NEWSLETTER LISTOPAD 2014

DěZM Vratimov
Dětské zastupitelstvo města Vratimova, které funguje při Domě dětí
a mládeže Vratimov pod
vedením paní ředitelky
Hany Nevrlé se snaží
aktivně podílet na dění
ve Vratimově. DěZM
vzniklo v roce 2003 a za
tu dobu se v něm prostřídalo mnoho členů. V
letošním roce kroužek
navštěvuje 25 aktivních holek a kluků.
Na svých schůzkách se zabýváme
problematikou nám blízkou. Snažíme
se řešit problémy spojené se školou,
školní jídelnou, ale třeba i návrhem na
vytvoření skateparku. V listopadu nás

čekají volby. Zvolíme si starostu, místostarostu, tajemníka a členy rady. Ne
každá
schůzka
však musí být vážná. Zrovna dnes
budeme
posílat
pozdrav do světa
v rámci Mezinár o d n í h o
dne
pozdravů.
Zastupitelstvo se
schází každý čtvrtek v 17 hodin. Mimo tyto pravidelné schůzky pořádáme víkendové pobyty a spolupracujeme na realizaci různých akcí pořádaných Domem dětí a mládeže.
Petra Nováčková
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Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov v ČT1
Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov dne
4. října 2014 měly tu čest zúčastnit se přímého
vysílání pořadu s názvem „Galashow s latinou 2014“, natáčeného na finále mistrovství
světa v Show Dance Latin 2014, které se konalo v ČEZ Aréně Ostrava.
Mažoretky zažily úžasné chvíle s nejlepšími
tanečními páry světa a hvězdnými hosty jako
jsou O. Brzobohatý, T. Kuchařová, J. Onder,
P. Hammel, P. Janů, Kristina, Mandrage,
A. Antalová, L. Machálková, D. Šinkorová.
Jejich vystoupení nebylo příliš dlouhé, ale o to
více se připravily a soustředily se na svůj výkon. Děvčata byla pochválena organizátorem,
režisérem a dramaturgem české televize,
www.ddmvratimov.cz

zúčastněnými soutěžícími z celého světa a širokou veřejností. Byly to dva krásné a nezapomenutelné dny. Za vystoupení děkují trenérky
ZIK-ZAK Vratimov.
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Bludičky rozsvítily Vratimov
V druhé polovině října tohoto roku se konala
tradiční akce Domu dětí a mládeže ve Vratimově s názvem “Bludičky“, tentokrát ve spolupráci s mateřskou školou. Start byl od
DDM, odkud se všech 250 účastníků vydalo
asi na 2 km trasu městem. Na jednotlivých
stanovištích děti plnily úkoly spojené
s přírodovědnými aktivitami. A aby se na trase v podvečerních hodinách nebály, hned
u prvního stanoviště si vyrobily “bludičku“,
která je provázela celou cestou. Samozřejmostí výbavy malých účastníku byly i lampióny,
které v ponurém počasí dokreslovaly atmosféru začínajícího podzimu. Po projití trasy
Vratimovem se děti začaly scházet na zahradě
mateřské školy, kde plnily úkoly na posledním stanovišti lanového centra. Odměnou jim
pak byl malý dárek, jak jinak než
v bludičkovském duchu – svítící minibaterka
a svítící náramek. Pro děti byl na zahradě MŠ
zajištěn horký čaj a bludičkovský oheň, na
kterém si všichni mohli opéci párky.

Zejména nejmladším účastníkům byl určen
prodej blikátek a světýlek, která rozjasnily
temné
zákoutí
zahrady.
Velký dík patří rovněž “Baráčníkům“z DDM,
kteří mají taktéž velkou zásluhu na hladkém
průběhu akce. Je příjemné vědět, že část naší
dorůstající mládeže nejenom že nesedí
v sobotní podvečer u počítače či televize jako
jejich vrstevníci, ale mají zájem věnovat svůj
čas přípravě akce pro malé děti. Doufáme,
že se letošní “Bludičky“ líbily a že spolupráce
mezi pedagogy z DDM a MŠ bude i nadále
pokračovat při komunitním plánování
aktivit
pro
naše
nejmenší.
Mgr. Monika Chylinská, MŠ Vratimov.

