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ZDARMA

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Zastupitelstvo mìsta Vratimova se rozhodlo
postupnì øešit nedobrý stav místních
komunikací v Horní Datyni, a to nejen
každoroèními opravami formou zasypávání
výmolù struskou apod., ale vytvoøením
zpevnìných povrchù celých místních
komunikací. Pøed zahájením tìchto oprav
je nutné vyøešit majetkové záležitosti
týkající se jednotlivých komunikací tak, aby
byly v majetku mìsta Vratimova a mìsto
mohlo do tìchto komunikací investovat
veøejné finance. Tak jako vždy byli osloveni
soukromí majitelé jednotlivých èástí
komunikací s žádostí o darování svých èástí
komunikací mìstu. Finanèní možnosti
mìstského rozpoètu nedovolují odkoupit
tyto èásti místních komunikací od
soukromých vlastníkù a následnì vložit do
oprav nìkolikamiliónové èástky na
vytvoøení zpevnìných ploch, které slouží
všem. Proto bylo i v minulosti takto
postupováno a díky pochopení vìtšiny
našich obèanù byly již vyøešeny a
vybudovány nové povrchy místních

komunikací v mnoha èástech Vratimova.
Bohužel pøi oslovení nìkterých obèanù
Horní Datynì jsme byli odmítnuti a nìkdy
dokonce „nevybíravým zpùsobem.“ Z
tìchto dùvodù nebudou realizovány
nìkteré opravy místních komunikací v
Horní Datyni, napø. : MK ulice Nad Toènou z
10 oslovených obèanù 4 souhlasili, 4
nereflektovali, 2 odmítli.
MK ulice Emana Slívy z 11 oslovených
odmítl 1 obèan.
U ulice Koneèné jsme se naopak setkali s
pøíznivým ohlasem, a proto bude moci být
pøistoupeno k opravì MK. U ostatních
místních komunikací ještì situaci
provìøujeme.
Je mi velmi líto, že díky postoji nìkterých
obèanù v Horní Datyni se nebudou
realizovat postupnì tolik potøebné opravy
místních komunikací, které by prospìly
všem obèanùm bydlícím na stejné ulici i tìm
obèanùm, kteøí svým postojem znemožnili
opravy.
Mgr. Iveta Zechová-starostka
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Vy se ptáte,
My odpovídáme
"Bude mìsto Vratimov spadat
od 1.1.2005 pod okres Ostrava ?"

ÚPRAVY JÍZDNÍCH ØÁDÙ

Mìsto Vratimov v souèasné dobì spadá pod
okres Frýdek-Místek. Pøesto v souvislosti s
reformou veøejné správy došlo k pøesunu
nìkterých úøadù a odborù do Ostravy. O tom
jsme Vás již v minulosti informovali na
stránkách Vratimovských novin.Reforma
veøejné správy nebyla ještì ukonèena a další
zmìny nás ještì èekají.
Na poèátku tohoto roku jsme byli informováni
zamìstnanci MV ÈR, že od 1. ledna 2005 dojde
k tzv. „slaïování“ územních samosprávních
celkù a nejvýznamnìjší zmìnou právì pro
Vratimov bude to, že se okresem našeho mìsta
stane Ostrava.
Dle souèasných aktuálních informací víme, že
Ministerstvo spravedlnosti ÈR bude pøedkládat
návrh na oddálení této podstatné zmìny až na
rok 2006. Z dnešního pohledu to tedy vypadá, že
po celý rok 2005 bude Vratimov spadat ještì pod
okres Frýdek-Místek.
O dalších pøípadných zmìnách v souvislosti s
postupující reformou veøejné správy Vás
budeme po získání dalších aktuálních informací
z MV ÈR informovat na stránkách našich novin.
Mgr. Iveta Zechová-starostka

