě nevylé-
čitelné nemoci, kladou si nemocní i je-
jich blízcí otázku: „A co dál?“ Přichází 
rozhodování, kdo bude o nemocného pe-
čovat, přicházejí obavy: „Zvládneme to 
sami? Je to vůbec možné?“ 

Je zcela přirozené tyto otázky si klást, tyto 
obavy mít. Málokdo z nás ví, jak pečovat.

Odpovědí může být zkušenost jiných: 
„Sestra již od první návštěvy poskyto-
vala manželovi i nám (pečujícím) neuvě-
řitelnou podporu, vše v klidu vysvětlila, 
na naše otázky neúnavně odpovídala, s 
pacientem jednala velmi důstojně, apli-
kovala medikaci a pořád nás ujišťovala, 
že pečujeme správně.“

 - Seznámil občany se záměrem posunutí 
točny autobusu směrem k ulici Na Hranici.
 - Informoval o petici šenovských občanů 
z ulice Ve Strži k nepřiměřené dopravní 
situaci na ulici a seznámil občany s ná-
vrhy Policie ČR k řešení situace.
 - Zmínil stav příprav k výstavbě mlýnku 
na ulici J. Tomise.
 - Informoval o přestěhování pošty z Da-
tyňky do potravin Knězek a záměru měs-
ta využít volné prostory v Datyňce pro 
knihovnu.
Poté proběhla diskuze všech přítomných 

občanů. 
Z diskuze bych zmínil:
 - Dopravní situace a stav komunikací uli-
ce Vilová, Spojovací, Nad Točnou a Na 
Hranici. Dotaz, zda město nezváží vybu-
dování retardérů na průjezdných komu-
nikacích.
 - Dotaz na odpadové hospodářství města. 
 - Stížnost na situaci okolo kulturního 
domu během pořádání zábav a diskoték.
 - Dotaz na realizaci generální opravy 
mostu Karla Košťála.
 - Dotaz na možnost úprav chodníčku a 
volných ploch k tělocvičně u kulturního 
domu.
Všechny náměty a požadavky občanů 

byly sepsány a budou postupně, dle mož-
ností města, řešeny. Další Hovory s obča-
ny budou naplánovány na podzim 2016. 

Průběžné informace samozřejmě budou 
zveřejňovány ve Vratimovských novinách 
a na webových stránkách města.

Bc. Martin Čech
místostarosta

Pečujete o nevyléčitelně nemocného čle-
na rodiny doma? Můžete si říct o pomoc

O nevyléčitelně nemocného člověka, 
dospělého i dítě, pomáhá pečovat Mobil-
ní hospic Ondrášek. Poskytuje nepřetrži-
tou zdravotní, sociální, psychologickou i 
duchovní podporu všem členům rodiny 
v domácím prostředí. Pečující, klien-
ti hospice, tak mohou zavolat o pomoc, 
kdykoli potřebují nebo se kdykoli pora-
dit, neví-li si rady. Mobilní hospic Ond-
rášek působí i na území města Vratimov. 
Své služby poskytuje zdarma. 

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, 
o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh, 
tel: 725 409 411. Více informací lze najít 
na www.mhondrasek.cz.

Bc. Jitka Langrová
sociálně-správní odbor 

Nekončí platnost 
Vašeho občanského 
průkazu?

Tenisový klub ve Vratimově, který po 
dlouhou dobu vystupoval pod názvem 
SK tenisu Biocel Vratimov, o.s., si na 
své dubnové valné hromadě odhlasoval 
změnu názvu na přiléhavější TC Biocel 
Vratimov, z.s. Současně valná hroma-
da zvolila nový výbor, jehož předsedou 
zůstává Ing. Václav Kupka, který v této 
funkci působí již 28 let a je zárukou 
spolehlivého a zkušeného vedení tohoto 
klubu.

V rámci budoucího vývoje klubu si val-
ná hromada odhlasovala zejména podpo-
ru mládežnickému tenisu a s tím souvise-
jící nábor nových tenisových talentů.

Snahou TC Biocel Vratimov, z.s., je po-
skytnout dětem a mládeži maximální mož-
nost sportování a pohybu, což by mělo 
přispět i k formování jejich sportovního 
ducha a charakteru. Tato činnost je pro 
děti nepochybně velmi prospěšná, ale 
také velmi nákladná a my věříme, že se 
nám podaří naši činnost rozvíjet a zapo-
jit další děti do sportování a tím aktivní-
ho využívání jejich volného času.

Mgr. Markéta Rájecká
člen výboru TC Biocel Vratimov, z.s.

Vratimovský tenis 
se změnil v TC Bio-
cel Vratimov, z.s.

foto TC Biocel Vratimov
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Ve středu 8. června 2016 mělo sraz před 
Městským úřadem Vratimov 39 členů 
Svazu tělesně postižených, kteří se roz-
hodli strávit den za poznáním blízkého 
okolí. Se sluncem nad hlavou a s řidičem 
panem Milošem Slaninou u kormidla au-
tobusu jsme se vydali na cestu směr Kar-
viná. Tam jsem si prohlédli zámek Fryštát 
z konce 18. století. Nejvýznamnější za-
stoupení zde mají sbírky a nábytek posled-

Zájezd Svazu tělesně postižených

Spolek seniorů Vratimov - poděkování
Za celý Spolek seniorů města Vratimo-

va bych chtěla poděkovat zastupitelstvu za 
finanční dotaci, kterou jsme dostali. Tuto 
dotaci využijeme účelně.

Dne 12. května vystoupily děti z Ma-
teřské školy ve Vratimově na akci u pří-
ležitosti Dne matek. Ve velkém sále vrati-
movského Společenského domu přednesly 
básně, říkanky a na flétničky zahrály pás-
mo písní s jarní tematikou. 

Velmi nám tím zpříjemnily sváteční od-
poledne; děkujeme všem dětem i paní uči-
telce Galčanové.  

Dne 18. května se ve Vratimovské gale-
rii otevřela výstava ručních prací našeho 
kroužku vyšívání nazvaná Malování jehlou. 
Všechny, kteří se ještě nebyli podívat, 
srdečně zveme. Neuvěříte, jak krásné vy-
šívané a háčkované výrobky dokáží naše 
kolegyně vytvořit. Kromě této místní vý-
stavy poslal kroužek vyšívání své výrob-
ky na druhý konec republiky, do Ústí nad 
Labem, na výstavu Šikovné ruce našich 
seniorů. 

Dne 20. května se ve Společenském 
domě konala vědomostní soutěž žáků a se-

ních majitelů. Atmosféru antického Řecka 
a Říma navodí výzdoba stěn a stropů. 

