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Vážení čtenáři,
noviny, které právì dríte v ruce, jsou prvním èíslem roku 2001. Není proto tak pozdì,
abychom vám s nejvìtí upøímností popøáli
hodnì krásných dnù v novém roce, pevné
zdraví, osobní tìstí, spoustu radosti a také
trochu penìz.
První èísla nìkterých periodik tu a tam s
politováním oznamují svým ètenáøùm, e je
neovlivnitelné skuteènosti nutí ke zvýení
ceny nebo rozíøení inzertní pøílohy za úèelem pøeití a slibují zmìnu grafické úpravy.
Jsme rádi, e díky vydavateli, kterým je
mìsto Napajedla, se pro vás cena novin nemìní, inzerce je dána potøebou inzerentù a
grafickou úpravu zatím mìnit nehodláme.
I kdy se zøejmì jedná o prozatím nejdelí
souvislou øadu Napajedelských novin, èi právì proto.
Máme-li nìco oznámit s politováním, pak
jen, e jsme nenapsali vechno, co si napsání
zaslouilo. A napsali-li jsme nìco, co se vám
nelíbilo (pokud to, prosím, nebyla vyloená
chyba), nenechávejte si svùj názor pro sebe.
Napajedelské noviny jsou toti pøedevím
vae a ve, co se týká naeho mìsta, týká se
také vás. Máte-li se èím pochlubit, chcete-li si
na nìco postìovat - jsme tady pro vás.
Redakce

První přírůstek
První letoní høíbì se v napajedelském
Høebèínì narodilo v noci na 8. ledna. Hnìdá
kobylka je potomkem Faniky a anglického
otce Dara Monarch. Pro chovatele to bylo
troku pøekvapení, nebo dalí dvì klisny,
jejich pøírùstek se oèekával o nìco døíve, si
daly na èas. (Více uvnitø listu.) Foto B.Velecká

Napajedla mají
nového fotbalistu
První napajedelský obèánek nového tisíciletí se narodil 5. ledna. Je jím
Roman Lika ze Zábraní a kdoví, tøeba
bude jednou oporou napajedelských
fotbalistù. Zatím mu pøejeme a mu
zdraví slouí, a mu chutná a a se mu
na svìtì líbí.
První napajedelská dívenka se narodila o ètyøi dny pozdìji, jmenuje se
Barbora Miklová a bydlí v Komenského ulici. Také jí pøejeme na tomto svìtì
jenom to nej a vùbec - nech je zapoèaté tisíciletí k dìtem vlídné.
-red-
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vodní pøípojka Napajedla za cenu dle znaleckého posudku
l schválilo smlouvu o sdruení finanèních
prostøedkù obcí, smlouvu o dílo ve vìci zhotovení projektové dokumentace pøestavby
Hospodáøské koly na ZU Rudolfa Firkuného, rozpoètové opatøení è. 40 ve výi 164.000,
Kè na úhradu projektové dokumentace
l vyhlásilo výbìrové øízení pro rok 2001 na
poskytnutí pùjèek obèanùm mìsta, kteøí vlastní obytné budovy nebo stavby, z Fondu pro
rozvoj bydlení a vzhledu mìsta. ádosti vèetnì podkladù pro získání pùjèky obèané odevzdají do 31.1.2001 na finanèním odboru MìÚ
l schválilo rozpoètové opatøení è. 37/2000
ve výi 72.000, Kè na opravu dosavadní
kanalizace v ulici Nad Zámkem
l schválilo rozpoèet mìsta Napajedla pro
rok 2001 ve formì finanèního provizoria
l schválilo darovací smlouvu firmy GZ-Sand,
s.r.o. se sídlem v Otrokovicích, Napajedelská
1552 na èástku 200 000,- Kè se stanoveným
úèelem pouití: 150 00, Kè pro rozvoj mládenické kopané, 20 000, Kè pro potøeby II.
základní koly a 30 000, Kè pro potøebu
mìsta
l uloilo T. Plichtovi, starostovi mìsta, zajistit øeení dopravní obslunosti prostøednictvím krajských orgánù.

Z jednání městské rady a zastupitelstva
Zastupitelstvo 11. prosince 2000
l schválilo jednací øád Zastupitelstva mìsta
Napajedla s úèinností dnem 11. 12. 2000
l zøizuje finanèní výbor ve sloení: pøedseda  Zdeòka Vrzalová, èlenové  Ing. Vítìzslav Vystavìl, Ing. Milo Malovaný
l zøizuje kontrolní výbor ve sloení: pøedseda  Josef Boïa, èlenové  ing. Pavel Ratiborský, Jaroslav Videcký
l schválilo souborné stanovisko k územnímu plánu mìsta Napajedla
l schválilo provizorní napojení trasy jihovýchodní èásti obchvatu mìsta Otrokovice
na I/55 v katastrálním území Napajedla  prùmyslová zóna Napajedla, jako závazný podklad pro zpracování návrhu zmìny è. 13
l schválilo poøízení zmìny ÚPN SÚ Napajedla  lokalita Pìnné, katastrální území Napajedla, parcela èíslo 2367/3 a 2367/4  vyuití pro individuální rekreaci
l schválilo poøízení zmìny ÚPN SÚ Napajedla  Janiova skála, katastrální území Napajedla, parcela èíslo 5795/2  vyuití pro
individuální rekreaci
l schválilo poøízení zmìny ÚPN SÚ Napajedla  Janiova skála, katastrální území Napajedla,  vyuití pro bydlení  rodinné domy
l schválilo prodej èásti pozemku p. è. 1494/2
v katastrálním území Napajedla oznaèenou
jako díl a, o výmìøe 174 m2, jeho je Mìsto
Napajedla spoluvlastníkem ideální poloviny,
sleènì Remeové bytem Napajedla, Husova
1310 za cenu 100, Kè/m2
l schválilo prodej èásti pozemku p. è. 6477/6
adatelùm uvedeným na spoleèné ádosti o
stavbu garáí: Ing. Josef Koòaøík, Komenského 1529, Ivan Juøena, Nábøeí 1336, Tomá
Plichta, Husova 1087, Duan Sukup, Palackého 1505, Martina Øíhová, Palackého 1512 za
cenu 270, Kè/m2
l schválilo uzavøení kupní smlouvy na èást
pozemku p. è. 461/45 o výmìøe 163 m2 za cenu
300,- Kè/m2 firmì NOVICE PRO s.r.o.
l schválilo prodej èásti pozemku o výmìøe
162 m2, potøebných na pøeloení hlavního
vodovodního øádu za cenu 150, Kè/m2 a
zbývající èást pozemku o výmìøe 740 m2 za
cenu 260, Kè/m2 sleènì Hanì Vrzalové a
Jiøímu Otradovcovi s podmínkou pøeloky vodovodního øádu na náklady stavebníkù
l schválilo odkoupení pozemkù zastavìných garáemi za cenu 120, Kè/m2 a pozemkù místních komunikací za cenu 60, Kè/m2
od Ludmily a Vítìzslava Dalajkových, bytem
Napajedla, Dr. Benee 941 a od Aloise Dostála, bytem Napajedla, Dr. Benee 765

Pozvánka na zasedání
Zveme vechny obèany do zasedací místnosti mìstského úøadu na zasedání mìstského zastupitelstva v I. pololetí
2001, které se konají v termínech
pondìlí 19. února,
pondìlí 23. dubna
a pondìlí 25. èervna.
Zaèátky zasedání mìstského zastupitelstva jsou v 16 hodin.
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l schválilo uzavøení pøedloené smìnné
smlouvy mezi Mìstem Napajedla a firmou
VaK Zlín, a.s., na pozemek p. è. 117/35 a èást
pozemku p. è. 117/1 díl a ve vlastnictví
Mìsta Napajedel o celkové výmìøe 220 m2
vèetnì technolog. zaøízení na nich umístìných, za èást pozemku p. è. 101/4 o výmìøe
366 m2 ve vlastnictví VaK Zlín, a.s., v katastrálním území Napajedla
l neschválilo zveøejnìní zámìru na odprodej èásti pozemku p. è. 461/7 o výmìøe cca
500 m2 Martinu Masaøíkovi k podnikatelským
úèelùm
l schválilo uzavøení smìnné smlouvy na
pozemky Mìsta Napajedla  celková výmìra
3861 m2 za pozemky ALIACHEM, a.s, o. z.
Fatra Napajedla
l schválilo ádost o bezúplatný pøevod pozemkù z majetku státu  Pozemkový fond ÈR,
a to pozemek p. è. 1629 o výmìøe 7636 m2 a
pozemek p. è. 1714 o výmìøe 4199 m2
l schválilo uzavøení smlouvy o uzavøení
budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene mezi Mìstem Napajedla a Teplárnou Otrokovice a. s. pro úèely výstavby díla Horko-

