NEWSLETTER KVĚTEN 2015

ZIK-ZAK VRATIMOV
NOVÉ ÚSPĚCHY - NOVÉ MEDAILE
V neděli 8. 3. 2015 se v Ostravě konala soutěž OSTRAVSKÝ POMPON a následující neděli
15. 3. 2015 se v Opavě se uskutečnila mezinárodní soutěž Opavská růže.
O medailové pozice jelo na obě soutěže bojovat
našich 35 děvčat ZIK-ZAK VRATIMOV
A ZIK-ZAK SRDÍČKA VRATIMOV při DDM
Vratimov. A povedlo se.
Na soutěži Ostravský pompon jsme se umístili takto:
ZIK-ZAK SRDÍČKA

3. místo skupinová choreografie pompony ,,Selfie“

ZIK-ZAK VRATIMOV

1. místo skupinová choreografie pompony „Evolution of music“

Opavská růže při rozdávání ocenění neměla konce, velice si vážíme ocenění VIP poroty.
A v opavské soutěži to dopadlo takto:
duo Daniela Vodová + Táňa Tomanová
sólo Dominika Matušková

1. místo taneční twirlingové duo (práce s hůlkou)

6. místo rytmické taneční sólo

ZIK-ZAK SRDÍČKA 4. místo skupinová choreografie hůlky
ZIK-ZAK VRATIMOV 2. místo skupinová choreografie hůlky
ZIK-ZAK VRATIMOV- ocenění VIP poroty-hůlky
ZIK-ZAK SRDÍČKA VRATIMOV
skupinová choreografie pompony

5. místo

ZIK-ZAK VRATIMOV 1. místo skupinová
choreografie pompony
ZIK-ZAK VRATIMOV
- pompony

ocenění VIP poroty

Na obou soutěžích nechyběli rodiče, kteří nás
opět vyburcovali k výbornému výkonu a my
trenérky jsme jim za to velmi vděčné.
Děkujeme všem děvčatům za super výkon
a výbornou reprezentaci – jste naším kořením
mažoretkového života, jste prostě nejlepší!
Trenérky Hanka a Andrea Mindekovy
www.ddmvratimov.cz
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POHÁDKOVÝ LES
V neděli 3. května od 15 hodin pořádáme v obecním lese
Důlňák akci plnou soutěží a her s pohádkovými postavami.
Trasa
bude
dlouhá
asi
2
kilometry
a zvládnou ji všechny děti, i ty v kočárku. Čarodějnice, čertík,
víly, vodník, kobylka Hop a další mají pro děti spousty úkolů. Startujeme u závory z ulice K Hájence (Horní Datyně)
v rozmezí od 15 do 16:30 hodin. Na závěr
budete mít možnost opéct si donesený párek.
Akce je vhodná pro děti od 1,5 do 12 let.
Za nepříznivého počasí se akce nekoná, informace
budou aktualizovány na www.ddmvratimov.cz
nebo
facebooku
DDM
Vratimov.
Marcela Grácová, PVČ DDM Vratimov.
Pohádkový les se bude konat i ve Václavovicích
a to v pátek 1. května 2015 v rámci akce Pochod kolem Václavovic. Více informací aktuálně na našem nebo václavovickém
webu.

VYTVÁŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK POMOCÍ HTML...
O víkendu 23. - 24. 5. 2015 nabízíme workshop pro
zájemce o vytvoření své webové stránky pomocí
HTML a CSS pro začátečníky s lektorem
Ing. Tomášem Korduliakem, Ph. D. Kurz je vhodný
pro mládež a dospělé od 16 do 99 let.
Garantujeme 15 výukových hodin.
Náplň workshopu: Vysvětlení základní pojmů –
co je to internet, server, protokoly http, ftp, vývojové
nástroje pro tvorbu webu, ftp klient, seznámení
s HTML a CSS a různorodou literaturou pro jejich
studium. Seznámení s vývojovým prostředím PSPad
pro tvorbu webu. Výuka jazyka HTML spojená
s aktivním testováním funkce jednotlivých tagů.
Kostry projektu webu a její naplnění textem, obrázky, kresbami apod. Výuka kaskádových stylů spojená s aktivním testováním jednotlivých stylů. Vytvoření vlastní webové stránky pod dohledem lektora.
Nabízíme: Individuální přístup, skripta k dispozici,
každý účastník u samostatného pc, wi-fi
neomezeně. Cena kurzu 1200 Kč za osobu.
Kurz určen pro minimálně 6 osob, max 10 osob.
Bližší informace: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077,
m.gracova@ddmvratimov.cz.