u autobusových linek è.21,48,322

Víceúèelové høištì

Na stránkách Vratimovských novin je mimo
jiné otisknuta informace o zmìnách v
jízdních øádech a dopravì, které již platí.
V tìchto zmìnách jsou zahrnuty i podnìty
našich obèanù, které byly opodstatnìné a
souèasnì akceptovatelné všemi stranami,
kdy muselo dojít k nìkolikastranné dohodì
zúèastnìných stran (vedení radnice v
Øepišti, ve Vratimovì, v Ostravì, KODIS,
D P M O , N H I S P A T, a . s . ,
KÚ
Moravskoslezského kraje). Takovéto
dohody jsou velmi složité a nìkdy se stává,
že nelze z objektivních pøíèin všechny
podnìty obèanù do jízdních øádù
zapracovat.
Nicménì podaøilo se prosadit zmìny u
spojù è. 48 a è. 322, které hlavnì zajímají
zamìstnance ISPAT NH, a.s., kteøí jezdí na
ranní a odpolední smìny. Pro obèany Horní
Datynì jezdících z odpolední smìny se na
základì interpelace radního pana Aleše
Škláøe podaøilo zajistit prodloužení spoje
autobusové linky è. 21 z námìstí Vratimov
do Horní Datynì. Ti již nemusí èekat zhruba
pùl hodiny na spoj do Horní Datynì.
Byly zrušeny èasné ranní spoje autobusu

linky è. 25, které nebyly využívány
dostateèným poètem cestujících.
Nepodaøilo se prosadit pøidání spojù na
lince è. 48 v ranních èasech mezi 7.00 8.00
hod. ráno, protože tento požadavek nebyl
akceptován z objektivních dùvodù ze strany
obvodu mìsta Ostravy-Hrabová.
V souèasné dobì máme evidovaný
požadavek ještì od nìkolika obèanù
Vr a t i m o v a t ý k a j í c í s e n á v a z n o s t i
autobusové linky è. 21 (Øepištì) na linku è.
48. Toto je již pøedjednáno a k této vìci se
musí vyjádøit ještì ostatní dotèení a pokud
dojde ke shodì, bude toto vyøešeno pøi
úpravách jízdních øádù, které mají platit od
12. prosince 2004.
Pro úplnost ještì uvádíme, že každé pøidání
autobusového spoje má za následek
zvýšení finanèních prostøedkù z rozpoètu
mìsta Vratimova i jiných obcí na dopravu, a
proto v minulosti došlo ke zrušení plnì
nevyužívaných spojù.
V letošním roce mìsto Vratimov dotuje
autobusovou dopravu na našem území
èástkou 2 017 000,-- Kè.
Mgr. Iveta Zechová-starostka

ZŠ na Masarykovì nám.
Jak jsme si mohli všimnout v prùbìhu
letních prázdnin vyrostla u naší základní
školy
velmi pìkná stavba - moderní
víceúèelové høištì zejména pro naše dìti a
mládež. Stavba høištì byla pøedána teprve
nedávno, už se objevili první „nedoèkavci“ a
pøelézali plot, aby si mohli zasportovat.
Chci informovat Vás všechny o tom, že po
øádném organizaèním zajištìní dozoru a po
domluvì s vedením základní školy, máme
zámìr zpøístupnit za urèitých podmínek toto
høištì v odpoledních hodinách veøejnosti.
Zároveò Vás chci požádat o trpìlivost v této
vìci do doby, kdy kolektivnì rozhodneme o
zpùsobu, jakým bude zajištìno prospìšné
využití høištì tak, aby nedocházelo k jeho
poškozování. V souèasné dobì je zajištìno
pouze hlídání tohoto objektu.
Nejbližší informace o tomto Vám poskytne
øeditelství školy v 2. polovinì mìsíce záøí
2004.
Vìøím, že jen spoleènì s Vámi „ochráníme“
tuto hodnotou stavbu.
Mgr. Iveta Zechová-starostka
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Již dlouhou dobu se hovoøí o rekonstrukci
vodovodu na ulici Nové ve Vratimovì a o
následném položení asfaltového koberce na této
ulici. V souèasné dobì je stav ulice Nové špatný
a žádné práce zde neprobíhají. Hodnì obèanù
Vratimova nad tímto nevìøícnì „pokyvují“
hlavou (není se co divit!) a èasto z tohoto stavu
viní vratimovskou radnici. Ráda bych proto
celou záležitost osvìtlila.
V loòském roce probìhla rekonstrukce
kanalizaèního øádu, který je v majetku SmVaku,
a. s. Ostrava. Poté mìl být proveden a
zafinancován nový asfaltový povrch
komunikace mìstem Vratimov. Pøi provádìné
rekonstrukci kanalizace a po odkrytí cesty,
zamìstnanci mìsta Vratimova zjistili, že je i
vodovod uložený v komunikaci, rovnìž v

