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Informace o proběhlých aktivitách.

Na pátek 1. června 2018 chystáme spolu s TJ Sokol Vratimov tradiční oslavu Dne dětí. Zahájení bude v 15 hodin před Kulturním střediskem. Disciplíny nejen pro děti budou probíhat v okolí KS a v zahradě sokolovny.
V letošním roce jsme zvolili téma ÚSMĚVY DĚTÍ, věříme, že každé dítě,
které se oslav MDD zúčastní, bude mít úsměv na tváři po celou dobu. Akce
bude za každého počasí! Když bude pršet, akce proběhne v přísálí
KS Vratimov a v tělocvičně TJ Sokol.

Fotky, plakátky...
Informace o prázdninách.
Provozní doba.
Bližší informace
o všech aktivitách
Domu dětí a mládeže
Vratimov naleznete
na našem webu a FB.

Ve středu 13. června 2018 od 13
do 18 hodin vás všechny zveme naučit
se hrát netradiční piškvorky vyrobené
ze speciální lehčené pěny. Každý
účastník se tímto bude podílet na celorepublikovém rekordu hráčů 3iQ.
Pravidla vysvětlíme na místě.
Sami uvidíte, že s touto hrou zažijete
spoustu zábavy a zároveň zapojíte své
mozkové buňky. Všichni si z akce
odnesou malý dárek, účastnický list
a
ú ž a s n ý
z á ž i t e k .
V rámci rekordu uspořádáme
od 16:30 hodin regionální kolo v 3iQ
s postupem do krajského kola.
Prezentace soutěžících s možností postupu začíná v 16:15 hodin. Připravené pro Vás budou i další novinky
v DDM. Těšíme se na vás!

3iQ REKORD
www.ddmvratimov.cz
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Vědomostní soutěž „Křížem krážem Slezskou bránou“
V pátek 27. dubna 2018 se v Kulturním středisku ve Vratimově sešli žáci základních škol
a spolky seniorů z Regionu Slezská brána. Konal se totiž již 9. ročník vědomostní soutěže
„Křížem krážem Slezskou bránou“.
Ve třech kategoriích soutěžili žáci 3. - 5. tříd, žáci 6. - 9. tříd a členové spolků seniorů.
Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, jako pořadatel této soutěže, se v letošním roce
inspiroval známou televizní soutěží Riskuj.
Veškeré informace k soutěžním otázkám jsme čerpali z oficiálních stránek všech obcí, které jsou členy
spolku Regionu Slezská brána a z prezentací žáků z loňského kola soutěže. Pro soutěžící tak bylo
připraveno 11 okruhů otázek, které dle obtížnosti byly ohodnoceny od 1 – 5 bodů. Naším cílem
bylo prohloubit znalosti o regionu a připomenout si snahu dětí při zpracovávání videí o svých obcích.
I přesto, že byly 3 soutěžní kategorie, otázky byly pro všechny soutěžící stejné. Každé družstvo tvořili
3 členové a každou přihlášenou obec mohlo reprezentovat jen jedno družstvo. Rovněž tak i spolky
seniorů měly naprosto stejné podmínky.
Všichni soutěžící si od pořadatelů, ale i od zadavatele soutěže, kterým je Region Slezská brána, zaslouží
velký obdiv a uznání, protože jak podotkl předseda RSB pan Petr Baďura, tento ročník byl velice
obtížný. Soutěžící se museli naučit velké množství informací,
které následně zužitkovali.
A zde jsou výsledky jejich snažení:
Kategorie A žáci ZŠ 3. - 5. tříd:
ZŠ Václavovice – Obec Václavovice
ZŠ Sviadnov – Obec Sviadnov
ZŠ Žabeň – Obec Žabeň
ZŠ Řepiště – Obec Řepiště
Kategorie B žáci ZŠ 6. – 7. tříd:
ZŠ Raškovice – Obec Raškovice
ZŠ a MŠ Sedliště – Obec Sedliště
ZŠ Vratimov, Datyňská – Město Vratimov
Kategorie C senioři:
Klub Seniorů Sedliště
Klub Seniorů Oprechtice
Klub Seniorů Řepiště
Chtěli bychom poděkovat členům poroty, která letos dohlížela na dodržování pravidel
a správnosti hodnoceni. Konkrétní poděkovaní patří předsedovi RSB p. Petru Baďurovi,
místopředsedovi RSB p. Rostislavu Kožušníkovi a projektovému manažerovi RSB
Ing. Miroslavu Lyskovi.
Rovněž díky patří i Městu Vratimov, které zajistilo bezplatný
pronájem Kulturního střediska.
Již nyní se těšíme na viděnou při
KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZKOU BRANOU.

jubilejním

10.

ročníku

vědomostní

soutěže

Dům dětí a mládeže Vratimov, Věra Pacíková, pedagog volného času.

www.ddmvratimov.cz
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BADATEL VÍKEND - ČERVEN
Badatel víkend, 8. – 10. června 2018, je určen pro holky
a kluky (i nečleny kroužků) ve věku
6 - 15 let. V pátek a v neděli máme připravené hry,
soutěže a malé pokusy. V sobotu vyrazíme do Ostravy,
kde navštívíme Středisko záchranného systému 112,
Vědeckou knihovnu, TyfloCentrum a Cirkulum.
V uvedených místech je v rámci akce "Ostravská
muzejní noc" připraven zajímavý program.
V knihovně se zapojíme do interaktivního putování světem 1. republiky. V TyfloCentru si děti vyzkouší,
jak vidí zrakově postižení a na závěr uvidíme program
Mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního
divadla. Nutno přihlásit své dítě do 5. 6. 2018.