Další zastávkou na naší cestě byl v obci 
Chotěbuz Rybí dům. Zde jsme si prohlédli 
množství nevídaně zbarvených ryb a rybi-
ček různých velikostí. V místní restauraci 
se postarali o naše hladové žaludky. Posil-
nění obědem jsme pokračovali v napláno-
vaném programu. 

Nedaleko Rybího domu se nachází Ar-
cheopark Podobora, kde na vyvýšené os-
trožně je vybudována replika slovanského 
hradiska z 9. - 11. století. 

Jako Alenka v říši divů jsme si připadali 
při poslední zastávce našeho zájezdu. Na 
rozloze 200 ha se rozprostírá v obci Nošo-
vice u Frýdku-Místku nejmodernější plně 
automatizovaný závod v Evropě na výro-
bu osobních aut. S nepopsatelnými zážit-
ky jsme se unaveni, ale spokojeni, vrátili 
domů. Byl to zajímavě a příjemně prožitý 
den. 

Dája Slívová 
předsedkyně Svazu tělesně postižených

niorů s názvem Křížem krážem Slezskou 
bránou 2016. Chtěla bych poděkovat pra-
covníkům Domů dětí a mládeže ve Vrati-
mově za úspěšnou akci a také za to, že sou-
těž se konala ve Vratimově. V neposlední 
řadě nás všechny potěšily paní starostka 
JUDr. Dagmar Hrudová a místostarostka 
Mgr. Iveta Zechová, které nám přišly fan-
dit. 

Ještě jednou všem děkuji za spolupráci 
a ochotu.

Anna Huppertová
předsedkyně Spolku seniorů 

foto STP

foto MŠ Vratimov ukázka z výstavy Malování jehlou
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Dne 8. 5. 2016 se v areálu Hasičského zá-
chranného sboru v Martinově uskutečnily 
okresní závody dorostenců. Součástí této 
soutěže jsou čtyři disciplíny. Na podzim se 
běží branný závod, dále v jarní sezoně pro-
bíhá závod na 100 m, dvojboj a také písem-
ný test z požární prevence a zdravovědy. 

Náš sbor reprezentovalo celkem šest do-
rostenců. V kategorii mladší dorost soutěžil 
Václav Florian Čech, který získal 2. místo. 
V kategorii střední dorost doběhl Jan Hr-
báček na 5. místě. V kategorii starší dorost 
jsme měli čtyři želízka v ohni. Jiří Mika si 
vybojoval 2. místo a Anna Svobodová 3. 
místo. V této  kategorii Kristýna Eva Če-
chová a Patrik Grobař doběhli pro krásné 
zlaté medaile a zároveň si vybojovali po-
stup do krajského kola.

Úspěch datyňských dorostenců

Datyňská škola v přírodě
Malinko učení, mnoho soutěží, sportov-

ní turnaje, potiskování triček, crazy kar-
neval, plavání, hledání pokladu, kreslení 
na asfalt, vycházky do přírody, dřívkohra-
ní, soutěž o nejpořádnější pokoj a spousta 
dalšího. Takto vypadal týden 30. 5. – 3. 
6., který jsme my, druhá až pátá třída ZŠ 
Horní Datyně trávili ve škole v přírodě na 
Horní Bečvě v překrásném hotelu Mesit. 
Jsme velmi rádi, že jsme mohli vyjet za 
hranice naší obce, odpočinout si a chvíli 
se učit zase jinak. Rádi bychom se s Vámi 
o pěkný zážitek podělili alespoň touto ces-
tou.

Chtěli bychom také moc poděkovat ro-
dičům, kteří nám poskytli odměny do sou-
těží – díky Vám pro nás mohly být ještě 
zajímavější. Děkujeme.

Mgr. Zuzana Tvardková
ZŠ Horní Datyně

To se uskutečnilo letos v Opavě v areá-
lu stavebního učiliště na Tyršově stadionu 
dne 4. 6. 2016. Z každého okresu Morav-
skoslezského kraje měla tato kategorie jed-
noho vítěze. Z konkurence šesti nejlepších 

v kraji si Patrik Grobař doběhl pro nádher-
né 2. místo a Kristýna pro 5. místo. Všem 
zmíněným dorostencům gratulujeme a 
děkujeme za výbornou reprezentaci SDH 
Horní Datyně.

Lucie Svobodová
SDH Horní Datyně

foto SDH HD

foto ZŠ HD

V pátek 20. 5. 2016 
se v areálu hřiště u 
Kulturního domu v 
Horních Datyních a 
v přilehlé tělocvičně 
konal Den sportu. 
Jelikož naše „Horní“ 
škola letos slaví 60 
let od svého založení, 
tak jsme jen nespor-

tovali, ale zároveň oslavili i toto výročí.  
Počasí bylo doslova ideální, a proto se zde 

Den sportu v Horních Datyních
sešlo hodně sportovních nadšenců z řad 
dětí i dospěláků. 

Děti poměřily své síly ve vybíjené, flor-
balu a basketbalu. Spolu s rodiči se moh-
ly zapojit do atletického zápolení. Pozadu 
nezůstaly ani nejmenší děti, které si za-
sportovaly na zábavných stanovištích. Vr-
cholem celé akce se stal volejbalový turnaj 
O putovní pohár ZŠ Datyňská, Vratimov. 
Letos ho získalo družstvo učitelů pořáda-
jící školy. O hudbu ke zpěvu i poslechu se 
postarala školní kapela a sbor.

Tuto akci pořádala ZŠ Vratimov, Datyň-
ská ve spolupráci s SDH Horní Datyně, za 
což jim patří obrovský dík. Dále bychom 
rádi poděkovali  KRPŠ při ZŠ na Datyňské 
ulici, Městskému úřadu ve Vratimově, Ky-
nologickému klubu ze Šenova a také vra-
timovským mažoretkám za krásné vystou-
pení. Děkujeme také všem, kteří se aktivně 
zapojili do příprav a organizace celé akce.

Mgr. Pavlína Koudelková
ZŠ Vratimov, Datyňská
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Datyňská kniha
O tom, že učitelé neberou svou práci 

jen jako povinnost, svědčí i jejich zájem o 
mimoškolní činnost. Příkladem toho jsou 
učitelé ZŠ Datyňská ve Vratimově, kte-
ří motivují žáky k tomu, aby se nejenom 
věnovali četbě knih, ale pokusili se i tu 
vlastní napsat. Se svými výtvory se žáci 
účastní soutěže na mezinárodní úrovni 
Tvoříme vlastní vydavatelství. Tato sou-
těž má dlouholetou tradici, zapojují se do 
ní žáci základních škol z České republiky, 
Slovenské republiky a Polska, konkurence 
je vždy veliká. 