Oprava !
Omlouváme se za tiskovou chybu v listopadových Vratimovských novinách. Všechny uvedené
akce ve sloupečku mají chybná data.

2. 11.
Kreativní sobota 2
2.- 3. 11. Angličtina na Domečku...
8. 11.
Diskotéka pro náctileté
10. 11. Cesta za svatým Martinem
16. 11. Základní péče o domácího mazl...
16. 11. Kreativní sobota 3
23. 11. Kateřinská zábava s Argumenty
30. 11. Kreativní sobota 4
30.11. – 1.12. Angličtina na Domečku
1.
12.
Maňáskové divadélko

www.ddmvratimov.cz

7. 11.
Halloween diskotéka
7. 11.
Cesta za svatým Martinem Žabeň
8. 11.
Soustředění Black and Brown
8. – 9. 11. Angličtina na Domečku
9. 11.
Cesta za svatým Martinem Vratimov
10. 11.
Cesta za svatým Martinem Václavovice
14. - 16. 11. Víkend Badatel
15. 11.
Fimo II.
22. 11.
Kateřinská zábava s Argumenty
23. 11.
Večerníčková olympiáda Řepiště
28. - 30. 11. Víkend Animáky pokračují
Více informací v článcích newsletteru.
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Tradiční listopadové akce
CESTA ZA SVATÝM MARTINEM

K AT E Ř I N S K Á

Najdeme i letos Martina na bílém koni?
Srdečně Vás zveme na akci, kterou pořádáme ve spolupráci s Českým zahrádkářským
svazem a Pekárnou Boček pro všechny děti
a jejich rodiče v neděli 9. listopadu.

Svatokateřinské zábavy měly ve svých rukou ženy. Traduje se, že dokonce ženy platí hudebníky,
aby hráli jen
to, co se ženám líbí a že
naše prababičky stály v
kole a mávaly a ukazovaly si na tanečníky tak,
jak se jim líbili. Úderem
půlnoci ženy
přicházely o
dámskou volenku.
Tak
praví kroniky. Ta naše
"Kateřinská"
je taneční zábava, kde pro děti jsou připraveny
taneční hry, soutěže. Sejdeme se v sobotu
22. listopadu od 16 hodin v sále Domu dětí
a mládeže Vratimov. Na závěr si všichni vyzkoušejí štěstěnu. Bude připravena bohatá tombola.
K tanci a poslechu bude již tradičně
hrát
živá
kapela
ARGUMENT.
Nezapo meňt e
na
t aneční
st ře víčk y .
Rezervace míst do 19. 11. 2014.

Start je v rozmezí od 15:30 do 16:15 u Domu
dětí a mládeže ve Vratimově a děti budou
plnit úkoly až k Domu zahrádkářů. Na cestu
si posvít í m e
vlastními
lampiony. Pokud děti
najdou
svatého
M ar t ina
na bílém
koni, dostanou
od
něj
s l a dk o u
podkovu
pro štěstí. V cíli
zhlédneme malé pohádkové představení.
Předpokládaný konec
akce kolem 18 hodiny.
Těšíme se na Vás.
Marcela Grácová

Z Á B AVA

Renáta Míčková

Diskotéky pokračují
Pro mládež vratimovských základních škol pořádáme jednou
měsíčně akci „Diskotéka“.
I druhá diskotéka v tomto školním roce pořádaná v říjnu se
povedla, tentokrát 95 tanečníků.
Další „diskoška“ nás čeká už
tento pátek 7. listopadu
od 18:30 hod. Masky vítány :-).
Nezapomeňte si přezůvky!
Těšíme se na Vás Renča, David
a DJ Simon :-)
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Vtípky: „Pepíčku,” domlouvá
otec synovi, „měl by ses více učit.
Neříkám, že musíš být premiantem, ale trošku bys měl přidat. Už
mě nebaví chodit na třídní schůzky pod vymyšleným jménem.”
"Vstávej synku, musíš do školy!"
"Maminko, já tam nechci, oni mě
tam vůbec neberou a smějí se mi.
Opravdu tam musím jít?"
"Musíš, vždyť jsi učitel."
www.ddmvratimov.cz