www.ddmvratimov.cz
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RYBNÍČEK
Za vodníkem Šplouchálkem se můžete vydat na kole,
koloběžce, ale třeba i pěšky v neděli 17. května
k rybníčku u Roubenky. Start je od DDM Vratimov
v rozmezí 9:30 – 10:30 hodin. Trasa se zábavnými stanovišti je dlouhá cca 4 km tam a 4 km zpět. V cíli každý
malý účastník dostane cenu od vodníka, připraveno je
také malování na tvář a geocaching. Akce je vhodná pro
děti od 1,5 do 15 let. Za nepříznivého počasí se akce nekoná!
Informace
budou
aktualizovány
na
www.ddmvratimov.cz nebo
facebooku DDM Vratimov.

GALAPŘEHLÍDKA ZÚ DDM
Letošní rok se v Domě dětí nese ve znamení oslav
40. výročí, které si poprvé připomeneme

na Galapřehlídce zájmových útvarů. Ta se tentokrát
uskuteční v tělocvičně v Řepištích v neděli 24. 5. 2015.
Bližší informace získáte na www.ddmvratimov.cz.

ŠKOLENÍ
TÁBOROVÝCH
PRACOVNÍKŮ
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádá v letošním roce 16 letních táborů
a soustředění pro děti. Všechny táborové pracovníky, vedoucí a instruktory pravidelně školíme v oblasti
BOZP, zdravovědy a pedagogiky.
Školení proběhne v sobotu 30. 5. 2015
v DDM Vratimov.

Zveme všechny přátelé, rodiče, prarodiče a kamarády na
vystoupení našich dětí.
Pracovníci domu dětí ve Vratimově.

BADMINTONOVÝ TURNAJ
V sobotu 16. května 2015 zveme všechny zájemce
o badmintonový sport na turnaj pro děti a mládež
do tělocvičny v Řepištích. Prezence je od 9:45 hodin pro
kategorie A, v 11:45 hodin kategorie B, a v 13:45 hodin
pro kategorii C. Zahájení turnaje v 10:00 hodin.
Př ihlášk y
zasí le jt e
e -maile m
m.gracova@ddmvratimov.cz, nebo telefonem 739 201
077 nejpozději však 14. 5. 2015 do 18 hodin. Podrobnější
informace v propozicích na www.ddmvratimov.cz.
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www.ddmvratimov.cz