O tom, že děti ZŠ Datyňská mají zájem 
o literaturu, vypovídá i jejich umístění 
v soutěži, kde se každý rok probojovaly 
do finále za Českou republiku. Letos do 
soutěže své žáky zapojily Mgr. Alena Ka-
bátová, Mgr. Miroslava Závadová a Mgr. 
Magdaléna Kolková. Nadšení dětí tvořit 
vlastní knížku přineslo ovoce a 3 z jejich 
knih postoupily do finále, které se konalo 
19. května 2016 v Žilině na Slovensku. 

Na 1. místě se umístili pod vedením 
Mgr. Aleny Kabátové žáci 4. třídy ZŠ Da-
tyňská Adéla a Viktor Valenčínovi v ka-

Letos jasné vítěství ZŠ Datyňská
Stadion ve Vratimově opět ožil. V rám-

ci 8. ročníku sportovních soutěží pro děti, 
pro které se vžil název Olympiáda Slez-
ské brány, se zde konaly atletické závody. 
Kromě pořadatelské školy ZŠ Datyňská 
se jich zúčastnily ZŠ Paskov, ZŠ Sedliště, 
ZŠ Šenov a ZŠ Vratimov, Masarykovo ná-
městí. Děti 6. - 9. ročníku závodily v pěti 
disciplínách: běhu na 60/100 m, běhu na 
800/1500 m, skoku dalekém, hodu krike-
tovým míčkem a štafetě 4x400 m. Umís-
tění jednotlivců bylo ohodnoceno od 0 do 
5 bodů. 

Závody zahájila starostka města Vrati-
mova JUDr. Dagmar Hrudová. Na závody 
se přijeli podívat také starostové dalších 
měst a vesnic - starosta Paskova a předse-
da Regionu Slezská brána p. Baďura, mís-
tostarosta Šenova Ing. Ševčík, místosta-
rosta Vratimova Bc. Čech.

Největšími favority byly opět ZŠ Da-
tyňská, ZŠ Šenov a ZŠ Paskov. Před po-
slední disciplínou, závodem štafet, vedla 

tegorii Děti do 12 let za knihu Vyprávění 
dědy Mirka. Srdečně blahopřejeme!

Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ Datyňská

ZŠ Datyňská o 14 bodů před ZŠ Šenov, 
ale žádný dramatický závěr se nekonal. I 
ve  štafetových soubojích dominovala do-
mácí škola o 20 bodů porazila ZŠ Šenov 
a počtvrté obhájila vítězství. Nejvíce bodů 
získali pro vítěznou školu chlapci 6. roční-
ku, kteří zvítězili ve 4 disciplínách. Na 3. 
místě skončila ZŠ Paskov se 71 body, na 4. 
místě ZŠ Masarykovo nám. se 63 body, na 
5. místě ZŠ Sedliště s 37 body.

Předávání medailí se ujali ředitelka ZŠ 
Datyňská Mgr. Darja Kuchařová a pří-
tomní starostové Regionu Slezská brána, 
který sportovní soutěže dětí ve spolupráci 
se zdejšími školami a jejich učiteli tělesné 
výchovy pořádá.

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

Atletické závody organizované ZŠ Da-
tyňská, kterých se účastnilo okolo 200 
žáků, se tak staly již tradičním a nejpo-
četněji obsazeným vyvrcholením celého 
cyklu ve školním roce sportovních soutěží. 

Mgr.Jana Biolková 
ZŠ Datyňská

foto Ing. Miroslav Lysek

Požární ochrana očima dětí
Snad každé dítě má doma nějaké hasič-

ské autíčko a mezi nejoblíbenější hry patří 
jednoznačně ta na hasiče. Kdo by se tedy 
nechtěl zúčastnit  exkurze v hasičské sta-
nici, smět se dotknout zařízení, které zná 
jen z knížek a z filmů?

A právě tento dětský sen se splnil vítězům 
okresního kola celostátní soutěže s názvem 
Požární ochrana očima dětí. V kategorii ZŠ 
1 získal 1. místo Tomáš Pavelek ze 2. A a 
v kategorii ZŠ 2 získala 2. místo Vanesa 
Korduljaková z 5. třídy ZŠ Vratimov, Ma-
sarykovo náměstí.

Soutěž pořádalo Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. Kromě zajímavých cen 
měli pro děti připravenou opravdu krásnou 
prohlídku své stanice, plnou praktických 
ukázek. A tak zatímco děti kreslily požár-

ní ochranu tak, jak ji vidí svýma dětskýma 
očima, hasiči na oplátku dětem ukázali, co 
všechno se skrývá za výkonem povolání 
profesionálního hasiče.

Mgr. Jana Kotásková
ZŠ Masarykovo náměstí

foto ZŠ Masarykovo náměstí

kniha, foto K
S
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Ohlédnutí za první divadelní sezónou
Když se 8 žáků 4. a 7. tříd ZŠ Vratimov, 

Masarykovo náměstí, sešlo v říjnu na prv-
ní schůzce nového kroužku DDM s ná-
zvem Divadélko za školou, nejspíše nikdo 
z nich nevěděl, co ho vlastně čeká. Celý 
první měsíc probíhala artikulační a pohy-
bová cvičení, děti rozvíjely svou fantazii. 
S příchodem listopadu začala příprava na 
první veřejné vystoupení pro rodiče. Měla 
jím být předvánoční besídka. Nacvičování 
příjemně ubíhalo a všichni se už nemohli 
dočkat, až vše předvedou svým rodičům a 
blízkým. V posledních předvánočních 14 
dnech postupně onemocněli snad všichni 
členové kroužku, a tak se paní učitelky 
rozhodly besídku z technických důvodů 
zrušit. Pod velký tlakem zdravých členů 
kroužku se nakonec besídka uskutečnila. 
Vystoupení nemocných žáků byla nahra-
zena dovednostními soutěžemi s před-
vánoční tématikou. Besídka měla velký 
úspěch a všichni se šťastně rozešli na vá-
noční prázdniny.

Ve druhém pololetí na mladé herce čekal 
velice náročný úkol – secvičit představení 
na regionální přehlídku školních divadel s 
názvem Divadlo nás baví v Sedlištích. Co 
teď? Jaké představení zvládneme? Roz-
poutala se dvoutýdenní vášnivá diskuze. 