Pobočky Žabeň a Václavovice
Pátek 7. 11. a pondělí 10. 11. 2014
Akci Cesta za svatým Martinem připravujeme i pro děti a mládež
obcí
Žabeň
a
Václavovice.
Děti budou hledat svatého Martina od ZŠ Žabeň nebo od
ZŠ Václavovice cestou označenou zlatými podkovami.
Svítit na cestu si budou vlastním lampionem. Zdarma bude
pro děti čaj a odměna od
Martina na bílém koni.
Začátek je u obou akcí v rozmezí 16:45 až 17:15 hodin.
Startovné je 20 Kč za dítě
a 20 Kč za dospěláka.
Děkujeme ZŠ a MŠ v Žabni a Václavovicích za spolupráci při
organizaci a Moravskoslezskému kraji za spolufinancování.
Kontaktní osoba : Marcela Grácová, tel.: 739 201 077,
e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz.

Večerníčková olympiáda Řepiště
Neděle 23. 11. 2014
Co nás čeká na "Večerníčkové olympiádě" - čtyřlístek?
V neděli 23. listopadu, budeme putovat ve velké tělocvičně,
pohádkovou zemí. Děti potkají pohádkové postavy např. vodníka, Ferdu Mravence, Berušku, námořníka, které budou mít pro
ně připraveny úkoly. Zkusíme vytáhnout dušičku z vody? Postavíme s Ferdou kočár pro Berušku? Na pomoc dostaneme mapu, podle které budeme plnit úkoly. V cíli nás
odmění "pohádkový poklad". Vezměte si s sebou přezůvky,
sportovní oblečení. Akci financuje obec Řepiště.

Informace pro rodiče
Rádi fotografujete? Trápí Vás technika? Chcete rychle a efektivně zpracovávat fotografie? Chcetemít rodičovskou kontrolu (e-bezpečí), IT? Nabízíme workshopy upravené přímo vašim potřebám z oblasti digitální fotografie. Vše pro dospělé.
V pondělí 3. 11. 2014 v 18 hod v DDM proběhne informativní schůzka.
V době školního volna a prázdnin se kroužky v Domě dětí a mládeže ani na pobočkách nekonají
a to bez náhrady. Kalkulace ceny je vypočítávána s ohledem na tyto dny.
V tyto dny pořádáme akce dle aktuální nabídky.
www.ddmvratimov.cz
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VÍKENDOVKY
ANGLIČTINA NA
DOMEČKU
Čeká nás cyklus víkendových
pobytů během školního roku,
který je určen dětem z 3. - 5.
třídy základní školy. Celkem
těchto víkendu bude sedm.
Vše ukončíme premiérou pohádky pro rodinné příslušníky
a veřejnost v měsíci květnu.
V rámci prvního víkendu zjistíme, jakou mají děti úroveň
anglické konverzace. Vybereme si pohádku a začneme pracovat na scénáři. Pro děti jsou
navíc připraveny hry, soutěže.
Přespíme v prostorách
"domečku". Strava je zajištěna.
Sobotní oběd nám připraví
v
restauraci
Šodek.

A N I M Á C I

Děti potřebují spacák, přezůvky, hygienické potřeby, oblečení do místnosti i ven.
Přihlášení do 6. 11. 2014.
Renáta Míčková
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Základem víkendového pobytu budou zajímavé pokusy,
které si každý vyzkouší. Společně budeme objevovat zákonitosti přírody, svět kolem sebe a to všechno hrou! Na pokusy nepotřebujeme složité
přístroje, lasery, počítače. Vystačíme s materiálem, který
najdeme doma, denně jej používáme nebo koupíme v nejbližší prodejně se smíšeným
zbožím. Během prvního pobytu se budeme zabývat elektrostatikou, připravíme si Frenštát cup - závod vlastnoručně
vyrobených
autíček.