DĚTSKÁ NOVINÁŘSKÁ CENA
Dům dětí a mládeže Vratimov a Institut komunitního
rozvoje Ostrava pořádají 20. ročník Dětské novinářské
ceny a KIDS PRESS PHOTO na téma „MODELING“.
Záštitu nad DNC 2018 převzal PaedDr. Ladislav Hrzal
- předseda Dětské tiskové agentury a školský ombudsman. Slavnostní vyhlášení proběhne 22. června 2018
v 10 hodin v sále DDM Vratimov. Všichni ocenění
autoři obdrží pozvánku.

PŘEHLED ČERVNOVÝCH AKCÍ
01.06.
04. – 06.06.
08. – 10.06.
08. – 10.06.
13.06.
15.06.
15. – 17.06.
16.06.
22.06.
22.06.
28.06.

Den dětí – KS Vratimov, Sokolovna Vratimov, akce pro veřejnost
Plánovací návštěva Erasmus+, akce pro účastníky projektu
Badatel víkend – DDM Vratimov, Ostrava, akce pro předem přihlášené děti
Projekt „Jiný kraj, jiný mrav“ – Vratimov, pro děti z mediálních kroužků DDM.
Rekord 3iQ v „Domečku“ – DDM Vratimov, akce pro širokou veřejnost
Projekt „Jiný kraj, jiný mrav“ – Polsko, pro děti z mediálních kroužků DDM.
Klúč od pevnosti – Slovensko, mezinárodní soutěž pro mládež
Školení táborových pracovníků, vedoucích LDT
Dětská novinářská cena, akce pro účastníky soutěže
Podvečer s polskou kulturou—pro veřejnost
Hurá prázdniny, akce pro děti ZŠ a veřejnost

www.ddmvratimov.cz
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HURÁ PRÁZDNINY VRATIMOV
Ve čtvrtek 28. června 2018 bude na zahradě Domu dětí a mládeže Vratimov a v jeho okolí velmi živo.
Společně s Českým červený křížem, BESIPem a Policii ČR připravujeme pro žáky základních škol
ve Vratimově preventivní program, který zajistí vyšší povědomí o bezpečném chování během prázdninových dnů, a to nejen na komunikacích, ale i například na cyklostezkách, na horách, ale i doma a na hřišti.
Akce Hurá prázdniny začne v 8:30 hodin a zúčastnit se může i veřejnost z Vratimova.

GDPR - ZASÁHLO I DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV
Vážení klienti,
v souvislosti s nově účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob, zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)
si Vás dovolujeme informovat o souvisejících změnách na naší straně.
K dnešnímu dni byl aktualizován náš Informační systém „Domeček“. Byla v něm nastavena opatření
dle nového nařízení. O změnách s udělováním souhlasů budete informováni při přihlašování v novém
školním roce. Rádi bychom se ujistili, že i nadále souhlasíte se zpracováním Vaší e-mailové adresy
za účelem zasílání informací. Pokud již nesouhlasíte, klikněte prosím na konci emailu na "odhlaste se
zde" a automaticky budete z mailing listu odhlášení. Pokud tak neučiníte, budeme to chápat jako Váš
souhlas. Velice Vám děkujeme za Váš čas a budeme rádi, pokud i nadále zůstaneme v kontaktu.
Vaše DDM Vratimov.

INFORMACE

LDT - informativní schůzka

Provozní doba v červnu
Provozní doba recepce dopoledne
pondělí — pátek
9:00—11:00

12.06. od 16:00 hod. – LDT „Badatel, Výtvarník“
07.06. od 17:00 hod. – LDT „BaSTa“
Schůzky se konají v Domě dětí a mládeže Vratimov.

Provozní doba recepce odpoledne
Pondělí
14:00 – 17:00
Úterý
14:00 – 17:00
Středa
14:00 – 17:00
Čtvrtek
14:00 – 17:00
Pátek
14:00 – 17:00
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
Zdroje: archiv DDM Vratimov
www.google.cz/obrazky
www.ddmvratimov.cz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Dům dětí a mládeže Vratimov bude o letních
prázdninách uzavřen. Provoz pouze pro příměstské tábory. Zaměstnanci jsou buď na táborech nebo čerpají řádnou dovolenou. Potvrzení
o účasti na LDT zašlete poštou nebo osobně
od 27. 8. 2018. Děkujeme za pochopení.
V případě neodkladné potřeby volejte:
Bc. Hana Nevrlá 604 670 737
Ing. Monika Panková 733 747 557

NOVINKA
Informace o nás naleznete nově na stránkách
Jsem z Ostravy.
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