Napajedla v číslech
Do roku 2000 vstupovala Napajedla s poètem 7 668 obyvatel a do konce roku nás ubylo
na 7 659. Pøitom poèet narozených dìtí - 89 - pøevýil poèet zemøelých (72 lidí). Mnohem
vìtí rozdíl vak byl mezi pøihláenými (118) a odhláenými (166) osobami.
Zajímají-li vás podobná èísla, nabízíme vám je v dlouhodobém pøehledu:
rok

poèet
poèet
poèet
obyvatel nar.dìtí zemøelých

1995
1996
1997
1998
1999
2000

7 754
7 735
7 668
7 659

66
70
64
53
63
89

poèet
poèet
poèet
pøihl.obyv. odhl.obyv. sòatkù

71
62
95
79
67
72

119
179
170
120
106
118

170
139
180
113
142
166

poèet
rozvodù

61
45
59
52
61
80

24
39
26
32
22
23

Výběr poplatků za svoz odpadků
Výbìr poplatkù je provádìn v kanceláøi Technické správy mìsta Napajedla a do 28.
února v následujících úøedních hodinách:

den
pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek

7.00 - 10.30
7.00 - 10.30
7.00 - 10.30
7.00 - 10.30
7.00 - 10.30

Polední pøestávka
10.30 - 11.00
10.30 - 11.00
10.30 - 11.00
10.30 - 11.00
10.30 - 11.00

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

- 17.00
- 14.30
- 17.00
- 14.30
- 14.30

Poplatky za svoz odpadu platné pro rok 2001
110 litrù
120 litrù
240 litrù
1100 litrù

2 x týdnì
x
x
x
14 618,- Kè

1 x týdnì
1 050,- Kè
1 110,- Kè
2 100,- Kè
9 218,- Kè

Kombinovaný svoz 1 x za 2 týdny
980,- Kè
570,- Kè
x
610,- Kè
x
1 150,- Kè
x
5 620,- Kè

Technická správa mìsta Napajedla, Na Kapli 387, 763 61 Napajedla
tel.: 794 1078, 794 2341, 0603 479 362, fax: 710 0915, e- mail : ts.napajedla@post.cz
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Setkání před radnicí
K novoroènímu pøípitku pøed napajedelskou radnici pozvalo i letos zastupitelstvo
mìsta vechny obèany. Pozvání pøijaly moná tøi, ètyøi stovky obèanù, kteøí v druné
zábavì spolu proili první hodiny nového
tisíciletí.
Dlouho pøed hodinou H to vude bouchalo, práskalo, pískalo a lítalo, vechno pro
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obveselení malých i velkých úèastníkù setkání a natìstí bez práce pro slubu konající
mìstské hasièe (foto 1).
Ètvrthodinová hudebnì svìtelná show
z dílny Svatopluka Medka, vyperkovaná zajímavými efekty, údery zvonù i státní hymnou, nejlépe vynikla z horní strany námìstí.
Kdy se kuely svìtla sebìhly po zdech radnice a zúily do poslední nuly letopoètu,
kterou s posledním úderem hodin vystøídala
jednièka, starostovi nezbylo, ne se se svým
pøípitkem vydat za diváky pøes hlavní cestu
(foto 2).
Pozvání do mìstské radnice se v mrazivé
noci nedalo odolat. Pøi malém pohotìní
vichni podlehli pøíjemné "høejivé" atmosféøe (foto 3).
S promyleným blahopøáním dorazila
cimbálová muzika Linda a zasedací místnost
mìstského zastupitelstva proívala naprostou shodu názorù (foto 4). A tak zatímco
nahoøe to vøelo v lidovém tónu, dole znìly
tvrdí rytmy. Pøi diskotéce pøímo na hlavní
silnici pøes námìstí, sníh ani mráz nikomu
nevadil.
-vb-

Novoroční přípitek

3

Policie informuje
Loupežné přepadení
V ranních hodinách 9. ledna dolo v
naem mìstì k loupenému pøepadení
GE Capital Bank na Masarykovì námìstí.
Pøepadení provedli dva neznámí pachatelé. Policie ádá obèany, kteøí by mohli
podat nìjaké informace nebo se pohybovali kolem sedmé hodiny v blízkosti uvedené banky, aby se pøihlásili na Obvodním oddìlení policie Napajedla nebo se
ohlásili na telefonní lince 158.

Vypečený návštěvník
Na návtìvu známého ve svém rodinném domku doplatila napajedelská rodina, které návtìvník z volnì odloené
bundy odcizil penìenku s èástkou 2 300
Kè. Pachatel byl obvinìn z trestného
èinu krádee.

Zloději mají stále spadeno na auta
Neznámý pachatel se vloupal do zaparkovaného osobního vozidla na území
mìsta a odcizil mobilní telefon a taku s
doklady. Policie opìt upozoròuje motoristy, aby pøi opoutìní vozidla nepokoueli zlodìje a nenechávali ve voze
volnì poloené cenné vìci.
-sed-
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Půjčky na rozvoj bydlení
Mìstský úøad Napajedla upozoròuje obèany, kteøí vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území
mìsta, na monost poskytnutí pùjèek
z "Fondu na podporu bydlení a rozvoj mìsta" podle vyhláky è. 2/94 o
vytvoøení a pouití úèelových prostøedkù. Rozhodnutí o pùjèkách pro
rok 2001 schválilo mìstské zastupitelstvo usnesením è. 109/12/2000 dne
11. prosince 2000 a pùjèky budou
poskytovány v souladu s ustanovením uvedené vyhláky a pokynù ministerstva financí ÈR.
ádost o poskytnutí pùjèky si mohou obèané vyzvednout ve finanèním
odboru mìstského úøadu a vyplnìné
je odevzdat tamté nejpozdìji 31. ledna
2001.
MìÚ
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Hovory z radnice
o trase R 55, školách a půjčkách
l Otázka øeení komunikace R 55
byla svého èasu velmi aktuální a stanovisko mìsta jsme prezentovali i na naich stránkách. Z posledního jednání zastupitelstva se dovídáme o schválení provizorního napojení R 55 s úkolem pro
starostu - iniciovat zmìnu vedení R 55
trasou varianty è. 4. Trasa komunikace
byla vak ji zastupitelstvem jednou odsouhlasena a je souèástí plánu vyího
územního celku. Jak to tedy vlastnì je?
Fr. Cívela: Na ádost pøednosty okresního úøadu bylo v øíjnu 1999 na zasedání
mìstského zastupitelstva projednáno provizorní napojení obchvatu mìsta Otrokovice na I 55 v katastrálním území Napajedel.
Mìstské zastupitelstvo toto provizorní øeení v prosinci schválilo a uloilo starostovi
mìsta iniciovat zmìnu vedení trasy R 55
variantou pùvodnì znaèenou èíslem 4, tj.
podél Moravy kolem Fatry.
l Lze tomu rozumìt tak, e v rozporu
z plánem vyího územního celku a rozhodnutí mìstského zastupitelstva z roku
1996 se souèasné zastupitelstvo vyslovilo pro odlinou trasu R 55?
Fr. Cívela: Ano.
l Byl názor mìstských zastupitelù
jednotný?
Fr. Cívela: Usnesení bylo schváleno vìtinou tøinácti hlasù proti devíti.
l Mùeme struènì pøipomenout vývoj jednání kolem trasy R 55?
T. Plichta: V podstatì jde o dùleitou
záleitost, která je øeena od roku 1993.
V Napajedlích (úsek od kvítkovického høbitova po severozápadní bod Babic a Spytihnìvi) byly navreny ètyøi trasy. Trasa è. 1
vedla pod Pohoøelicemi, Spytihnìv obcházela z jihu a v roce 1994 byla vládním rozhodnutím schválena do plánu vyího územního celku zlínské aglomerace (VÚC ZA).
V jiní èásti naeho katastrálního území nebyla navrena pøíli astnì, pøedevím pro
Høebèín, spoleènost GZ Sand a obec Spytihnìv. Zastupitelstvo ve Spytihnìvi schválilo do konceptu svého územního celku variantu è. 4, tj. kolem Fatry, zaústìnou do tunelu délky 1 070 m pøes Duchonce. To vyvolalo nelibost zde bydlících obèanù a nesouhlasnou petici podepsalo 70 rodin. Referát
regionálního rozvoje Okresního úøadu ve
Zlínì jim poskytl jeden mìsíc k návrhu jiného øeení. Byla navrena trasa za Makovou
s tunelem o délce 1 300 m.
Napajedla se zabývala touto problematikou intenzivnì ihned po volbách v roce
1994. V dubnu 1995 byli k jednání pøizváni
vichni, kdo mìli k problému co øíci. Zúèastnili se vichni s výjimkou okresního úøadu.
Na nae opakované písemné ádosti reagovali a v listopadu 1995 se závìrem: bude