Padlo mnoho návrhů. Nakonec  zvítězila 
zkrácená divadelní verze legendárního 
filmu Adéla ještě nevečeřela. Opět začalo 
pilné nacvičování. Protože jde o parodii, 
na zkouškách se často ozývaly výbuchy 
smíchu. Někteří herci pro samý smích ne-
byli schopni svou roli odehrát. Ale zima 
i jaro velmi rychle utekly a termín diva-
delní přehlídky byl najednou tady. Toho 
osudného dne 26. května 2016 zažili naši 
mladí divadelníci svou premiéru na prk-
nech, která znamenají svět. A protože na 
nich bylo vidět, s jakou chutí hrají a jak 

Umí děti ze ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí vařit?
Jestli umí všechny děti ze ZŠ Vratimov, 

Masarykovo náměstí, vařit, nevím, ale 
určitě vím, že žáci 8. B třídy umí vařit 
výborně. Předvedli to v pátek 20. května 
2016, kdy se připojili k akci Food revolu-
tion day a uvařili ve své školní kuchyňce 
pro sebe, pro svou paní učitelku třídní, pro 
paní ředitelku i pro paní zástupkyni a pro 
paní knihovnice z Městské knihovny Vra-
timov hned čtyřchodové menu. Jako před-
krm  připravili sýrovou omeletku s cherry 
rajčátky. Pak podávali hlavní chod, a to 
pečené kuře s brambory a s mrkví. Tento 
výtečný pokrm byl podáván s křehkým 
salátkem s citrónovou zálivkou. Samo-
zřejmě nechybělo ani zdravé mlsání. Po-
chutnali si na ovesných cereáliích s lesním 
ovocem a na fialovém smoothie.

Není divu, že se jim oběd povedl, vždyť 
se na jeho vaření připravovali skoro celý 
týden. Nejprve se rozdělili do skupin a 
vybrali si, co budou vařit. Pak si museli 
vytvořit seznam surovin, se kterým pak 
šli společně nakupovat do Penny. Nejtěžší 
bylo odhadnout správné množství, pro-
tože každý chod bylo nutné připravit pro 
19 strávníků. V neposlední řadě nesměli 
zapomenout z domova přinést ubrusy a 
prostírání, poněvadž k opravdovému gur- 

mánskému zážitku přece patří i krásně 
upravený stůl.

Když konečně byla školní kuchyňka 
plná všech potřebných potravin i potřeb, 
mohla začít ta pravá kuchařská show. A 
jak jinak by měla začít, než představe-
ním jednotlivých receptů? Každá skupina 
představila svůj recept na kameru. A pak 
už se jen strouhalo, krájelo, míchalo, va-
řilo a peklo. A krásně to vonělo po celé 
budově školy!

Těsně před 12. hodinou zasedli žáci se 
všemi svými hosty ke krásně prostřeným 
stolům. Jídla vypadala lákavě voněla a 
dokonce i výborně chutnala. Žáky ovládl 

foto Mgr. Lenka Parmová

je to baví, pohár pro vítěze sedlišťské pře-
hlídky byl jejich! Následovalo další před-
stavení pro rodiče a pedagogy, pro žáky 
1. stupně. Vše bylo také natočeno na ka-
meru, aby měli mladí herci a herečky své 
divadelní začátky zaznamenány na DVD. 
Závěrem nezbývá než popřát všem hezké 
divadelní prázdniny.

Na shledanou v příští divadelní sezóně 
2016/2017.

principálky Divadélka za školou 
Mgr. Lenka Parmová 

Mgr. Pavlína Kožušníková

pocit z dobře odvedené práce a s chutí se 
pustili do hodování. Všichni se navzájem 
chválili, a tak u stolu panovala poklidná 
přátelská atmosféra. Někteří žáci se začali 
navzájem i bodovat. Závěr celého dopole-
dne patřil uklízení, které u dětí není pří-
liš populární. I tak je dobrá nálada neo-
pouštěla.  Z doslechu vím, že mnozí žáci 
později předvedli recepty z tohoto dne i 
doma. I když v pátek 20. května neseděli 
žáci 8. B v lavicích a nevzdělávali se, přes-
to se mnoho nového naučili.

 Mgr. Pavlína Kožušníková
šéfkuchařka 8. B

foto Pavla Blahutová
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Rekordy bezpráví a utrpení
Všichni máme rádi statistiky a rekordy. 

Se zatajeným dechem sledujeme sportov-
ce usilující o pokoření nějakého světového 
rekordu, na internetu sledujeme různá nej, 
povídáme si o nich, diskuze nám přinášejí 
poučení a zábavu.

Existují však i rekordy, o kterých by-
chom se nejraději nikdy nedozvěděli, pro-
tože v nás vyvolávají pocity smutku, ne-
spravedlnosti, bezmoci a úzkosti. A právě 
takové emoce si na vlastní kůži prožili ve 
středu 25. 5. 2016 žáci 8. a 9. tříd ze ZŠ 
Vratimov, Masarykovo náměstí, v prů-
běhu exkurze v koncentračním táboře v 
Osvětimi.

Na webových stránkách tábora se dočte-
me, že to byl největší koncentrační tábor 

na světě, že zde zahynulo nejvíce lidí ze 
všech koncentračních táborů a svou pra-
xi zde vykonával nejzrůdnější doktor Jo-
sef Mengele. Určitě bychom našli i další 
hrůzu vyvolávající nej. Pro naše osmáky 
a deváťáky to bylo rozhodně nejméně po-
chopitelné místo, na kterém se kdy ocitli. 
V průběhu výkladu našich průvodců měli 
spoustu otázek a snažili se co nejvíc po-
chopit, co se tady vlastně stalo. Z hodin 
dějepisu už nějaké znalosti měli, ale emo-
ce z místa tak obrovské koncentrace smr-
ti a utrpení nemůže nikdo nacpat na pár 
stránek učebnic. Statistiky uvádějí, že zde 
zahynulo až 1,5 milionů vězňů. A právě 
takové číslo uvádí webová stránka tábora 
jako rekordní roční návštěvnost Osvětimi. 

Škola v přírodě
Letošní školu v přírodě jsme strávili v 

Penzionu U Přehrady v obci Morávka, kde 
se nám již vloni velmi líbilo. V hojném 
počtu 86 dětí jsme si užili krásných sedm 
dní. I přes původní špatnou předpověď 
počasí jsme měli štěstí na sluncem pro-
zářené dny v podhůří Beskyd. Výchovně 
vzdělávací náplní zotavovací akce - školy 
v přírodě, bylo přírodovědné a turistické 
zaměření. Vyučování probíhalo nejčastěji 
v prostředí lesa. Zde žáci poznávali příro-
du zcela zblízka, učili se poznávat známé 
byliny, stromy a dokonce i houby, vytvá-
řeli herbáře, tvořili výrobky z přírodnin. 
Velmi zajímavou činností bylo kreslení 
a malování v přírodě různými výtvarný-
mi technikami. Byli jsme překvapeni, že 
děti zvládaly poměrně dlouhé turistické 
vycházky. Společně zdolaly okolní vrcho-
ly Kotař, Prašivá a Ropička. Vyžití bylo 

opravdu všestranné, děti měly příležitost 
navštívit i bazén s mořskou vodou v hotelu 
Mountain Resort a zajezdily si na koních 
v objektu penzionu Na Jízdárně. Nezapo-
mněli jsme ani na Den dětí, který proběhl 
ve sportovním duchu. Všichni byli oce-
něni sladkou odměnou. Večerní program 

jsme vyplnili soutěžemi O Vtipálka, O 
Zlatého slavíka a turnajem ve stolním te-
nisu. Všichni jsme si pobyt ve zdraví užili! 

kolektiv pedagogů 
ZŠ Masarykovo náměstí

foto ZŠ Masarykovo náměstí

Jakoby každý rok jeden návštěvník uctil 
svou návštěvou právě jeden ztracený život 
na tomto nešťastném místě.