majetku SmVaku, a. s. je v havarijním stavu.
Bylo by proto „vyhození“ obecních penìz,
kdybychom opravili komunikaci už v loòském
roce aniž bychom spoleènì s SmVakem
nedoøešili rekonstrukci vodovodu.
V závìru roku 2003 jsme dojednali se zástupci
SmVak Ostrava a.s. opravu a zafinancování
rekonstrukce vodovodu, a to v roce 2004.
Poté zaèala spoleènost SmVak, a. s. Ostrava
vyøizovat veškeré podklady pro stavební øízení,
aby získala stavební povolení na tuto akci. Toto
stavební povolení nespadá do kompetencí
stavebního odboru MìÚ ve Vratimovì, jak se asi
mnozí domnívají, ale Vodohospodáøského
orgánu Magistrátu mìsta Ostrava. Stavební
øízení je dlouhotrvající záležitost a i úøedníci
Magistrátu mìsta Ostravy musejí dodržovat

veškeré „detaily“ stavebního zákona, kde jsou
stanoveny „obrovsky dlouhé lhùty“, které se
musí dodržet. Tak se stalo, že ještì do dnešního
dne není vydáno stavební povolení s nabytím
právní moci na tuto akci.
Samozøejmì, celou záležitost sledujeme a dle
posledních informací z místního šetøení dne 3. 8.
2004 rekonstrukce vodovodu bude zahájena
spoleèností SmVak Ostrava, a.s. v závìru
mìsíce záøí 2004. Oprava by mìla trvat 3 - 4
týdny a pokud nebude vhodné poèasí pro
kvalitní položení asfaltového koberce, které
financuje mìsto Vratimov ze svého rozpoètu,
budeme muset definitivní podobu ulice Nová
doøešit až poèátkem roku 2005.
Mgr. Iveta Zechová-starostka

VELKOOBJEMOVÝ
INFORMACE DP Ostrava, a.s.
A NEBEZPEÈNÝ CESTUJÍCÍM o zmìnách k 29.8.2004
ODPAD
Dochází ke zmìnám u tramvajových linek è.2 a
V návaznosti na celostátní zmìny v
Tímto oznamujeme obèanùm, že podzimní
sbìr velkoobjemového a nebezpeèného
odpadu ve Vratimovì a v Horní Datyni
probìhne v následujících termínech a na
tìchto stanovištích:

Vratimov
4.10. restaurace U Kostela
5.10. Radnièní námìstí
6.10.køižovatka ulice Nádražní a U Hráze
7.10.ul.Na Pøíènici u hasièské zbrojnice
8.10. ul.Frýdecká
parkovištì u Masokombinátu Krahulèí
11.10. ul.Rakovecká u mostu
12.10.køižovatka ulic Na Zadkách
a Adámkova

Horní Datynì
13.10. u potravin U Dùlòáku
14.10. ul.Václavovická u kaplièky
15.10.Kulturní dùm Horní Datynì
Sbìr probìhne od 10,00 do 17,00 hodin.
Ing.Pavlovská-odbor VaŽP

7, u autobusových linek è.21, 28, 37, 48 a
trolejbusové linky è.110.
Zmìny na linkách è.2 a 7 se týkají zastávky
"Sport aréna". Pro linku è.2 je tato zastávka
obèasná-platí pro spoje, které jí projíždìjí v
pracovní dny v dobì od 6,30 do 8,00 hod. a od
13,30 do 16,00 hod. a pøi významných
kulturních a spoleèenských akcích poøádaných
v ÈEZ Arénì. Linka è.7 na této zastávce
zastavuje jen pøi tìchto akcích.
Zmìny na autobusových linkách souvisí s
výstavbou obchodního centra a úplnou zmìnou
organizace autobusové dopravy v oblasti
ústøedního autobusového nádraží.Pro linky
è.21 a 28 zùstává koneènou zastávkou "Hotel
Palace". Linka è.37 je ukonèena na zastávce
"Námìstí Republiky" (namísto souèasné
koneèné "ÚAN") a ve smìru z "Námìstí
Republiky je pro tuto linku zrušena zastávka
"Nádraží støed". Linka è.48 je ukonèena na
zastávce "Zimní stadion" (namísto koneèné
"ÚAN"). Linka Z3 namísto "ÚAN" zastavuje na
zastávce "Námìstí Republiky". Jsou zrušeny
autobusové zastávky "Senovážná a "ÚAN" pro
autobusy DP Ostrava a.s. Další zmìnou
linkového vedení je nová trasa linky è.110:
"Nám.Republiky-Zimní stadion-Husùv sadMost M.Sýkory-Nám.J.Gagarina-Most
Pionýrù-Nová Radnice-Hornická poliklinikaVo z o v n a t r o l e j b u s ù - S a d . B . N ì m c o v é Nám.S.Èecha-Hlavní nádraží.