povolena trasa s maximálním stoupáním 4,5
% v prostoru za Makovou a bylo provedeno
krajináøské posouzení této varianty souèasnì s variantou kolem Fatry. Ji v lednu 1996
jsme obdreli toto dílo hotové. Obsahovalo
tunel o délce 3 400 m, stoupání 1,8 %
a objednáno bylo ji v srpnu 1995!
Na základì takového jednání státních
úøedníkù napajedelské zastupitelstvo v èervnu 1996 variantu kolem Fatry odmítlo (vyslovili se pro ni pouze dva zastupitelé).
Pøesto dál okresní úøad a Øeditelství silnic a
dálnic Brno prosazovali variantu kolem
Fatry.
V roce 1996 byl schválen územní plán
Spytihnìvi, v roce 1997 Otrokovic i se severní èástí naeho katastrálního území! Rozhodli jsme se øeit tento problém novým
územním plánem, nebo dosavadní plán (z
roku 1990) neøeil celé katastrální území,
ale pouze jeho zastavìnou èást, a byl v
rozporu s plánem VÚC ZA. Vichni obèané
mìli monost se k plánu vyjádøit.
V èervnu 1997 - po výbìrovém øízení na
zpracovatele územního plánu - byla podepsána smlouva o dílo.
V èervenci dolo k povodním a závìry z
nich bylo nutné zapracovat do konceptu
ÚP. Pøedevím tzv. generel Pomoraví. Ministerstvo pro místní rozvoj, resp. regionální pracovitì v Olomouci, nechalo zpracovat v rámci II. zmìny VÚC ZA posouzení
vlivù koncepce R 55 Hulín - Moravský Písek
na ivotní prostøedí a urbanistickou studii
Pomoraví kritického profilu Otrokovice Napajedla. Vechny tyto materiály má k
dispozici mìstské zastupitelstvo, zpracovatelé územního plánu i státní orgány. ádná z
tìchto studií vedení trasy R 55 kolem Fatry
neupøednostòuje.
Upøednostnilo ji ale 13 mìstských zastupitelù na zasedání v prosinci 2000. Kadý z
nich k tomu má své dùvody. Tím nejhorím
je snad ten, e u to trvá dlouho a a máme
klid.
II. zmìna VÚC ZA byla vyvolána za úèelem øeit úsek Napajedla - Spytihnìv. Za
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ètyøi roky se to stáním úøadù nepodaøilo.
Jsme tam, kde jsme byli v roce 1994 a budeme iniciovat III. zmìnu VÚC ZA. Hodnì
zdaru!
l Provizorní napojení R 55 vak znamená, e èást díla je hotova.
Od poèátku výstavby obchvatu mìsta
Otrokovic bylo zøejmé, e plán VÚC ZA není
respektován. Nerespektovala jej ani eleznice pøi výstavbì rychlostního koridoru u
obce Spytihnì, kde se mìly obì trasy køíit.
Ve nasvìdèovalo tomu, e rùzné zájmy
mají nad státním rozhodnutím navrch.
Schválením provizoria jsme vechny
tyto zájmy legalizovali a "èerný Petr" zùstal
v Napajedlích. Na nás je teï iniciovat zmìnu plánu vyího územního celku nehledì k
tomu, e dopravní problém z Kvítkovic se
posouvá dál do Napajedel a podle mého
osobního názoru nepøíznivì ovlivní i vývoj
prùmyslové zóny, kde bychom rádi vidìli
spíe nárùst podnikatelských subjektù, které by pøíznivì pùsobily na stav zamìstnanosti. Milionové studie generelu Moravy se
stanou bezcenným papírem, nebo jejich
argumenty také nebudou brány na zøetel.
To e by výstavba R 55 mohla vést k zaplavení høitì, èásti mìsta Na Kapli, Baovu
kolonku urèí z vìtí èásti k zániku a dalí
argumenty najednou nechtìla skupina zastupitelù slyet. Mìsto leí v kotlinì, pomìrnì málo vìtrané, to bychom mìli mít také na
zøeteli. To, e zamoøíme mìsto, abychom se
jednou za èas mohli vynoøit a jít se nadechnout nahoru na Kalvárku, nám budoucí generace nemusí odpustit. Vechny obce se
snaí dostat podobnou komunikaci co nejdále od lidských obydlí a mì - kdy to hodnì
pøeenu - by u nepøekvapilo ani to, kdyby
nìkdo pøiel s návrhem vést ji støedem
mìsta.
l Výstavba komunikace R 55 je otázka desetiletí, co samozøejmì souèasníky nezbavuje odpovìdnosti, spíe chci
naznaèit, zda nemùe dojít jetì ke zmìnì nebo je to definitivní øeení?
T. Plichta: Nic není definitivní. Dokonce
není ani jisté, e nae návrhy nìkdo vyslyí
a dojde ke zmìnì plánu.
l Mohlo by se stát, e by R 55 vedla
úplnì jinudy?
T. Plichta: I takový návrh se na poèátku
devadesátých let schvaloval. V podstatì jde
o spojnici z Vídnì dále na sever a pùvodní
návrh byl posunut hodnì na západ nìkde
kolem Vykova. Jaký by to pro ná pohranièní kraj mìlo dùsledek, si lze velmi snadno pøedstavit. A získáme-li jednou punc lidí,
kteøí stavbu blokují - a teï jsme to skuteènì
my, protoe Otrokovice mají díky nám vystaráno - kdoví.
Volba trasy by byla snadná, kdyby nìkterá z nich byla jednoznaènì lepí. V podstatì jsme museli vybírat ze patných tu
nejménì kodlivou. Já osobnì se pøikláním
k rozhodnutí rady mìsta z roku 1994 - podotýkám, e tenkrát jsem jetì nebyl starostou, ani èlenem rady.
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Nechci malovat èerta zeï a vidìt vìci
horí, ne skuteènì jsou. Ale na jeden
z posledních vlivù okresního úøadu pøed
jeho definitivním koncem, bychom mohli
dlouho a neradi vzpomínat.
l Promiòte, ale nemohu si odpustit
trochu jízlivosti v souvislosti s dalím
bodem usnesení. Bylo to stejné zastupitelstvo, bojující za neporuený ráz krajiny na okraji katastru, které schválilo
k individuální výstavbì lokality v tzv.
ekologickém koridoru uvnitø mìsta?
Fr. Cívela: Pøedmìtem jednání bylo omezené mnoství parcel Pod Dubovou a na
Pìnném. Jde o høíchy minulých let, které
bylo tøeba v souladu s øeením vlastnických
vztahù k pozemkùm øeit. Konkrétnì pokud
se týká Pìnného jde o tzv. baantnici a
pøilehlou parcelu. V ádném pøípadì to neznamená, e budou tyto lokality urèeny
k dalí nové výstavbì, stojíme o uchování
jejich hodnoty v pøírodní podobì. Pokud se
týká Janiovy skály, tam ádáme o zmìnu
územního plánu za úèelem vyuití pro bytovou výstavbu.
l Z usnesení z prosince loòského
roku vyplývá velký posun v jednání o
vyuití budovy bývalé hospodáøské koly. Mùete øíci nìco více k tomuto projektu?
Fr. Cívela: "O osudu budovy bývalé hospodáøské koly bylo rozhodnuto v pøedcházejícím roce a v souèasné dobì je zpracován projekt rekonstrukce. K jeho vypracování byli pøizváni jeho budoucí uivatelé Základní umìlecká kola R. Firkuného aby mohli uplatnit ji pøi zadání díla své
specifické poadavky. Celá rekonstrukce
pøedpokládá náklady ve výi 6 - 8 milionù
korun a bude s ní zapoèato v letoním roce.
Z rozpoètu mìsta na ni mùe být v letoním roce dle návrhu èerpán 1 milion korun - na rekonstrukci støechy, inenýrských sítí a izolací. Spoleènými silami se
snaíme najít vhodný zpùsob financování
celé akce, tak aby mohla být dokonèena
v pøítím roce."
l Se zaèátkem roku mají obèané mìsta znovu monost ucházet se o pùjèku z
fondu na rozvoj bydlení. Jak jsou tyto
prostøedky vyuívány?
Fr. Cívela: V loòském roce obdrelo pùjèku 21 adatelù a v podstatì se dá øíci, e to
byli vichni, kteøí vyhovìli stanoveným podmínkám.
Fond tvoøí státní pøíspìvek ve výi 2,4
mil. korun, který nám byl svìøen na dobu
deseti let. Kadý rok je mìsto povinno
k nìmu pøidat urèité procento ze svého rozpoètu, tj. v letoním roce 200 tis. Kè, a po
deseti letech bude poèáteèní èástku státu
vracet. Pravidla pro poskytování pùjèek jsou
daná vyhlákou mìsta z roku 1994, zájem
obèanù o tyto pùjèky trvá a mìsto má zájem
na schválené bytové úpravy poskytnout
maximální monou èástku. Zájemci o pùjèku musí pøedloit své ádosti do konce
mìsíce ledna."
-vb-