YES FOR CITIZENSHIP
V roce 2014 se Dům dětí a mládeže Vratimov poprvé zapojil do mezinárodního projektu YES
for Citizenship. Hlavní myšlenkou projektu je občanství. Jde o velmi široký pojem, a každý si
pod ním může přestavit něco jiného. Co jsme si pod ním představili my? Minulý rok jsme
v rámci projektu uspořádali fotosoutěž „Ano pro občanství“ a navštívili města Stará Lubovňa na
Slovensku a Nowy Sacz v Polsku. S mladými členy Dětského zastupitelstva a Baráčníků jsme vytvořili dotazník o vědomostech našich občanů o EU. Výsledky pro nás byly překvapivé.
Ve dnech 22. – 25. dubna 2015 jsme u nás uspořádali setkání partnerů výše zmíněného projektu.
Zúčastnili se ho delegace ze Slovenska, Polska, Srbska, Chorvatska a Arménie. Nejvýznamnější
částí setkání byla konference, kde jsme si předávali příklady dobré praxe z činností různých organizací, jako jsou DDM, neziskové organizace nejen pro děti, ústav pro mladistvé delikventy
nebo soukromé školní zařízení. Představila se mladá chorvatská dobrovolnice, která nyní pracuje v Centru volného času ve Staré Lubovni na Slovensku. Evropská dobrovolná služba je určena
mladým lidem k poznávání zemí EU a jejich života. Rádi bychom ji v budoucnu umožnili i mladým lidem z Vratimova. Jako příklady občanských iniciativ jsme představili vodárenskou věž ve
Vratimově, kterou se podařilo zachránit před demolicí a vytvořit z ní útulné prostory s čajovnou
a paskovský zámek, který se díky podpoře občanů přestavuje na nové centrum nejen obce, ale
i regionu. Protože účastníci projektu byli u nás ve Vratimově a také v Ostravě poprvé, připravili
jsme si pro ně vyhlídkovou komentovanou jízdu Ostravou, znásobenou „sfáráním“ do dolu
Landek. Hosté se přiznali, že to byl velmi silný zážitek, po kterém si budou vážit práce horníků.
Zúčastnili jsme se naší akce Den Země jako dobrého příkladu v praxi. Poslední den jsme
se společně v prostorách Centra dětské komunikace DDM Vratimov učili jak vytvořit Infoletter
a krátké video. To vše jsme tvořili multikulturně - tedy každý ve své řeči.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci setkání.
Hana Nevrlá, Renáta Böhmová a David Böhm
PS: Infoletter z workshopu si můžete prohlédnout na našem webu v sekci „Dokumenty“ a odkaz
na video bude zveřejněn na facebooku DDM Vratimov.

www.ddmvratimov.cz

Stránka 4

BADMINTON V SVČ OSTRČILOVA
Úspěchy našich mladých a nadějných badmintonistů.
V sobotu 18. dubna 2015 se konal ve Středisku volného času Ostrčilova v Ostravě Badmintonový turnaj
pro 2 věkové kategorie a naši mladí badmintonisté
vyhráli co mohli. Přihlásili jsme do týmu DDM Vratimov kluky a holky ze třech našich středisek, kde vyučujeme hru badmintonu a to z Vratimova, Václavovic a Řepišť. Mladí sportovci velmi úspěšně reprezentovali DDM Vratimov a získali 6 možných medailí z 6! Ve věkové kategorii 10 - 12 let, bylo přihlášeno
16 týmů a naši dopadli následovně: zlato získali –
Šimon Košťál a Honza Holuša z Václavovic, stříbro - Michal Klímek a Robin Dorotík z Řepišť a
bronz Lukáš Matocha z Vratimova a Ondra Javůrek z
Václavovic. V kategorii 13 - 15 let, kde se vzájemně
utkalo 14 týmů si první místo vybojovali Denis Pikonský a Honza Štivar z Vratimova, druhé místo získali
Ondra Slíva a Matěj Kravčík z Václavovic a třetí místo
patří Davidovi Kolpakovi a Milanovi Francovi z Vratimova. Našemu týmu DDM Vratimov byl navíc přidělen putovní pohár Badmintonového turnaje SVČ Ostrčilova, který se budeme snažit v příštím roce obhájit.
BLAHOPŘEJEME všem oceněným a velké díky těm,
kteří o medaili bojovali, ale bohužel letos ji nezískali.
Za všechny trenéry Marcela Grácová.

