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Cesta za svatým Martinem
V sobotu 12. 11. 2016 pořádá Dům dětí a mládeže Vratimov akci s názvem „Cesta za svatým
Martinem“. Děti budou svatého Martina hledat po cestě, která bude označena podkovami a bude plná úkolů a soutěží. Začátek je u DDM Vratimov v rozmezí 15:30 – 16:15 hodin. Jakmile
v cíli děti svátého Martina najdou, čeká na ně sladká odměna. Věříme, že kolem nás bude nejen
spousta usměvavých tváří, ale i sníh, jak se od Martina očekává …
Bližší informace naleznete na www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku. Kontaktní osoba této
akce je Věra Pacíková, v.pacikova@ddmvratimov.cz, 734 443 694
Za DDM Vratimov, Věra Pacíková, pedagog volného času

02. 11.

Baráčníci v divadle—Spalovač mrtvol

04.—06. 11. Školení pedagogů volného času—SVČ Klíč FM
05.—06 11.

VP New´s Baráčníci

11. 11.

Cesta za svatým Martinem—Žabeň

12. 11.

Cesta za svatým Martinem—Vratimov

13. 11.

Cesta za svatým Martinem—Václavovice

18. 11.

Vánoční výtvarný workshop—adventní věnce...

19. 11.

(Back)Stage—setkání s Martinem Strakou

25.—27. 11. VP Badatel—DDM Vratimov

Vánoční výtvarný workshop - věnce, svícny...
V pátek 18. 11. 2016 od 17:00 – 19:00 hodin v klubovně DDM Vratimov začne příprava na čas
adventní. Pro zájemce od 10 let bude připraven workshop, na kterém si mohou vytvořit adventní věnec a svícny a to vše pod dohledem lektorky Simony. Vstupné činí 100 Kč. S sebou si
doneste dekorace, které ozdobí Váš adventní věnec jako jsou malé baňky, přírodniny, stuhy.
Ostatní materiál bude zajištěn. Přijďte s námi strávit příjemné chvíle.
www.ddmvratimov.cz
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Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov na ME v Anglii

Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov, fungující při Domě dětí a mládeže Vratimov, se
o víkendu 8. – 9. října 2016 zúčastnily Mistrovství Evropy konané v Anglii městě Crawley ve sportovní hale K2. Se svým vystoupením se utkaly v boji mezi 14 státy Evropy. Všech 18 dívek předvedlo, ve věkové kategorii junior Accessory corps (show),
nádherné vystoupení pod názvem „V divadle“ a získaly skvělé 5. místo. Celá výprava
z České republiky, která byla nejpočetnější, patřila k velmi úspěšné reprezentaci mezi ostatními státy a v závěru jsme slyšeli hrát nejčastěji právě naší hymnu.
Soutěžní pobyt jsme zakončili výletem do Londýna, kde jsme navštívili nejznámější
památky. Viděli jsme Big Ben, Tower bridge, střídání stráží v Horse Guards Parade,
Buckingham palace a mnoho dalšího. Neopomněli jsme navštívit i obchody, kde si
především holky užily „shopingování“. Celým Londýnem jsme projeli patrovým autobusem, který nám poskytl výhled na město z výšky. Bonusem bylo neobvykle slunečné počasí.
Závěrem gratulace děvčatům za předvedený výkon. Poděkování všem sponzorům a
rodičům děvčat, bez kterých by se tato akce neuskutečnila. Jsou to zejména: Moravskoslezský kraj, Město Vratimov, DDM Vratimov. Děkujeme paní Matuškové za výrobu loutek, panu Mudrikovi a panu Hloušovi patří velký dík za výrobu rekvizit, paní Lakomé za ušití krásných kostýmů. Děkujeme všem dalším rodičům, kteří pomáhali s přípravou. Nemohu zapomenout poděkovat za celoroční práci i trenérce Renátě
Hloušové.
Renáta Böhmová, DDM Vratimov