Pachatele, kteøí ponièili èást zídky u fotbalového høitì, nehledala policie dlouho. Vlastnì
je mìli døíve, ne pøedseda napajedelského fotbalového klubu pøiel nahlásit kodu.
Mezi obìma úèastníky dolo k dohodì a vedení klubu pøistoupilo na nápravu kody.
Rozebrání zídky a její znovupostavení se odhaduje na pár desítek tisíc korun. Parta tøí
mladíkù dostala anci ponìkud sníit svou vinu (souhrnnì tenkrát napáchali v Napajedlích
kodu asi za sto tisíc korun) a souèasnì pøemýlet, zda si to pøítì radìji neodpustí. -vb-

Bude první Fatra?
První napajedelské høíbì roku 2001 je
souèasnì prvním potomkem sedmileté klisny Faniky. Nejen své høíbìcí roky, ale i
první tréninky proívala Fanika v Napajedlích na Pìnném pod vedením ing. Radka
Vraje. Nadìjná kobylka svého trenéra nezklamala a její ètyøletá závodní dráha je
zdobena øadou vavøínù.
Jako dvouletá vyhrála dostih I. kategorie a byla ètvrtá v cenì Zimní královny. Ve
tøech letech jí patøilo stejné místo v klasickém dostihu Jarní cena klisen a dvì vítìzství vybojovala v dostizích jako ètyøletá.
Mezi nimi Cenu Fatry ve Sluovicích. Jako
pìtiletá nastoupila do startovních boxù celkem jedenáctkrát a vdy skonèila na hodnoceném umístìní.
Po celou závodní dráhu bìhala Fanika
v barvách Fatry a byla svému sponzoru

dùstojnou náhradou za skvìlého Cerberuse. V loòském roce byla fatrovským konìm
dvouletá Seatlle Daisy a letos, tøíleté klisny
jsou nejádanìjí, má pøed sebou slibnou
kariéru. Seatlle Daisy je v péèi trenéra ing.
Radka Vraje v Tréninkovém støedisku ve
Sluovicích, kam se po organizaèních zmìnách v Høebèínì pøemístilo tréninkové centrum z Pìnného. S jockejem Janem Demelem trénují ètyøiadvacet koní, pøevánì ze
soukromých stájí, a v loòském roce se úrovní získaných dotací umístili na druhém místì v republice.
Na výbìr "svých" koní si Fatra, zdá se,
nemùe stìovat. I kdy smysl sponzorského daru je samozøejmì spíe v podpoøe
napajedelského chovu jako takového.
A obdarovaní vyjádøili svùj vdìk naprosto
originálním zpùsobem - poádali Jockey
klub, aby první høíbì tisíciletí z nejstarího
chovu anglických plnokrevníkù u nás, potomek Faniky a Dara Monarch, neslo jméno
Fatra.
B. Velecká

Zatímco Fanika se tváøí zcela pøirozenì, na MVDr. Èernockém je znát, e je na svou
odchovankyni docela pyný.
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S Tomášem Plichtou na novoroční téma
Nežijeme tisíc let, žijeme každý den
Kadý okamik v ivotì je jedineèný a
neopakovatelný. Tato skuteènost vak nijak
nepopírá fakt, e jsou okamiky jedineènìjí,
neopakovatelnìjí, prostì naprosto výjimeèné. Konec starého a zaèátek nového roku k
nim patøí, ale je-li souèasnì koncem a zaèátkem století a tisíciletí, je to moment zcela
mimoøádný, který nemá monost proít kadý. Jaký byl poslední rok tisíciletí, co jsme
definitivnì zanechali runému dvacátému
století plnému válek, èím nás pouèilo a co
dobrého si vneseme do tisíciletí tøetího si
zodpovíme kadý za sebe. Co toto období
znamená pro celé mìsto, na to jsem se zeptala starosty Tomáe Plichty.
"Magický okamik pøelomu tisíciletí je
záitek doslova neopakovatelný. Zmìna letopoètu sama o sobì vak nic neznamená, kadý posun k lepímu èi horímu je výsledkem
mylení a jednání lidí. Pokud by si to vichni
uvìdomili, a to patné nechali odejít se starým letopoètem, bylo by to vem ku prospìchu. Je to utopie, nebo kadá doba má lidi
dobré a lidi patné, stejnì jako je má kadý
národ, kadé mìsto. Neexistuje ádná skupina, chcete-li strana ani národ, charakterù
pouze dobrých a pouze patných. Urèující je,
kterým smìrem se ubírá její vývoj, jak dokáe to dobré v lidech rozvíjet.
Napajedla jsou v tomto smìru prùmìrná
a protoe jsem patriot - øekl bych lepí prùmìr. Bez extrémních projevù rasové èi jiné
nenávisti s pøedpoklady ke klidnému obèanskému souití."
Ji nìkolikátý Silvestr za sebou trávíte stále ve stejné spoleènosti, jaký byl ten
poslední?
"est let jsem ve funkci starosty a kromì
jediného pøípadu vechny Silvestry jsem proil na radnici. To si nestìuji, naopak jsem
tomu rád. Rok co rok byli k uvítání nového
roku zváni na radnici vichni obèané mìsta a
také první minuty nového tisíciletí vítalo nìkolik stovek obèanù na námìstí. Radnice
nestojí zbyteènì uprostøed mìsta, skuteènì
touí být centrem, kde by se vichni mohli
scházet. Pùlnoèní setkání se nekonají proto,
e by mìli být lidé zvìdaví právì na starostu,
kterého naopak nejradìji celý rok nevidí, na
èleny zastupitelstva èi nìjaké proslovy. Konají se proto, aby se zde seli lidé ze vech
koncù mìsta od Jiráskové po Pøíèní a od
Kalvárky po Makovou. Aby zde potkali své
známe, se kterými si rádi pøipijí, podají ruce,
stráví spolu pøíjemnou chvilku. Radnice jim
k tomu jen poskytuje prostor. Letos - s ohledem na slavnost okamiku - ponìkud výpravnìjí ne v letech jiných. Díky vem, kteøí se
postarali o svìtelný a hudební doprovod
novoroèního setkání a podpoøili pøátelskou
atmosféru, která zde vládla a do ranních
hodin. Díky vem, kteøí pøili, uspoøádali spontánnì skvìlý ohòostroj a snaí se udrovat
stále tenèí nit - øekl bych - obèanské vzájemnosti."