SEDLIŠŤSKÝ SLAVÍK
Zájmový kroužek Veselé zpívání pod vedením Mgr. Kateřiny Mellové se v pondělí 27. 4. 2015
zúčastnil 1. ročníku regionální pěvecké soutěže Sedlišťský slavík v Kulturním domě v Sedlištích.
V 1. kategorii (MŠ a 1.třída ZŠ) soutěžila za DDM Vratimov Sárinka Paveláková. Sárinka zpívala
známou
písničku
„Statistika“ a z osmi soutěžících se umístila na
krásném 3. místě a získala
b r o n zo v o u
m ed ai l i .
Ve 2. kategorii (2. a 3.třída
ZŠ) zpívaly za DDM Vratimov tři děvčata a to: Anička Jurčová – s písničkou „Sladké mámení“, Nelinka Mertová zazpívala „Dělání“ a Simonka Foltýnová si připravila písničku „Hlídač krav“. Ve velké konkurenci 22
soutěžících se děvčata neztratila a Anička vybojovala opět 3. místo, sice bez medaile, ale bronzová medaile zústala v kroužku, neboť ji získala Kristýnka Macková, přihlášená za ZŠ Masarykovo
nám. Vratimov. Děvčata měla velkou trému, ale všechno dopadlo na jedničku s hvězdičkou.
Děkujeme paní učitelce Katce Mellové za doprovod na varhany, rodičům, kteří přišli své ratolesti
povzbudit a děvčatům za bezvadnou reprezentaci města Vratimov. Marcela Grácová
www.ddmvratimov.cz
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INFORMACE

PŘEHLED AKCÍ—KVĚTEN

Provozní doba recepce dopoledne
Pondělí — pátek
9:00—11:30

03. 05.

Pohádkový les od 15 hod. les Důlňák

Provozní doba recepce odpoledne
Pondělí
13:30 – 19:30
Úterý
14:00 – 19:00
Středa
14:00 – 19:00
Čtvrtek
14:00 – 20:00
Pátek
14:00 – 20:00

07. 05.

Vědomostní soutěž KKSB
kino Panorama Paskov

08.—10. 05.

VP Višňovka

16. 05.

Badmintonový turnaj

16. 05.

Májová diskotéka

Pokladna uzavřena vždy 30 minut
před koncem provozní doby.

16. 05.

Fotokurz pro dospělé

17. 05.

Rybníček

Telefon:
recepce - 596 733 990
kancelář pedagogů - 596 732 333
kancelář vedení - 596 733 988

23. - 24. 05.

Workshop HTML…

24. 05.

Galapřehlídka DDM Vratimov

30. 05.

Školení táborových pracovníků

29.—31. 05.

VP Pantuška

31. 05.

Letní hrátky s batolátky

01. 06.

Den Dětí—od 15:30 okolí KSVratimov

e-mail: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
https://www.facebook.com/
DDMVratimov
Zpracovala: Böhmová Renáta

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA LDT
LDT Příměstský I. II. III. - 4. 5. 2015 v 17 hod, hlavní vedoucí R. Míčková, K. Pastorková
Soustředění ZIK-ZAK - 21. 5. 2015 v 18 hod, hlavní vedoucí R. Hloušová
LDT Příměstský mažoretky - 28. 5. 2015 v 18 hod, hlavní vedoucí R. Hloušová

FOTOKURZ PRO DOSPĚLÉ
Máte digitální fotoaparát s manuálním režimem, nebo zrcadlovku? Chcete se něco přiučit?
Termín konání fotokurzu je 16. 5. 2015 od 9:00 v DDM Vratimov (přezůvky s sebou :-)).
Horní hranice věku není určena :-). Minimálně 5 účastníků.
Náplň jednotlivých setkání se bude upravovat podle znalostí
a potřeb jednotlivých účastníků.
Těší se lektor David Holzmann.

DEN DĚTÍ - ČERVEN
Akce k oslavě svátku dětí proběhne 1. června 2015 v době
od 15:30 hodin do 18:00 hodin v prostorách Kulturního střediska Vratimov a jeho okolí. Akce zdarma.
Na děti čekají zajímavá stanoviště, pokusy Debrujárů,
skákací hrad zdarma, malování na tvář a jízda
na koni za poplatek. Akce proběhne za každého
počasí! Těšíme se na děti všech věkových kategorií.
www.ddmvratimov.cz
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