poskytování žákovského jízdného dochází
také u DP Ostrava a.s. k úpravám v poskytování
slev pro dìti a žáky do dovršení 26 let vìku. Dìti
a žáci od 6 do dovršení 15 let vìku mají dvì
možnosti na vystavení prùkazu k uplatòování
slevy na jízdné :
1.vystavení prùkazu ODIS (stávající druh
prùkazu pro zlevnìné jízdné)
2.vystavení celostátnì platného žákovského
prùkazu
Žákovské jízdné pro žáky od 15 let do dovršení
26 let vìku - pouze možnost vystavení
celostátnì platného prùkazu.
Podrobné informace dostanete na DP Ostrava
a.s.-odbor marketingu.

nesetkávají. Závod jsme museli pøemístit pouze
na centrální cestu les protínající a na asfaltky
kolem Dùlòáku. Škoda, Dùlòák byl zøejmì
pùvodnì uvažován pro pøímìstskou rekreaci a
zatím jej tìžaøi zanechávají dost ponièený.
Na startu uplynulých dvaceti roèníkù se
vystøídali nejlepší vytrvalci regionu, èetní naši,
ale i slovenští a polští reprezentanti, ligoví atleti,
ale i velké množství sportovcù pouze kondièních
a rekreaèních. Start letošního závodu tedy bude v
nedìli 5.záøí v 10,30 hodin u bývalého obchodu
na køižovatce komunikací K Hájence a Lesní a
bìžci se vydají do kopce smìrem k hostinci

U Dùlòáku, cestou Na Podlesí, po komunikaci
U Bøezinek vbìhnou zpìt do lesa a po centrální
cestì Dùlòákem k místu startu. Tento okruh
dlouhý 4170 m pobìží dvakrát, celkem 8340 m.
Bìžecký klub Vratimov, který závod poøádá, je
èlenem SOBZ ÈR (Sdružení organizátorù
bìžeckých závodù ÈR) a na start zve vás všechny,
kteøí se pohybu nebojíte, pøijïte se i vy
probìhnout. Vždy není dùležité zvítìzit, ale
zaèít, nebo to alespoò zkusit.
J.Fejgl-Bìžecký klub Vratimov