Pojïme se spolu projít dneními Napajedly - co byste pøál v zapoèatém roce..
napajedelské kultuøe..
Kultura je pojem iroký, ale zøejmì máte
na mysli napajedelské kulturní instituce, konkrétnì Klub kultury. Klub kultury patøí mìstu
od zaèátku loòského roku. Proè se uskuteènil
tento obchod se závodem Fatra - o tom jsme
se zmiòovali ji nìkolikrát a na rùzných místech. Nyní si na sebe postupnì zvykáme.
Uplynulý rok probìhl v Klubu kultury podle
zabìhnutých pravidel a pro mìsto, jako majitele, se stává jakýmsi základem o pøehledu
financování a provozu klubu. Z roèní zprávy
pak budeme vycházet i pøi øeení vyuití
vech prostorových kapacit klubu.
Mìsto na sebe postupnì pøebíralo tíi
finanèních nákladù klubu tak jak postupnì
ustupovali od svých závazkù jednotliví èlenové sdruení právnických osob. Zatímco v
roce 1994 jsme poskytli na kulturu 140 tis. Kè
a klub hospodaøil s dotací 490 tis. Kè, v roce
1997 pøilo do klubu z rozpoètu mìsta ji
500 000 Kè. V loòském roce jsme klubu pøevedli 1 milion korun. V poøádání kulturních
poøadù - snad jsme i jako laici schopni pochopit, e zájem publika se tìko odhaduje a
dováená kultura není vùbec levná - jsme
dovolili hospodaøení se ztrátou 50 000 Kè.
Z hospodáøských zpráv klubu za nìkolikaleté období jsme usoudili, e poskytnutý milion pøekraèuje potøeby na bìný provoz a
zbývající prostøedky poslouí k postupné obnovì zastaralého zaøízení.
V letoním roce bude z prostøedkù mìsta
na èinnost klubu odvedena stejná èástka - tj.
1 milion korun. A mìl by se stát obdobím,
které bude sledováno tentokrát po stránce
plnìní jeho funkcí, naplòování potøeb obèanù a klub by nás mìl pøesvìdèit o správnosti
øídících postupù.
Jinak pøeji klubu astnou ruku pøi výbìru poøadù, hodnì ochotných a nadených
lidí pøi organizaci kulturních a spoleèenských
akcí a spousty spokojených divákù."
napajedelskému sportu
"Tím, èím jsem u kultury skonèil, bych u
sportu rád zaèal - hodnì organizátorù, vedoucích, trenérù - prostì vech tìch tahounù, bez
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nich tato èinnost není vùbec moná. Sport je
dnes obecnì velký byznys, sponzoøi ve snaze se zviditelnit investují do prestiních klubù a na mìstì a regionálních podnicích zùstává starost o "nezávodní" sport, o mládenické kolektivy a rekreaèní tìlovýchovu.
Mìsto roènì poskytuje vem sportovním
sdruením 600 000 Kè ze svého rozpoètu na
úèelové akce a letoní rok bude pokraèovat ve
stejném duchu a na stejné finanèní úrovni."
napajedelskému kolství
"V nadcházejících dvou letech èeká vekeré kolství zásadní reforma. Doposud byly
hospodáøi s majetkem kol obce a pedagogiètí pracovníci i obsluný personál byli zamìstnanci kolských úøadù. Pøipravovaná právní
subjektivita závisí od pøijetí nového kolského zákona a pøinese do kol nový systém
øízení a hospodaøení. Pøál bych kolám dobrý kolský zákon, bezproblematický pøechod
na nové podmínky a hlavnì, aby manaerské
úkoly nových øeditelù neudolaly jejich prvotní poslání, spoèívající v péèi o výchovu a
vzdìlávání mladé generace.
Mìsto se stará o dvì základní koly, mateøské koly a základní umìleckou kolu. Své
finanèní prostøedky dìlí podle priorit a není
to vdy snadné rozhodování. V letoním a
pøítím roce bude nejvìtí objem finanèních
prostøedkù vìnován na rekonstrukci bývalé
hospodáøské koly vedle Høebèína, kterou
by mìla v budoucnu uívat Základní umìlecká kola Rudolfa Firkuného."
podnikatelské sféøe
"Vem samozøejmì pøedevím hodnì
podnikatelských úspìchù, nebo od toho se
bude odvíjet rozvoj vekerých dalích oblastí. Mìsto má zájem získávat na své území
nové podnikatelské subjekty a usnadòovat
ivot tìm, které zde existují. V pøedcházejících letech pro to vytvoøilo základní podmínky napø. výstavbou èistièky odpadních vod,
vymezením prostoru pro výstavbu podnikatelských subjektù ve svém územním plánu a
urèitý význam bude mít i napojení mìsta na
dálkové vytápìní. Výsledným efektem by
mìlo být ovlivnìní míry nezamìstnanosti,
která v závìru loòského roku poklesla v porovnání s prvními mìsíci roku asi o jedno
procento (zhruba ze sedmi na est), ale stále
o 2 - 3 % pøevyuje stav nezamìstnaných,
kterým vyhovují krátkodobé pracovní pomìry. Ukazatelem ekonomické prosperity nejsou zdaleka prosté poèty zaregistrovaných
podnikatelù a ivnostníkù, ta nevypovídají
témìø o nièem, ale daòová výtìnost na jednoho obèana.
Daòová výtìnost v Napajedlích v roce
1999 èinila 4 136 Kè a s mení odchylkou bude
stejná za rok 2000. Tato èástka staví Napajedla v øadì deseti mìst naeho regionu a na
sedmé místo. Jen pro zajímavost - nejvyí je
ve Vizovicích (6 535 Kè), které jsou co do
poètu obyvatel polovièní. Vyí je vak napø.
i v Pohoøelicích, které navíc finanènì nezatìuje ani kino, klub kultury, mìstská policie,
technická správa
Dvìma podnikatelským subjektùm, které dotváøejí charakter mìsta ji desítky let Fatøe a Høebèínu - pøeji obzvlá hodnì zdaru
a také - pøeji je mìstu.
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Fatra zamìstnává celé napajedelské rodiny øádku let, její vliv na podobu mìsta
v jeho souèasné podobì byl velmi výrazný a
nebudu se mýlit, kdy øeknu, e spousta
projektù - a stavebních, sportovních, kulturních - by nevznikla bez Fatry. Co je na tom
nejdùleitìjí je to, e to nebyla vdy jen otázka
penìz, ale pøedevím dobré vùle a dobrého
vztahu lidí, kteøí o tìchto vìcech rozhodovali, k potøebám mìsta a jeho obèanù.
Høebèín je pro mì záleitost srdce a myslím si, e stejnì jako mnì, i dalím obyvatelùm mìsta by chybìlo, kdyby z jeho okolí
zmizely pastviny s popásajícími se koòmi."
mìstské policii
"Té bych pøál naopak práce co nejmíò.
Myslím té nepøíjemné represivní. A se jí dál
daøí zachraòovat zatoulané domácí miláèky,
a bdí neustále nad dìtmi na silnièních pøechodech, a nemusí zasahovat ve sporech,
které pøekroèí meze lidské dùstojnosti, a
nejsou svìdky tragických nehod "
technické správì
"Technická správa je jednou nohou samostatným subjektem a moná je tohle jedna
z mých posledních pøíleitostí, kdy jim mohu
vyjádøit jakési uznání, nebo od pøítì jim
budeme ji jenom platit.
Kadý, kdo se dokáe dívat kolem sebe,
se pøi svých cestách po republice neubrání
srovnání a Napajedla - nechci tvrdit, e ve je
plnì stoprocentní - jsou mìsto upravené a
èisté. A ruku na srdce - je to práce, která není
tou nejádanìjí seberealizací, do které se
nikdo pøíli nehrne a pøi které za tøicet korun
na hodinu ani nikdo nebude potit krev. Je-li
vykonávána dobøe, zaslouí uznání jako kadá jiná.
Já jim pøeji aby mìli z výsledkù své práce
radost, protoe má smysl a pro nás vechny
hodnì znamená. A také aby jim to obèané
usnadnili tím, e nebudou svévolnì výsledky jejich práce nièit."