Dnešní děti už jen těžko chápou období 
2. světové války, vždyť je to již více než 
70 let. Učí se o něm ve škole, prohlížejí si 
fotografie, sledují filmy. Přesto je pro ně 
těžké toto období dějin zcela poznat. Ale 
na kamenných tvářích a z reakcí účastníků 
výchovně vzdělávací exkurze do koncen-
tračního tábora v Osvětimi bylo znát, že 
velice dobře chápou, že na tomto místě se 
dělo něco, co se nikdy nemělo stát, na co 
nikdo neměl právo a co se už hlavně nikdy 
nesmí opakovat.

Mgr. Pavlína Kožušníková
vedoucí zájezdu

Městská knihovna Vratimov
Dne 20. 5. 2016 se naše knihovna již 

podruhé zapojila do mezinárodní akce za-
měřené na propagaci zdravé výživy Food 
Revolution Day pod záštitou Jamie Olive-
ra, kterou do České republiky ve větším 
měřítku přinesla škola vaření Chefparade. 
Opět jsme požádali o spolupráci ZŠ Vra-
timov, Masarykovo náměstí. Tato akce se 
velmi povedla a podrobněji se o ní zmínila 
paní učitelka Mgr. Pavlína Kožušníková.

Dne 8. června 2016 jsme připravili pro 
žáky 1. tříd Základní školy Vratimov, Da-
tyňská a žáky 1. třídy Základní školy v 
Horních Datyních besedy se spisovatelkou 

Radanou Sladkou a také slavnostní předá-
vání Knížky pro prvňáčka. 

O den později, 9. června 2016, proběhla 
ve spolupráci se ZŠ Vratimov, Masary-
kovo náměstí, soutěž ve scénickém čte-
ní v rámci akce Týden čtení. Žáci první 
až deváté třídy měli připravené kostýmy 
i rekvizity a v některé ze tříd také hou-
slový doprovod. Nechyběla ani příčná 
flétna. Porota složená ze dvou knihovnic 
to to zase měla těžké s oceněním! Žáci 
četli z pohádkových knih, např. O veli-
ké řepě, Špalíček od Františka Hrubína, 
Malá čarodějnice, Hrnečku, vař!, Příbě-

hy kocoura Modroočka, povídku z učeb-
nice Čokoládový sál, O Šípkové Růženě 
Aloise Mikulky, Boříkovy lapálie, Dívčí 
válka, Královna Koloběžka, Průkopníci 
českých dějin a další. Všem zúčastně-
ným žákyním a žákům, paním učitelkám 
i paní ředitelce moc děkujeme za vzornou 
přípravu a doufáme, že se drobné odmě-
ny budou líbit.

V chodbičce Městské knihovny může-
te v půjčovní době zhlédnout výstavu s 
názvem Chata Prašivá – Vzkříšení bes-
kydského unikátu, která potrvá od 8. 7. 
do 30. 8. 2016.
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Badmintonový turnaj
V neděli 15. května hrálo v řepišťské 

hale rekordních 100 mladých nadějných 
účastníků badminton. Byli rozděleni do 
třech výkonnostních kategorií a tady jsou 
výsledky.

Kategorie A - nejmladší hráči: 1. místo: 
Tomáš Bortel a Antonín Hynčiča - Řepi-
ště, 2. místo: Markéta Hrmelová a Katka 
Špačková - Vratimov, 3. místo: Markéta 
Janalíková a Linda Kováčová - Vratimov.

Kategorie B - středně silní hráči: 1. 
místo: Lukáš Matocha a Patrik Matocha 
- Vratimov, 2. místo: Matyáš Poledník a 
Štěpán Šípek - Metalurg Ostrava, 3. místo: 
Jorika Harazimová a Lenka Waliszewská 
- Metalurg  Ostrava. 

Kategorie C - nejzkušenějších hráčů: 
1. místo: Patrik Foldyna a Tomáš Huser 
- Metalurg Ostrava, 2. místo: Marek Wa-
liszewski + Matyáš Bouchner - Metalurg 
Ostrava, 3. místo: Adrian Velčovský a On-
dřej Slíva - Vratimov, Václavovice.

Blahopřejeme všem medailistům, dě-
kujeme hráčům a rodičům za podporu 

Hluk, 16. 4. 2016, zemské kolo MČR 
sóla a dua s rekvizitou, D. Vodová + A. 
Svobodová, 3. místo s choreografií Čtyři 
roční období – postup do finále. 

Ronov, 21. – 22. 5. 2016, finále MČR 
sóla a dua s rekvizitou, D. Vodová + A. 
Svobodová, 5. místo s choreografií Čtyři 
roční období.

Otrokovice, 28. 5. 2016,  zemské kolo 
klasická mažoretka – skupinová choreogra-
fie, ZIK-ZAK SRDÍČKA Vratimov 5. mís-
to, ZIK-ZAK Vratimov, 3. místo. 

Ostrava, 12. 6. 2016, Ostravský pompon 
– soutěž skupinová choreografie s pompony, 
ZIK-ZAK SRDÍČKA Vratimov, 3. místo – 
ZUMBA, ZIK-ZAK Vratimov, 2. místo – 
ROCKY.

Děkujeme děvčatům za skvělý výkon a 
rodičům za podporu v hledištích.

    Hana a Andrea Mindekovy
trenérky

Upozorňujeme Lovce perel, že obchů-
dek, kde si můžete nakoupit za nastřádané 
moriony, bude trvat do 8. 7. Těšíme se na 
Vás! 

Změna  půjčovní  doby o prázdninách:  

pondělí, čtvrtek    8 – 12, 13 – 18 hodin
úterý     8 – 12 hodin
středa      zavřeno
pátek     13 – 16 hodin 

Místní knihovna Horní Datyně 
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.