LOCAL TV
VRATIMOV
vysílá dennì
v 7,00, 17,00
a 22,00 hodin

¡

V nedìli 5.záøí bude v mìstském lese Dùlòák
odstartován již 21.roèník Jakubova lesního bìhu
Dùlòákem. Bìžecký závod je každoroèní souèástí
seriálu Velká cena vytrvalcù Frýdecko-Místecka
a v minulosti byl považován samotnými bìžci za
nejhezèí lesní bìh Moravy a Slezska. Úèast více
než 80 startujících nebývala výjimkou, a tím se
nemùže chlubit žádný závod tohoto druhu v
širokém okolí. Ovšem situace v Dùlòáku se, žel,
mìní, oblíbené pìšiny a stezky jsou tìžebními
pracemi devastovány a s tím, za èím se atleti ze
širokého okolí i z míst znaènì vzdálených s
oblibou sjíždìli, se už v posledních roènících
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Ze Základní školy
na Masarykovì nám.
Poslední den v èervnu obdrželo vysvìdèení
celkem 331 žákù školy. Z tohoto poètu
prospìlo 321 žákù (77 žákù s
vyznamenáním), neprospìlo 10 žákù.
Druhý stupeò z chování obdrželo 8 žákù, 1
žákynì obdržela tøetí stupeò za
neomluvenou absenci. Absence žákù byla i
v tomto školním roce znaèná. Ve 2. pololetí
žáci zameškali celkem 15 805 hodin, což
èiní na žáka asi 47,5 hodin. Pro názornost
uvádím, že prùmìrnì každý žák školy nebyl
pøítomen ve vyuèování zhruba 2 pracovní
týdny. Neomluvená absence, která èinila
225 hodin, byla dílem nìkolika jedincù.
Nejedná se u žákù o bìžný jev.
K 30.6. ukonèily svou dlouhodobou
pedagogickou èinnost 2 kolegynì, které
odchází do dùchodu. Kolegyním Mgr. M.
Jonštové a Mgr. M. Máchové dìkuji za jejich
záslužnou práci a do dalších let pøeji hodnì
zdraví a elánu.
Konec školního roku je na školách velmi
rušný. Ne jinak tomu bylo u nás i letos. Akce
støídala akci a navíc jsme si pøipomnìli 95.
výroèí založení školy. Akademie, kterou
žáci a pedagogové pøipravili, byla velmi
zdaøilá, stejnì tak jako spoleèenský veèer s
bývalými a souèasnými pedagogy,
pozvanými hosty a rodièi z KRPŠ.
Návštìvníci akademie byli štìdøí, za což
všem velmi dìkuji. Z výtìžku dobrovolného
vstupného bude zakoupena nadstandardní
uèební pomùcka, pravdìpodobnì souprava
pro skok vysoký do tìlocvièny.
Nádherným dárkem k výroèí založení školy
je pro nás úžasné školní høištì, které jistì
neušlo pozornosti obèanù a hlavnì
dìtí.Velký podíl na jeho realizaci má paní
starostka Mgr. Zechová, které tímto,
jménem všech žákù a pedagogù, dìkuji.
Slavnostní otevøení høištì pøipravujeme na
zahájení nového školního roku.
V mìsíci záøí pøipravujeme rovnìž odhalení
pamìtní desky na prùèelí školy a den
otevøených dveøí, abychom se mohli
pochlubit všemi zmìnami, kterými škola
prošla.
V prùbìhu prázdnin probìhla generální
oprava tìlocvièny. Byla opravena a natøena
podlaha, nainstalováno nové obložení stìn
a provedeny další nezbytné opravy. V celé
budovì školy byly vymìnìny bìžné ventily
ústøedního topení za termoregulaèní. V
uèebnách probìhly obnovovací stolaøské,
malíøské a natìraèské práce. V neposlední
øadì se konal dùkladný úklid, aby 1.záøí
bylo vše pøipraveno.
Na setkání s novými žáky a novými
pedagogy se tìší
Mgr. Alice Èavojská-øeditelka školy
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DÌKUJEME

Vedení MìÚ, èlenùm rady, odboru VaŽP
MìÚ Vratimov a také èlenùm výboru
Èeského zahrádkáøského svazu našeho
mìsta za pomoc pøi vyøizování odkoupení a
pøevodu do osobního vlastnictví
zahrádkových dílcù v zahrádkové osadì
"Šárka" od pozemkového fondu ÈR.
Mgr.M.Fojtášek-jednatel ZO Šárka

Mìstská

knihovna
V R AT I M O V

INFORMUJE

Dotázali jsme se v Ústavu pro jazyk èeský, jak se
správnì skloòují názvy obcí Horní Datynì a
Øepištì. Dostali jsme následující odpovìï:
Vážená tazatelko,
zemìpisný název Horní Datynì je v jednotném
èísle, skloòujeme jej podle vzoru "jarní" a
"rùže": do Horní Datynì, k Horní Datyni... (viz
Polívková: Naše místní jména).
Sama obec Øepištì užívá na svých webových
stránkách název v množ. èísle (bez Øepiš, k
Øepištím, v Øepištích...). V Hosákových a

Už nìkolik let pøipravují knihovny v rámci
celostátní akce Týden knihoven øadu akcí. V
letošním roce to bude od 4.øíjna do 8.øíjna .
I n a š e k n i h o v n y ( Vr a t i m o v, H o r n í
Datynì,Øepištì,Paskov,Oprechtice a Žabeò) se
do této akce zapojují. A co jsme pøipravili?
! tomu, kdo se v tomto týdnu pøihlásí do
knihovny jako ètenáø, promineme do konce
kalendáøního roku registraèní poplatek
! vyhlašujeme amnestii dlužníkùm knih.
! v tomto týdnu nebudeme odesílat
upomínky!
! všichni ètenáøi, kteøí si pùjèují na prùkazy
rodinných pøíslušníkù, dostanou prùkaz
zdarma,
! vyhlásíme dìtského ètenáøe roku 2004.
Další akce ve Vratimovì:
! vyhlásíme „Rytíøe krásného slova“,