Klubové ohlédnutí
Vánoèním koncertem Klub kultury v
Napajedlích tradiènì uzavírá kadý návtìvnický rok. Letos se o skvìlou vánoèní náladu
postarala osvìdèená dvojice - Jarmila uláková a skupina Fleret. Diváci, kteøí zaplnili
divadelní sál do posledního místeèka (foto 1)
se zaslouili o to, e dobrá nálada ovládla
nejen jevitì a hleditì, ale s dobrým pocitem se louèili s rokem 2000 i poøadatelé.
Aby se hosté cítili v Napajedlích jako
doma, o to se postarali v zastoupení poøadatelù èlenové Divadla Zdeòka tìpánka nejen
pøi závìreèné dìkovaèce (foto 2), ale i v
zákulisí po celou dobu jejich pobytu (foto 3).
A protoe hosté nezavítali do Napajedel poprvé, jednalo se o péèi vskutku neformální.
Se èleny Divadla Zdeòka tìpánka se
mùete setkat pøi jednom z prvních programových èísel Klubu kultury v roce 2001 ji
tuto sobotu. Pøedstaví se vám v pohádce
"Princezna se zlatou hvìzdou na èele". Reijnì ji nastudovala Mirka Medková, která sou-

1

mìstskému zastupitelstvu
"Aby si zaslouilo dùvìru obèanù."
a vem jeho obyvatelùm?
"Vrátím se znovu na zaèátek, k poslední
silvestrovské pùlnoci. Ke spoustì zdraví, tìstí, spokojenosti a vyplnìní vech jejich osobních pøání bych vem pøál, aby k sobì mìli
navzájem stále blízko. Aby mìli kolem sebe
stále dobré pøátele, na které se mohou spolehnout. Aby dokázali otevøít svá srdce vem,
kdo to potøebují. Aby dìti mìli pocit bezpeèí,
mohly se radovat, uèit a rozvíjet se. Aby
senioøi v naich domovech i klubu dùchodcù
proívali své dny v klidu, za pøívìtivé pozornosti svých blízkých, aby jejich poslední dny
nezavalila hoøkost, pocit zbyteènosti a prázdnota. Aby vichni, kdo chtìjí pracovat, nali
uplatnìní. Aby zmizela le, fale a podvod,
hrabivost, krutost a nespravedlnost. Aby se
vichni mohli radovat ne o silvestrovské
pùlnoci, ale kadý den v roce. Neijeme tisíc
let, ijeme kadý den."
Pozn.red.: Pokud na nìkoho nedolo,
zlobte se na redakci, více prostoru jsme starostovi nedali.
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2
èasnì ztvárnila titulní roli této pohádky, která
patøí do zlatého fondu èeské klasiky.
B. Velecká
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Neznalost neomlouvá
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Novinky v dopravním značení
Váení øidièi
Jak ji jistì vichni víte, od 1. ledna 2001
vstupuje v platnost nový zákon o provozu
na pozemních komunikacích (361/2000 Sb.).
Vzhledem k tomu, e Technická správa mìsta Napajedel je organizace oprávnìná k instalování nových dopravních znaèek, chtìl
bych Vás upozornit na nìkteré novì instalované dopravní znaèky v naem mìstì a na
jejich význam.
Velkou diskusi vyvolala v naem mìstì
neobvyklá (ale napø. ve Zlínì bìná) dopravní znaèka V12b - lutá souvislá èára.
Touto znaèkou se oznaèuje úsek silnice,
kde je zakázáno zastavení (øidiè nesmí uvést
vozidlo do klidu ani na dobu nezbytnì nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení pøepravovaných osob, nebo k neprodlenému naloení nebo sloení nákladu). Tato znaèka byla instalována pøed spoøitelnou vzhledem k tomu, e mnoho øidièù
nerespektovalo ustanovení zákona které
øíká, e øidiè nesmí zastavit a stát na køiovatce a ve vzdálenosti kratí ne 5 metrù
pøed hranicí køiovatky a 5 metrù za ní a ve
vzdálenosti kratí ne 5 metrù pøed pøechodem pro chodce. Nìkteøí øidièi dokonce
parkovali v protismìru! V neposlední øadì
vzhledu mìsta nepøispìlo ani to, e vìtina
øidièù po vystoupení z vozidla namíøila nejkratí cestou pøes travnaté plochy k bankomatu. Pokud pøijelo více autobusù, musely
zùstat stát pøed køiovatkou, co k bezpeènosti provozu také nepøispívalo. Vzhledem
k tomu, e neukáznìných øidièù pøibývalo,
bylo po konzultaci s dopravním inspektorátem pouito této dopravní znaèky.
Dalí neobvyklá znaèka je pouita v nové
èásti ulice Na Kapli. Jedná se o znaèku D49a
- obytná zóna. Vzhledem k tomu, e tato
znaèka je u nás zatím (podle mne bohuel)
velmi neobvyklá, pøiblíím Vám nìkterá
ustanovení § 39 zákona:
Obytná zóna je zastavìná oblast, její
zaèátek je oznaèen dopravní znaèkou "Obytná zóna" a konec je oznaèen dopravní znaèkou "Konec obytné zóny". V obytné zónì
smìjí chodci uívat pozemní komunikaci v
celé její íøce. Jsou dovoleny hry dìtí na
pozemní komunikaci. V obytné zónì smí
øidiè jet rychlostí nejvýe 20 km/h. Pøitom
musí dbát zvýené ohleduplnosti vùèi chodcùm, které nesmí ohrozit; v pøípadì nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno
jen na místech oznaèených jako parkovitì.
V obytné zónì a pìí zónì musí chodci
umonit vozidlùm jízdu. To platí i pro dìti
hrající si v obytné zónì.
Pùvodnì, mìla být tato komunikace budována jako pìí zóna. Vzhledem k tomu, e
zde budou prodejny, bylo nakonec od tohoto zámìru uputìno a byla zde zøízena zóna
obytná, co umoní zásobování prodejen
lehèími vozidly a pøíjezd zákazníkù na parkovitì. Tato komunikace by v ádném pøípadì nemìla slouit jako "rychlospojka"
mezi ulicí Na Kapli a námìstím.