Více informací na www.knihovna-vra-
timov.cz

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

foto MěK Vratimov

a vytvoření bezvadné atmosféry. Děkuji 
skvělým a spravedlivým rozhodčím a v ne-
poslední řadě díky sponzorům a obci Ře-
piště, bez kterých bychom tak velký turnaj 
nemohli uskutečnit. Těším se v novém 
školním roce. Ahoj! 

Marcela Grácová
DDM Vratimov

Další úspěchy 
ZIK-ZAK Vratimov

foto DDM Vratimov foto DDM Vratimov
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informace občanům

Kronika města Vratimova, část 57., rok 1936
Odhalení pomníku presidentu T. G. Ma-
sarykovi

Odpoledne následovala druhá část pro-
gramu a to odhalení pomníku presidenta 
Masaryka. Podnět k postavení pomníku 
vyšel při oslavě 85. narozenin pana pre-
sidenta Masaryka, který přednesl pan 
Hejl, předseda osvětové komise. Pomník 
je postaven z dobrovolných příspěvků 
občanů, které sbíral místní osvětový 
sbor ze všech pol. stran. Pomník zhotovil 
Handzel z Mor. Ostravy. Je pěkně prove-
dený a stál celkem 17 000 Kč. Umístěn 
je před vchodem do školní budovy. Den 
28. října byl ustanoven pro odhalení po-
mníku. Ve dvě hodiny dostavilo se k po-
mníku množství školních dětí za vedení 
učitelů a také množství obecenstva. Před 
pomník umístili se – místecká posádka, 

místní hasiči, Orli, Sokoli. Když se obe-
censtvo na místech uklidnilo, zazpíval 
sbor mužský písně. Pomník byl obklopen 
státními prapory. Na to se ujal slova před 
pomníkem státní zástupce z Mor. Ostra-
vy Dr. Bartovský. Pěkně promyšlené řeči, 
promluvil o významu dnešní slavnosti a 
o presidentu Masarykovi. Řeč byla živě 
aplaudovaná i výstřely doprovázena. Po-
tom pronášeli žáci proslovy vztahující se 
k této slavnosti. A mužský sbor zazpíval 
opět píseň. Pomník odhalil okresní hejt-
man pan D. Mohelnický z Frýdku. Také 
pak okresní školní inspektor Antonín 
Hrozel se zúčastnil této slavnosti. Po 
ukončení slavnosti byl zapálen před po-
mníkem ohňostroj a vypáleny rakety. Při 
odhalení pomníku presidenta zakroužilo 
nad pomníkem letadlo a shodilo kytici růží. 

Benefiční koncert Charity Ostrava - 
Sešli se, aby pomohli... na podporu Mo-
bilního hospice sv. Kryštofa proběhne 
21. 9. 2016 od 19 hodin v Multifunkční 
aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Vy-
stoupí Ondřej Havelka a jeho Melody Ma-
kers, Josef Špaček & Camerata Janáček. 

Koncert bude vysílat v záznamu TV 
NOE. Kromě benefičního účelu koncert 
připomene, že Charita Ostrava poskytuje 
služby pro lidi v nouzi především na Os-
travsku již 25 let od vzniku organizace 
v roce 1991. Na koncert je zvána široká 

Benefice Charity Ostrava pro Mobilní hospic sv. Kryštofa
veřejnost, informace o předprodeji vstu-
penek budou zveřejněny na webu www.
ostava.charita.cz. 

Projekt je realizován s finanční podporou 
Statutárního města Ostravy, Moravskoslez-
ského kraje a firemních partnerů koncertu.

Mobilní hospic sv. Kryštofa zajišťuje 
zdravotní péči o lidi nevyléčitelně nemoc-
né v závěru života. Cílem služby je zajistit 
důstojné prožívání života, aby mohl ne-
mocný člověk i v jeho závěru zůstat doma, 
v kruhu svých blízkých, aby netrpěl boles-
tí a nezůstal osamocen. Službu Mobilního 

hospice sv. Kryštofa s působností v Ostra-
vě a okolním regionu s dojezdem do 35 km 
provozuje Charita Ostrava od roku 2003 
a je registrovaná dle zákona č. 160/1992 
Sb. Moravskoslezským krajem pro oblast 
domácí zdravotní péče. Péče pro klienty je 
bezplatná, náklady provozu dlouhodobě 
ztrátové služby jsou hrazeny ze zdravotní-
ho pojištění a dalších zdrojů.

Ing. Dalibor Kraut
Charita Ostrava

ilustrační foto, foto archiv KS

Počasí
Podzim byl čím dál horší. Deštivo, stu-

deno. Následkem špatného počasí nebylo 
možno obilí zaseti. Ještě koncem října ne-
bylo zaseto. 

pokračování příště
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Vratimovská galerie

Malování jehlou

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

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

Spolek seniorů města Vratimova

výstava háčkovaných a vyšívaných výrobků 

Podzimní sezonu ve Vratimovské galerii zahájí výstava přední-
ho severomoravského výtvarníka Josefa Odrášky, jehož díla jsou 
zastoupena, kromě domácích sbírek, ve Francii, USA, Japonsku, 
Německu, Polsku, Finsku, Maďarsku, Mexiku, a jeho žáků - sku-
piny lidí se zájmem o výtvarné umění, která se pravidelně schá-
zí v prostorách ostravské Černé louky. Tato skupina nese název 
Kurzy výtvarných technik Josefa Odrášky, což znamená, že pod 
vedením vedoucího skupiny, Josefa Odrášky, pracuje na úkolech 
v různých malířských, grafických a kresebních technikách. Ve 
Vratimovské galerii se představí klasickou technikou eukanistiky 
na pevném podkladě.     

Vernisáž výstavy, s úvodním slovem Josefa Odrášky a hudebním 
doprovodem žáků Základní umělecké školy ve Vratimově, proběh-
ne v úterý 6. září 2016 v 17 hodin. Výstava potrvá do 3. listopadu 
2016.      

Výstava Josef Odráška a jeho žáci

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

výstava bude otevřena do 3. listopadu
každou středu od 16 do 19 hodin 

nebo individuálně na tel.: 595 700 751

JOSef ODRáŠKA 
A JeHO žáCI

vernisáž výstavy 6. září v 17 hodin
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akce v kulturním středisku

Malá luční 
pohádka o cvrčkovi

Nedělní divadelní pohádka pro děti
Divadélko Smíšek

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

neděle 10. července v 10 hodin

o sMolíčkovi

Nedělní divadelní pohádka pro děti
DS Bambules

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

neděle 18. září v 10 hodin

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

Divadelní ochotnický spolek Propadlo

ZATRPKLÝ PYROMAN
11. listopadu v 19 hodin

vstupné 60 Kč
Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

fotografie z předchozího představení

vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem 

rezervace a informace na tel: 595 700 751.

vstupenky v prodeji od 5. září v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem 

rezervace a informace na tel: 595 700 751.

rodinné vstupné 80 Kč  
  dospělí 60 Kč  •  děti 40 Kč

rodinné vstupné 90 Kč  
  dospělí 70 Kč  •  děti 45 Kč
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nabídka kurzů

SM SYSTÉM - ABY ZÁDA NEBOLELA
13. 9. 2016 – 17. 1. 2017
17:00 – 18:00, 920 Kč/17 lekcí
Monika Čížová
Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří mají 
problém s bolestí zad a držením těla, nebo také 
pro ty, kteří chtějí těmto problémům předcházet.