Šrámkových Místních jménech na Moravì a ve
Slezsku je však tato podoba zachycena jen jako
náøeèní, a to v samém blízkém okolí obce. Ve
vìtší vzdálenosti od samotného místa se název
obce užívá v èísle jednotném. Jméno obce je
odvozeno z obecného pojmenování "øepištì",
tedy místo, kde se pìstuje øepa, øepništì. V
historických materiálech jsou doklady pro užití
jednotného èísla (darovací listina ze 16. století);
stejné je i naše doporuèení: to Øepištì.
! pøipravujeme prodej starých (vyøaz.) knih
! v chodbièce knihovny mùžete zhlédnout
výstavu dìtských výtvarných prací z našeho
archivu
! oznámíme výsledky ankety“Moje kniha“
! vyhodnotíme
soutìž „Co víte o
Vratimovu“
! pro žáky i žáèky máme pøipravenou besedu
„Zvíøata ze ZOO vypravují“
v Horní Datyni (pravidelný pùjèovní den je
pondìlí od 14.00 do 17.00 hodin)
! mùžete zhlédnout výstavu dìtských
výtvarných prací „Pohledy z Vratimova“
! využijte mimoøádný pùjèovní den ve støedu
6.øíjna 2004 od 9,00-12,00 a od 13,00 do
16,00 hodin (pro dìti i dospìlé!!!)
Mùžete se do knihovny pøihlásit, pùjèit si nebo
vrátit knihy, využít zdarma Internet! Zveme i
maminky na mateøské dovolené pro dìti máme
pøipravené malé dáreèky!
Pøipomínáme,že pøijímáme darem knihy i
èasopisy! Všem, kteøí už do knihovny èasopisy a
knihy darovali, dìkujeme!!
Mgr.H.Pšèolková - øeditelka Mì knihovny

Hledáme pìvecké talenty z øad dìtí školního vìku,
které mají zájem se pøedstavit vratimovskému
publiku a stát se vítìzi 1.roèníku soutìže
MUZIKFEST.
Zpívat se bude za hudebního doprovodu na
principu Karaoke. Z organizaèních dùvodù mùže
dostat pøíležitost pouze prvních 15 pøihlášených
zpìvákù, proto se hlaste ihned v KS Vratimov, kde
spolu s pøihláškou obdržíte seznam písní, z
kterého si zvolíte svou soutìžní.
Výherce zcela jistì nemine zajímavá cena!!!
Informace a pøihlášky v Kulturním støedisku
Vratimov, tel.596 732 102, 596 732 330

ÈERPÁNÍ DOTACÍ Z FONDÙ EVROPSKÉ UNIE
Na pomoc podnikatelùm (vedoucím,
ekonomùm a majitelùm malých
a støedních výrobních firem) poøádá
Kulturní støedisko ve Vratimovì 4.listopadu
2004 v 9,00 hodin praktické školení s
pøednáškou. V Èeské republice jsou v
souèasné dobì vyhlášeny programy, které
umožní žadatelùm získání finanèních
prostøedkù na investièní nákupy pro výrobní
technologie, na inovaci výrobkù a služeb,
na podporu exportu, úspory energií,
výstavbu výrobních hal aj. Naše školení
Vám otevøe cestu k tìmto financím a

seznámí Vás nejen s podmínkami k
pøedložení projektù, ale i se špièkovou
firmou a jejími odborníky, kteøí Vám pozdìji
mohou poskytnout poradenskou pomoc pøi
volbì nejvhodnìjšího grantového projektu,
vyhledání pøípadných partnerù i pøi
administraci na regionální i národní úrovni.
Lektorem je Ing. Rostislav Drnovský
(pøedseda pøedstavenstva CFS group,
a.s.Ostrava-Dotace z evropské unie).
Bližší informace na tel.è.596 732 102, 596
732 330 nebo 731 446 810 p.Bömerová
nebo p.Vichnarová.
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Proè tolik inzerce

ve Vratimovských novinách?