P O K R A Č O V Á N Í

Zdravíme nejen všechny účastníky letního tábora Animáky.
Do prázdnin ještě daleko, proto
chystáme víkendové setkání.
Účast na táboře není podmínkou. Klidně vezměte své kamarády, kteří nás chtějí poznat a
zažít spoustu legrace. Těší se na
vás osádka tábora Klárka, Hanys, Kača, Baruš, Anča, Verča,
zdravuška Renča, David, Simča
a koordinátoři komparzu.
Sraz v 16:45 hod vlakové
nádraží Vratimov, odjezd vlakem v 17:06 hodin.
S sebou: vhodné oblečení a obuv na ven i do budovy. Spacák!
Zavazadla budou dětem z nádraží ve Frenštátě pod Radhoštěm
převezeny na místo autem. Návrat v 16:45 na stejném místě.
V ceně 5 x denně strava, doprava, program, ostatní.
Přihlášení možné do 15. listopadu 2014. Renáta Böhmová
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Děti potřebují spacák, přezůvky, hygienické potřeby, oblečení do místnosti i ven.
Sraz je na vlakovém nádraží
ve Vratimově v 15:45 a odjezd
vlakem v 16:08 hod. Vracíme
se v neděli - příjezd vlaku
12:48 hod na stejné místo.
Ubytování budeme v prostorách SVČ Astra ve Frenštátě
p o d
R a d h o š t ě m .
Přihlášení do 13. 11. 2014
Renáta Míčková
www.ddmvratimov.cz

INFORMACE
Provozní doba recepce dopoledne
Pondělí — pátek
9:00—11:30
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
Pokladna uzavřena vždy 30 minut
před koncem provozní doby.
Telefon:
recepce - 596 733 990
kancelář pedagogů - 596 732 333
kancelář vedení - 596 733 988
e-mail: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
https://www.facebook.com/
DDMVratimov
Zpracovala: Böhmová Renáta

SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Většina dětí i dospělých, kteří se zúčastňují akcí
našeho Domu dětí a mládeže, jistě zná skupinu mladých lidí, kteří si už dlouhé
roky říkají New´s Baráčníci.
Baráčníci začali svoji činnost
zhruba před 20 léty a vystřídala se jich pěkná řádka.
Mnozí z nich už mají své děti a chodí na akce a vzpomínají na své „časy“. Kroužek
je určen pro děti od 8. třídy a
postupně nám dorůstají až
do vysokoškoláků. Náplní je
hlavně vzdělávání v oblasti
přípravy na práci s dětmi,
jak už na táborech nebo vedení různých ZÚ. Samozřejmě se jen neučíme, ale podwww.ddmvratimov.cz

nikáme výlety, víkendovky a
různé aktivity zaměřené na

mladé lidi. Podobné uskupení
je také ve Středisku volného
času Ostrčilova v Ostravě, kde
se
nazývají
Miráci.
V sobotu 25. října si k nám naplánovali víkendovku, na které připravovali divadelní vystoupení pro akce SVČ. Dohodli jsme se, že se obě skupiny sejdou, vymění si zkuše-

nosti a utkají se v různých
soutěžích a hrách. V odpoledních hodinách jsme je uvítali
na Domečku. Po krátkém
představení obou skupin jsme
se vrhli do deskových her Dixit, Dobble, Labyrint…Po
akční pantonimě se rychle přiblížil večer a protože jsme nezůstávali s nimi přes noc, šli
jsme si ještě zasoutěžit a protáhnout svá těla na náš sál.
Miráci nám předvedli svou
vlastní táborovou hru, která je
pěkná
„drsárna“.
Mám za to, že společná akce
se velmi povedla a my, Baráčníci, využijeme jejich pozvání
na Mikuláše v SVČ.
David a Renáta Böhmovi
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