VINYASA jóGA pRO ZAčÁTEčNÍKY
13. 9. 2016 – 17. 1. 2017
17:30 – 18:30, 840 Kč/17 lekcí
Irena Homová
Na tomto základním kurzu se naučíme pracovat 
se svým dechem, podrobně si ukážeme a vysvět-
líme všechny základní pozice a jejich vzájemné 
propojení skrze dech. Zaměříme se na zpevnění 
středu našeho těla a protáhnutí svalů  a na konci 
se uvolníme v příjemné relaxaci.

pILATES 
13. 9. 2016 – 17. 1. 2017
18:00 – 19:00, 840 Kč/17 lekcí
Barbora Hudáková Janšová
Při cvičení pilates se protahuje a posiluje celé tělo 
se zaměřením na „střed” – všechny cviky vychá-
zejí z posílení jádra těla (břišních svalů a svalů 
spodní části zad).

VINYASA jóGA
13. 9. 2016 – 17. 1. 2017
18:35 – 19:35, 840 Kč/17 lekcí
Irena Homová
Lekce budou vedeny v příjemném tempu naše-
ho dechu, zaměříme se na problematické ásany, 
vyzkoušíme mnohá dechová cvičení, povíme si 

BOSU
12. 9. 2016 – 16. 1. 2017
17:00 – 18:00, 980 Kč/18 lekcí
Lenka Valigurová
BOSU cvičení je velmi oblíbený systém cvičení 
určený pro zpevnění svalů celého těla. 

AEROBIC MIX
12. 9. 2016 – 16. 1. 2017
18:00 – 19:00, 890 Kč/18 lekcí
Lenka Valigurová
Tento kurz se skládá z klasického zahřátí, kardio 
části s choreografií a posilování zaměřeného pře-
devším na boky, břicho a zadek.

RELAX A jóGA – KURZ jE jIŽ NApLNĚN
12. 9. 2016 – 16. 1. 2017
19:00 – 20:00, 890 Kč/18 lekcí
Lenka Valigurová
Kurz  zaměřen na protahování a posilování všech 
svalových skupin,  správné držení těla, koordinaci 
pohybu a svalovou  rovnováhu,  správné dýchání 
při cvičení a uvolnění mysli.

PONDĚLÍ ÚTeRÝ

NABÍDKA KURZŮ OD ZÁŘÍ 2016
ve Společenském domě Vratimov Kulturní středisko

VRATIMOV

ANGLIčTINA
12. 9. 2016 – 29. 5. 2017
2 440 Kč/33 lekcí
Mgr. Hana Kolmášová
V pondělí 5. září v 16 hodin se koná v učebně 
č. 11 ve Společenském domě ve Vratimově in-
formační schůzka k lekcím angličtiny, na níž 
budou kurzisté rozděleni do úrovňových skupin 
a dohodnut začátek 90 minutových lekcí. Tato 
schůzka není zahrnuta do počtu lekcí.

JAZYKOVÝ KURZ
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nabídka kurzů

ČTVRTeK

STŘeDA

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

něco málo o jógové filozofii, mantrách i meditaci 
a své tělo uvolníme v relaxaci na konci hodiny. 

BODYFORM
13. 9. 2016 – 17. 1. 2017
19:00 – 20:00, 940 Kč/17 lekcí
Lenka Horáková
Toto cvičení rozvíjí flexibilitu, koordinaci, rovnová-
hu, sílu, a dýchání. Posiluje zádové, břišní a hýž-
ďové svalstvo pro správné držení těla.

ZÁBAVNÉ TANčENÍ pRO DĚTI
14. 9. 2016 – 18. 1. 2017
16:30 – 17:15, 650 Kč/16 lekcí
Martina Pelikánová
Cvičení pro děti je veselé a zábavné. V tomto kur-
zu se děti naučí novým pohybovým hrám, zákla-
dům taneční průpravy a týmové spolupráci.

jóGA S LUCKOU
14. 9. 2016 – 18. 1. 2017
17:00 – 18:30, 700 Kč/15 lekcí
Lucie Wiejowská 
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a 
duše, ale také především prevenci, a to ve smyslu 
upevnění imunity a předcházení nemocí.

BODYSTYLING - CVIčENÍ S MONčOU
14. 9. 2016 – 18. 1. 2017
18:00 – 19:00, 790 Kč/16 lekcí
Monika Čížová 
Lekce kondičního tréninku s využitím sportovního 
náčiní (činky, gumičky a tyče). Pomocí lehkých ae-
robních bloků dochází k intenzivnímu spalování tuků.

pILATES – KURZ jE jIŽ NApLNĚN
15. 9. 2016 – 19. 1. 2017
17:00 – 18:00, 790 Kč/16 lekcí
Barbora Hudáková Janšová
Při cvičení pilates se protahuje a posiluje celé tělo 
se zaměřením na „střed” – všechny cviky vychá-
zejí z posílení jádra těla (břišních svalů a svalů 
spodní části zad).

jóGA S LUCKOU
15. 9. 2016 – 19. 1. 2017
18:00 – 19:30, 605 Kč/13 lekcí
Lucie Wiejowská 
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a 
duše, ale také především prevenci a to ve smyslu 
upevnění imunity a předcházení nemocí.

BODYSTYLING S BÁROU
15. 9. 2016 – 19. 1. 2017
18:00 – 19:00, 790 Kč/16 lekcí
Barbora Hudáková Janšová
Lekce kondičního tréninku s využitím sportovní-
ho náčiní (činky, gumičky a tyče). Pomocí lehkých 
aerobních bloků dochází k intenzivnímu spalová-
ní tuků.

SM SYSTÉM - ABY ZÁDA NEBOLELA
15. 9. 2016 – 19. 1. 2017
19:00 – 20:00, 870 Kč/16 lekcí
Monika Čížová
Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří mají 
problém s bolestí zad a držením těla, nebo také 
pro ty, kteří chtějí těmto problémům předcházet.