K redakèní radì dolehl "hlas lidu", že snad Vratimovské noviny jsou
pøejmenovány na"vratimovské avízo". Pokud tomu tak skuteènì je (ale
neuškodí, i pokud tomu tak není) , rádi zde pøinášíme nezasvìceným
vysvìtlení, proè jsme za každý inzerát vdìèni a proè byste mìli totéž cítit
tøeba i vy.
Není mnoho obcí, které zcela zdarma a až k obèanovi domù donesou
pravidelný mìsíèník. A mezi nimi je pak jen mizivý poèet tìch, které
náklady za tisk nezatìžují svùj rozpoèet. V obcích, které se rozhodly svùj
mìsíèník nebo obèasník vydávat, jsou vìtšinou výdaje za materiál,
redakèní úpravy a zpracování textù, za technickou úpravu i za úhrady
tiskárnì zahrnuty v ne malé výši do obecního (mìstského) rozpoètu. Je
zøejmé, že si pak obec (mìsto) mùže ze svých penìz poøídit zase o nìco
ménì.
Vratimov si vybral jinou cestu. Zveøejòováním a zpoplatnìním inzerce si
vydìláme roènì takovou èástku, která pokryje výdaje za tiskárnu a ještì
nìco zbude na dokrytí dalších výdajù souvisejících s vydáváním novin.
Roènì se jedná o èástku kolem 100 tis.Kè, takže sami vidíte, že nejde o
zanedbatelný pøíjem, nehledì k tomu, že si právì o tìch 100 tis.Kè mùže
mìsto dovolit zase nìco jiného navíc.
Proto rádi vítáme všechny, kteøí se rozhodnou u nás inzerovat, jsme
opravdu potìšeni, že si v široké konkurenci vybrali právì náš list a
doufáme, že tomu tak bude i nadále. Je také dost obèanù, kteøí si rádi
proèítají právì inzertní pøílohu a nacházejí v ní potøebné kontakty.
A tìm druhým mùžeme jen vzkázat: vždy ty inzeráty nemusíte èíst - nic
vás nestály, právì naopak-vydìlaly nám všem!
redakce VN

Dne 28.èervence 2004
oslavil 60 let náš drahý tatínek

Jan BARTEK
Do dalších let
mnoho
pevného zdraví
pøejí synové s manželkami a dìtmi

Kdo v srdci žije, je stále s námi.

Dne 20.srpna 2004
vzpomínáme 1.smutné výroèí,

d

kdy nás navždy opustila paní

S úctou a láskou vzpomínají
manžel, dcera, syn a rodina

V srpnu 2004
jsme vzpomnìli 8.smutné výroèí,
kdy nás opustila naše maminka

Prùbìh oslav 730 let mìsta Vratimova na videokazetách si
mùžete koupit za zvýhodnìnou cenu 150,- Kè v Kulturním
støedisku. Záznam v délce 71 minut zahrnuje ukázky z výstavy,
výbìr z vystoupení ze školní akademie ZŠ na nám.TGM,z
programu a další).

S láskou vzpomínají syn a dcera s rodinami.
Zároveò v tomto roce vzpomeneme
40.výroèí úmrtí naší sestry
Anièky Vertešiové, roz.Táborské

Kulturní støedisko ve Vratimovì
Vás zve na pohádku do kinosálu Hvìzda

24.záøí v 8,30 a 10,00hod.

d

°
nedìle 3.øíjna v 10,00 hod.
kinosál Hvìzda ve Vratimovì
pøedstaví se Divadlo KRUH

"Pohádky
z Krakonošovy zahrádky"
Malebné vyprávìní o trpaslíku Pitrýskovi a jeho hledání,
lidských snech a splnìných i nesplnìných pøáních.

O tom , jak Krakonoš napravoval zlé lidi.
vstupné 45,- Kè
pøedprodej zahájen v Kulturním støedisku

Kulturní støedisko ve Vratimovì Vás zve

19.listopadu v 18,00
do kinosálu Hvìzda

Divadlo Husa na provázku
se poprvé pøedstaví vratimovským divákùm
s divadelním kusem podle Bohumila Hrabala

"Taneèní hodiny pro starší a pokroèilé"
pøedprodej vstupenek v Kulturním støedisku zahájen