Tìsnì pøed koncem roku byla také osazena dopravní znaèka D6 - pøechod pro
chodce v Komenského ulici, mezi kolami.
Toto vyplynulo z nového zákona, protoe
øidiè je podle §5 povinen umonit chodci,
který je na pøechodu pro chodce nebo jej
zøejmì hodlá pouít, neruené a bezpeèné
pøejití vozovky; proto se musí øidiè takového vozidla pøibliovat k pøechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo pøed pøechodem pro chodce, a pokud
je to nutné, je povinen pøed pøechodem pro
chodce zastavit vozidlo.
Zmìna dopravního znaèení byla provedena také ve spojovací ulicí mezi ulicemi
Komenského a Jiráskova. Stávající (bohuel nikým nerespektované a asi ani nerespektovatelné) dopravní znaèky "Zákaz vjezdu vech vozidel v obou smìrech", doplnìné dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze
vjezd povolen" byly odstranìny a nahrazeny znaèkami "jednosmìrný provoz" ze strany Komenského a "zákaz vjezdu vech vozidel" ze strany od Jiráskovy. Toto dopravní
øeení bylo pouito po domluvì a odsouhlasení dopravním inspektorátem. Dùvod byl
celkem prozaický - zvýit bezpeènost chodcù v této lokalitì.
Vzhledem k tomu, e také chodci jsou
úèastníky silnièního provozu, dovolil bych
si upozornit na nìkteré povinnosti chodcù :
Je-li blíe ne 50 m køiovatka s øízeným
provozem, pøechod pro chodce, vyznaèený dopravní znaèkou "Pøechod pro chodce", musí chodec pøecházet jen na tìchto
místech. Na pøechodu pro chodce se chodí
vpravo. Mimo pøechod pro chodce je dovoleno pøecházet vozovku jen kolmo k její ose.
Pøed vstupem na vozovku se chodec musí
pøesvìdèit, zdali mùe vozovku pøejít, ani
by ohrozil sebe i ostatní úèastníky provozu
na pozemních komunikacích. Chodec smí
pøecházet vozovku, jen pokud s ohledem
na vzdálenost a rychlost jízdy pøijídìjících
vozidel nedonutí jejich øidièe k náhlé zmìnì smìru nebo rychlosti jízdy. Jakmile vstoupí chodec na pøechod pro chodce nebo na
vozovku, nesmí se tam bezdùvodnì zastavovat nebo zdrovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl pøejít vozovku mávnutím
bílou slepeckou holí ve smìru pøecházení.
Chodec nesmí vstupovat na pøechod pro
chodce nebo na vozovku, pøijídìjí-li vozidla s právem pøednostní jízdy; nachází-li se
na pøechodu pro chodce nebo na vozovce,
musí neprodlenì uvolnit prostor pro projetí
tìchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat
na pøechod pro chodce nebo na vozovku
bezprostøednì pøed blíícím se vozidlem.
Vzhledem k tomu, e tento èlánek je
urèen zejména pro obyvatele naeho mìsto, nepouíval jsem v èlánku doslovnou
citaci zákona, ale pouze nìkteré pasáe.
Pøesné znìní zákona je mono nalézt napø.
ve sbírce zákonù 98/2000 nebo na internetové adrese www.mvcr.cz.
Ing. Ale JIRKÙ, TSM
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Daň z nemovitostí
pro majitele bytů
a nebytových prostor
Poèínaje zdaòovacím obdobím roku
2001 se pøedmìtem danì z nemovitosti staly
i byty a nebytové prostory vèetnì podílu na
spoleèných èástech budovy, které jsou takto zapsány v katastru nemovitostí. Jejich
majitelé se tedy pro rok 2001 stali poplatníky danì z nemovitostí. Jejich povinností je
podat pøíslunému správci danì do 31. ledna 2001 daòové pøiznání. Jestlie je byt èi
nebytový prostor ve spoluvlastnictví (napø.
manelù), podává daòové pøiznání jen jeden z nich. Nový poplatník podá øádné daòové pøiznání, poplatník, který v loòském
roce ji nemovitost pøiznával (napø. rodinný dùm, zahradu, gará), podá daòové pøiznání dílèí.
Fyzické osoby, které mají byt odkoupený od státu, obce èi drustva a nedolo k
dalímu pøevodu nebo pøechodu vlastnického práva na jiné osoby ne osoby blízké,
mají podle § 9 odst. 1, písm. j)nárok na
osvobození od danì do roku 2002 vèetnì.
Nárok na osvobození je nutné uplatnit v
daòovém pøiznání a doloit, napø. kopií kupní smlouvy.
Tiskopisy daòových pøiznání vèetnì
pouèení k jejich vyplnìní jsou k dispozici na
podatelnì Finanèního úøadu v Otrokovicích.
Øádnì vyplnìné a vlastnoruènì podepsané
daòové pøiznání lze správci danì zaslat
potou, eventuálnì podat na podatelnì úøadu. Daò z nemovitosti je poplatník povinen
v daòovém pøiznání si sám vypoèítat, uplatnit pøípadné osvobození a vyèíslit jejich
výi. Vzhledem ke znìní zákony è. 337/1992
Sb. o správì daní a poplatkù, a zákona è.
338/1992 Sb. o dani z nemovitosti, není toto
moné poadovat po pracovnících finanèního úøadu.
Adresa: Finanèní úøad v Otrokovicích,
ulice J. Jabùrkové 1427, 765 02 Otrokovice.
Úøední hodiny: pondìlí a støeda od 8
do 17 hodin.
Podatelna: pondìlí a støeda od 8 do 12
a od 12.30 do 15.30 hodin, úterý, ètvrtek a
pátek od 8 do 12 a od 12.30 do 13.30 hodin.

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Hurikán z ringu • Řecký blb • Ženy noci
• Ďábelská hra • Zabijáci • Carrie 2 •
Galaxy Quest • Hrdina Dave • Spalující
touha • Vysoká hra • Human Traffie •
Základna 2 •

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00
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Napajedelští vinaři udržují historickou tradici
Z odborného vinaøského hlediska se dají
Napajedla charakterizovat jako severní okrajová vinaøská lokalita, která se nachází na hranici rentability pìstování révy vinné. Plocha
osázená vinicemi se zdaleka nemùe vyrovnat
standardním vinaøským obcím na jihu Moravy, avak podíváme - li se do historie je zøejmé,
e napajedeltí vinaøi mají na co navazovat. Ne
kadá vinaøská obec se mùe pynit takovou
historickou tradicí.
Podívejme se jen zbìnì na základní historická data. První zmínky o pìstování révy
vinné v Napajedlích se dají datovat do 14.století, tedy do raných poèátkù napajedelského
osídlení.
Prvním dochovaným dokumentem, který
prokazuje existenci napajedelských vinic, je
listina Václava z erotína z 12.dubna 1527,
kterou udìluje napajedelským výsadu na vybudování nových vinohradù v napajedelské
hoøe. Ji v této dobì se setkáváme s názvy
vinièních tratí Stará hora, Radovany a Dubová,
které se nám dochovaly a do dnes. Zejména
pojmenování trati "Stará hora" svìdèí o tom, e
se zde pìstovala réva vinná ji
v pøedcházejících generacích.
Obdobím nejvìtího rozkvìtu je ovem
17. století. V roce 1679 vydává Julius Vilém
z Rotálu, tehdejí majitel napajedelského panství, "Právo a øád horenský". Existence vinièního - horenského práva a soudu øadí Napajedla
mezi významné vinaøské obce regionu.
Jetì v 1. polovinì 19. století èítala výmìra
vinic v mìsteèku cca 12 ha (tj. asi 60 mìøic), v
okolních obcích panství bylo evidováno dalích cca 30 ha. Vinaøská produkce dosahuje
vrcholu a víno je velmi dobrým obchodním
artiklem. Na konci 19. století vak podléhají
místní výsadby epidemii révokazu a houbových chorob, nemalý podíl na likvidaci vinic
má také rozvoj lihovarnictví. Na dlouhé roky
se vinice v místních tratích neobjevily.
O vinaøském "obrození" se dá hovoøit a
v 60. letech 20. století, kdy pod vedením nadeného vinaøe, pøedsedy Zahrádkáøského svazu
pana Frantika Kuèery, vznikají nové vinohrady pøedevím v trati Radovany.
Dnes mùeme konstatovat, e se obnova
napajedelských vinic podaøila. Ve vìtinì tratí
u najdeme alespoò mení vinohrádek a vinaøi
si ve mìstì nali opìt své místo. Kadoroènì
poøádané výstavy - koty vín jsou toho dùkazem. O snahách vinaøù, udret perspektivu
místního vinaøství, vak svìdèí i jejich dalí
aktivity.
Od 21. srpna 2000 vstoupila v platnost
novela vinaøského zákona (è. 216/2000 Sb.).
V novém zákonì, ji podle podmínek vyadovaných pravidly evropské unie, jsou specifikovány nejen vinaøské oblasti a vinaøské obce,
ale také nové, ovìøené vinièní tratì. Do budoucna mùe být jakostní víno s pøívlastkem
produkováno pouze z hroznù vypìstovaných
v ovìøené, evidované vinièní trati. Zároveò je
zde návaznost na dotace pro nové výsadby.
Nutno dodat, e obce, které si nezaregistrovaly vinièní tratì, byly z vinaøského zákona vyøazeny.
Vytipováním vinièních tratí v Napajedlích
byl povìøen odbor ivotního prostøedí Mìstského úøadu, k úèasti do odborné komise byli
pøizváni èlenové výboru vinaøské sekce Èes-

kého zahrádkáøského svazu. Pøi výbìru tratí
bylo pøihlédnuto k ekologickým, agrotechnickým a historickým dispozicím jednotlivých
poloh. Nakonec bylo vyèlenìno 5 vinièních
tratí, které byly posléze ovìøeny a schváleny
Ústøedním kontrolním a zkuebním ústavem
zemìdìlským ve Znojmì, který je povìøen
evidencí vinic a vinièních tratí.
V následující tabulce jsou uvedeny napajedelské vinièní tratì s jejich rozlohou, tak jak
jsou zapsány ve vinaøském zákonì:
celková stávající
místní název tratì výmìra (ha) vinice (ha)
Stará hora
Dolní Radovany
Horní Radovany
Svatojánky - Hamry
Dubová
celkem