www.ddmvratimov.cz
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Poděkování za poskytnutí finanční podpory
Dům dětí a mládeže Vratimov je školské zařízení zájmového vzdělávání. Naším posláním je
smysluplné naplňování volného času dětí,
mládeže i dospělých. Námětů na činnost máme dostatek, jediné, na co narážíme při jejich
realizaci, jsou finance. A právě tento „detail“ nám v případě projektu „Mezigenerační piknik“ pomohl vyřešit náš dobrovolný spolupracovník pan David Panek. Jako zaměstnanec
firmy AWT nám umožnil náš projekt podat v rámci sponzorského programu pro zaměstnance „AWT JSME MY“.
Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM) působí v Regionu Slezská brána (RSB), který tvoří obce Vratimov, Paskov, Řepiště, Václavovice, Sedliště, Šenov, Kaňovice, Žabeň, Sviadnov.
V posledních letech se nám velmi dobře daří mezigenerační propojení mezi dětmi a seniory.
Z této spolupráce vznikla vědomostní soutěž, kde pomáhají děti seniorům a senioři dětem
řešit soutěžní otázky týkající se života v našem regionu. Letošním tématem soutěže byla příroda Regionu Slezská brána. Právě pro účastníky této soutěže byl určen projekt Mezigenerační piknik, jako odměna.
Plán výletu jsme připravovali společně s panem Davidem Pankem. Naším záměrem bylo
seznámit účastníky s činností firmy AWT rekultivace. Společně jsme navštívili přehradu
Olešná, kde probíhají rekultivační práce firmy AWT. S odborným výkladem vedoucího stavby, jsme si měli možnost prohlédnout staveniště a velké bagry přímo při práci. Tato část výletu nadchla především seniory, kteří pamatují výstavbu přehrady Olešná a měli spoustu
dotazů. Dalším zastavením našeho výletu byl DinoPark Ostrava v Doubravě. Jde o využití
plochy po rekultivaci firmou AWT. K naší velké radosti se tato část výletu líbila všem účastníkům napříč generacemi. Výlet jsme zakončili malým občerstvením, při kterém jsme společně celou akci vyhodnotili.
Ať chceme nebo nechceme, žijeme v regionu, který je velmi ovlivněn důlní těžbou a těžkým
průmyslem. Jsme proto rádi, že existují firmy, jako je AWT Rekultivace, jejímž mottem je
„Návrat k čisté přírodě“. Jelikož tématem letošní soutěže byla příroda našeho regionu, jsme
přesvědčení, že touto akcí se nám podařilo propojit hned několik důležitých momentů. Jednak jde o propojení mezi seniory a dětmi, o vztah k regionu, ve kterém žijí a v neposlední
řadě o pocit odpovědnosti k životnímu prostředí.
Děkuji tímto jménem všech účastníků Mezigeneračního pikniku firmě AWT Rekultivace za
jejich finanční podporu naší akce. Díky Vám se nám podařilo připravit důstojnou odměnu
pro účastníky naší vědomostní soutěže.
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka Domu dětí a mládeže Vratimov

www.ddmvratimov.cz

Stránka 3

Debrujáři na výletě v Liberci

Stejně jako loni, tak i letos se vratimovští, paskovští a ostravští debrujáři vydali do Liberce za
skvělou cestou plnou vědění, vědy a techniky. V sobotu v poledne jsme dorazili do Liberce
a po ubytování jsme byli pozváni na Den otevřených dveří Dopravního podniku měst Liberce
a Jablonce nad Nisou. Tady jsme se mohli podívat na vozový park Dopravního podniku města
Liberce a projít a prošmejdit, jak současné, tak historické vozy místních městských drah. Kluci
si také mohli zkusit, jaké to je, sedět na místě řidiče autobusu. Závěrečná promo jízda, za kterou děkujeme libereckým dopravním nadšencům, už byla jen pověstnou třešinkou na dortu.
Děkujeme tímto Markovi Kašparovi (z Boveraclub) a Kubovi Hranickému (z Klubové výlety)
za doprovod a výklad. Cesta na spodní stanici lanové dráhy Horní Hanychov byla sice do
kopce, ale kdo chtěl vidět (teda spíše nevidět), pohled z Ještědu na město, musel tuto námahu
podstoupit. Nahoře v horní stanici jsme se podívali do strojovny lanové dráhy upřímně ty lana
vypadaly mohutně, ale i tak představa, že na nich po 4 minuty závisí naše životy v nás budila
respekt. Stejně tak zajímavá byla prohlídka hotelu na Ještědu. Po náročném dni a skvělých zažitcích jsme si dali dobrou večeři a šlo se spát, protože v neděli nás čekal náročný, ale dlouho
očekávaný den v IQ Landii. Parádní expozice liberecké IQ Landie - Paláce vědy a techniky,
kde si deberujáři hráli 4 dlouhé hodiny. Náročný a zajímavý víkend už zakončila jen relaxace
v kinovoze vlaku IC 513 Opava, který nás bezpěčně před osmou večerní dovezl do Ostravy
Svinova.
Děkujeme Nadaci O2 za podporu. Radoslav Kaduk a Václav Dušek
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Staň se programátorem!
Rodiče dejte dětem to nejlepší do života a nasměrujte jeho kroky k povolání programátora.
Proč programátorem?
Jedná se o nejlépe placené zaměstnání (lépe než lékaři) s možností pracovat kdekoliv na světě
díky internetu.
Jak na to?
Na domečku otevíráme kroužek programování webu vhodný pro děti od 10 do 15 let.
Co se děti naučí?
Naučí se základy algoritmizace a standardních programovacích jazyků jako jsou HTML, PHP,
C#, Java apod. Takže se naučí programovat nejen
na webu, ale i běžné PC aplikace.
A jak jsou další výhody?
Kromě znalostí, které děti získají v kroužku, dostanou navíc i potvrzení o účasti a získají tak výhodu při studiu na střední škole s IT zaměřením.
Kdy začínáme?
Právě teď a každý další čtvrtek.
Lektor a cena?
Ing. Tomáš Korduliak Ph. D.

1400 Kč/školní rok

INFORMACE
Provozní doba recepce dopoledne
Pondělí — pátek
9.00—11.00
Provozní doba recepce odpoledne
Pondělí
14.00 – 19.30
Úterý
14.00 – 18.30
Středa
14.00 – 20.00
Čtvrtek
14.00 – 19.00
Pátek
14.00 – 19.30
ZŠ Datyňská
7:50 - 14:00
Družina ZŠ
12:00 - 16:30
Telefon:
recepce - 596 733 990
kancelář pedagogů - 596 732 333
kancelář vedení - 596 733 988 (989)
e-mail: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
https://www.facebook.com/
DDMVratimov
Zpracovala: Böhmová Renáta
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