Vzhledem k poruše elektronické pošty prosíme všechny zájemce, kteří se již elektronicky přihlásili 
do podzimních kurzů, aby tak učinili opakovaně, jelikož jejich elektronické přihlášky nebyly doručeny. 
Děkujeme za pochopení. Kulturní středisko Vratimov

!
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informace občanům

Prázdninové pokladní hodiny 
     
Z důvodu každoročních oprav, údržby a čerpání dovolených 
bude během prázdninových měsíců upraven provoz pokladny 
kulturního střediska a kina Hvězdy:

Provozní doba pokladny kulturního střediska: 

od 1. 7. do 8. 7.    běžná otevírací doba

od 11. 7. do 29. 7.   zavřeno

od 1. 8. do 31. 8.   pondělí, úterý a středa 8 až 14 hodin
       čtvrtek   8 až 16 hodin
    pátek   zavřeno

Mimo tyto prázdninové pokladní hodiny lze pokladnu otevřít 
i po předchozí domluvě na telefonním čísle 595 700 751. 

Provozní doba pokladny kina Hvězdy:
Kino Hvězda bude v běžném provozu do středy 13. července; 
pokladna kina je otevřena hodinu před promítáním.
Nové školáky (ale i předškoláky a zkušené školáky) rádi zno-
vu v kině Hvězda přivítáme ve čtvrtek 1. září, kdy pro ně u 
příležitosti nového školního roku hrajeme pohádku zdarma. 

       Kulturní středisko Vratimov  

Pronajmu byt 2+1 ve Vratimově. 1. p., od 1. 7. 2016. 
Tel.: 604 905 460.

INZeRCe PRO VáS

Koupím slunný byt s balkónem ve Vratimově. Nemám zájem o pří-
zemí. Tel.: 739 716 773.

Hledám spolehlivou chůvu pro tříletého syna, od zaří 2016 (po-pá 
cca 7 hodin) ve Vratimově. Odměna dohodou. Kontakt: 737 331 560..

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

ČeRVeNeC A SRPeN
 v kulturním středisku

Program ve Společenském domě Vratimov

  6. července   16.00 galerie  Spolek seniorů,  

    Malování jehlou

  7. července   15.00 učebna č. 11  autoškola

  7. července   16.00 galerie  Spolek seniorů,  

    Malování jehlou

  7. července   17.00 cvičební sál  jóga s Luckou

10. července   10.00 kinosál  NP:  Malá luční  

    pohádka o cvrčkovi

12. července   18.00 cvičební sál  pilates

13. července   16.00 galerie  Spolek seniorů,  

    Malování jehlou

14. července   15.00 učebna č. 11  autoškola

14. července   17.00 cvičební sál  jóga s Luckou

19. července   18.00 cvičební sál  pilates

21. července   15.00 učebna č. 11  autoškola

21. července   17.00 cvičební sál  jóga s Luckou

26. července   18.00 cvičební sál  pilates

28. července   15.00 učebna č. 11  autoškola

28. července   17.00 cvičební sál  jóga s Luckou

  2. srpna         18.00 cvičební sál  pilates 

  4. srpna         15.00 učebna č. 11  autoškola

  4. srpna         17.00 cvičební sál  jóga s Luckou

  9. srpna         18.00 cvičební sál  pilates 

11. srpna         15.00 učebna č. 11  autoškola

11. srpna         17.00 cvičební sál  jóga s Luckou

16. srpna         18.00 cvičební sál  pilates 

18. srpna         15.00 učebna č. 11  autoškola

18. srpna         17.00 cvičební sál  jóga s Luckou

23. srpna         18.00 cvičební sál  pilates 

25. srpna         15.00 učebna č. 11  autoškola

25. srpna         17.00 cvičební sál  jóga s Luckou

30. srpna         18.00 cvičební sál  pilates 

Program v Kulturním domě Horní Datyně

25. srpna 17.00 malý sál schůze ZO ČZS

Kulturní středisko
VRATIMOV

ROK 2017 Z POHLeDU NUMeROLOgIe

25. října 2016 v 18 hodin

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

VZPOMÍNáMe

Že se rány hojí je jen zdání, 
v srdci zůstává bolest a vzpomínání. 

Dne 26. 7. 2016 uplyne 4. smutné výročí, 
kdy nás opustil pan

Jan Vlček.
Nikdy nezapomenou dcery Radka a Soňa 

s rodinami.

Dne 7. 7. 2016 vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí

 pana

Karla Bubeníčka.
S láskou vzpomínají manželka Vlasta 

a dcery Zita a Karla s rodinami.

Dne 8. 7. 2016 uplynou 2 roky, 
kdy nás navždy opustil 

pan

Milan Drabina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomíná manželka Irena s rodinou. Dne 2. července 2016 to bude 20 let, kdy nás 
opustil náš tatínek 

pan

Jan Mokroš.
Smrt blízkého člověka je vždy krutá 

a nespravedlivá. Tatínku, moc Tě miluji 
a nikdy na Tebe nezapomenu. 

Vzpomíná dcera Pavlína. 

Dne 29. června 2016 by oslavila 
80. narozeniny naše babička a maminka, 

paní

Ilona Bystroňová.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 5. 7. 2016 vzpomínáme nedožitých 72 let 
a 1. smutné výročí úmrtí 

paní

Jarmily Slívové.
S láskou vzpomíná dcera Martina 

s rodinou a Jiří.

Dne 24. 7. 2016 uplyne 20 let od úmrtí 
tatínka a dědečka, 

pana 

Josefa Večeři 
a dne 17. 10. 2016 uplyne 15 let od úmrtí 

maminky a babičky,
 paní

Marie Večeřové.
Vzpomíná syn Josef s manželkou, syny a 

vnoučaty. 

Dne 23. 7. 2016 uplyne rok 
od úmrtí naší babičky, 

paní

Jindřišky Václavkové.
Ti, kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni 

spolu s námi.

uzávěrka zářijového čísla 
Vratimovských novin

 je 14. srpna 2016



Robinson Crusoe: Na ostrově 
zvířátek
6. července v 17 hodin
Belgie, Francie, 2016, animovaná pohádka, 90´, vstupné: rodinné 
(1+1) 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení 
Režie: Vincent Kesteloot, Ben Stassen
Dobrodružství Robinsona Crusoe a jeho nejvěrnějšího přítele
papouška jménem Úterý.

POHÁDKOVÝ ČERVENEC V KINĚ HVĚZDA
Řachanda
13. července v 17 hodin 
ČR, 2016, pohádka, 104´, vstupné: rodinné (1+1) 100 Kč, 
jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Bolek Polívka, Vilma Cibulková, David Novotný a další.
Pohádka plná napětí, kouzel i ponaučení o rozmazlené princezně 
a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě.  
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