11,30
3,06
7,61
9,86
10,10
41,93

0,24
1,61
6,50
0,52
cca 10 %
9,88

Pouze v uvedených tratích mohou být
v budoucnu vysazovány evidované vinice
a zde produkované víno mùe nést název víno
s pøívlastkem.
Pro zajímavost jetì uveïme seznam odrùd révy vinné, které jsou povoleny dle nového zákona v naí Uherskohradiské vinaøské
oblasti, pro produkci jakostních vín: Aurelius,
Chardonnay, Irsai Oliver, Mukát moravský,
Müller Thurgau, Neuburské, Pálava, Rulandské bílé a edé, Ryzlink rýnský, Sauvignon,
Sylvánské zelené, Tramín èervený, Veltlínské
èervené rané, Veltlínské zelené, André, Frankovka, Modrý Portugal, Neronet, Rulandské
modré, Svatovavøinecké, Zweigeltrebe.
Originály map s vyznaèenými hranicemi
vinièních tratí v napajedelském katastru, jsou
uloeny u pøedsedy vinaøské sekce ÈZS p. J.
Koleèkáøe. Samozøejmì kadý zájemce má
monost do map nahlédnout a informovat se
(tel.: 794 3796).
Popøejme tedy do nového tisíciletí Napajedlím hodnì nadených a pracovitých vinaøù, kteøí uchovají staletou tradici pro dalí
generace. Doufejme, e malebné vinice neopustí zdejí specifické slunné svahy a kvalitní
víno místní produkce nás bude i nadále zahøívat na dui i na srdci.
Jaroslav KOLEÈKÁØ, vinaøská sekce ÈZS
Doznìly koledy, pøivítali jsme po dvoutisící pøíchod Mesiáe, oslavili nástup nového století a dokonce i tisíciletí. V ivotì lidském je moné stále nacházet dùvody
k oslavì - tøeba pøi narození dítìte, dosaení
vìtího èi meního úspìchu, ke kterému
jsme se poctivì dopracovali. Poctivá práce
si zaslouí oslavu vdy a tak se obèas setkáváme i s oslavou nìjaké instituce, která je
dlouhodobì potøebná, uiteèná a úspìná.
Jako tøeba Základní umìlecká kola Rudolfa
Firkuného.
Vznikla v padesátých letech (1951).
V dobì, která nebyla právì pøíznivá. Jako
hvìzdièka nadìje a dùkaz, e i v tìkých
dobách mùe vzniknout nìco pozitivního.
První uèitelé zaèínali ve velmi skromných podmínkách. Svým nadením a vytrvalostí dokázali "hudebku" zaèlenit do ivota

Vánoce 2000
"Na Vánoce dlouhý noce, jsou tam velký
chumelice." Jo, tak koledy, ty jsme poslouchali
odpoledne, ale berme vechno pìknì od rána.
Tak pùl hodiny potom, co jsme se probudili, jsme snídali. Chvíli po snídani jsme se s
takou pustili do oøezávání naeho vánoèního
stromeèku. Za chvíli u byl dost úzký, take se
nám dobøe veel do naeho zeleného vánoèního stojanu. Pak jsme zdobili. Nejdøíve èokoládové figurky, pak dlouhé baòky a nakonec
vechno ostatní. Potom mamka rozhodla, e si
dáme obìd, ale vzhledem k tomu, e na tìdrý
den se jak známo nemá jíst maso, aby se veèer
vidìlo zlaté prasátko, tak jsme mìli pouze
polévku. Po jídle jsme odpoèívali a jak u bylo
psáno - poslouchali koledy.
Zhruba kolem ètvrté hodiny odpolední
jsme vytáhli z mrazáku kapra a taka ho naporcoval, ale kvùli tomu, e já nikdy nejím kapra,
tak mamka musela vytáhnout i filety. Potom
jsem to vechno s mamkou poobaloval, jak se
obaluje napøíklad øízek.Pak to taka vechno
na tøi várky usmail ve friáku. Zatím jsme my
s mamkou nachystali na stùl. Jedlo se.
Nejdøíve zeleninová polévka, potom má
oblíbená houbová omáèka, ke které jsme mìli
oblíbenou vánoèku. Pak byly filety a kapr. Já
obyèejnì sním jednu filetu a pùl. Kdy jsme
dojedli, tak jsme dìlali vánoèní zvyky, nejdøíve jsme rozkrajovali jablko, vichni jsme mìli
hvìzdièku a tak jsme se radovali. Potom jsme
poutìli svíèky pøilepené voskem k oøechovým skoøápkám po vodì v míse. Pak jsem s
takou el dát veèeøi naemu psu Ferdovi a
trochu kostí od kapra ke stromùm do zahrádky.
Kdy jsme se vrátili do domu, museli jsme
si jako kadé Vánoce umýt ruce a ji jsme uslyeli
cinkání zvoneèku. A tak jsme pospíchali ke stromeèku, kde u byly dárky. Já jsem dostal mimo
jiné také horské kolo a Eifelovu vì jako døevìnou skládaèku. Vichni jsme se radovali z naich
dárkù.
Petr Krajèa, III.A 2. základní koly

PODĚKOVÁNÍ
Dìkuji Sboru pro obèanské záleitosti
v Napajedlích a vem pøátelùm za blahopøání
k mému ivotnímu jubileu a vem pøeji do
nového tisíciletí zdraví, tìstí a hodnì krásných dnù.
Svatava ZELDOVÁ
mìsta. Stala se nepostradatelným zaøízením,
které pøispívalo a pøispívá ke kulturní vyspìlosti dìtí i jejich rodièù, ke kultuøe mìsta
vùbec.
Ètyøi stovky obyvatel koly (380 ákù s
20 uèiteli) pod vedením øeditele Mgr. Emila
Slámy zaène slavit hned v lednu. A pak
kadý mìsíc pøipraví alespoò jednu akci
jako výraz oslavy existence naí koly, ale
také jako hold lidskosti, kulturnosti a veho
dobrého v lidech.
Vechny vás na tyto akce srdeènì zveme. Pøijïte si proít ten nádherný sváteèní
pocit, kdy vám hudební nástroj v rukou
zazní melodií, kdy ruce dokáí výtvarnou
technikou vyjádøit stav vaí due, kdy v
hlínì objevíte její skuteèný tvar... Svátek,
který ve kole se svými áky proíváme den
co den.
Vìra áková
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Valná hromada KČT Napajedla
Klub èeských turistù patøí v Napajedlích
k velmi aktivním spoleènostem, se kterou
jsme se v prùbìhu roku podívali na stránkách naich novin do rùzných koutù republiky. Vidìt je najednou v poètu 70 - 80 klidnì
sedìt na jednom místì, to je pozvání, které se
neodmítá.
Pro èleny napajedelského Klubu èeských
turistù byla jejich valná hromada v pondìlí
15. ledna výjimeèná tím, e byla první od
slouèení oblastí Chøiby a Valasko. I kdy se
k tomuto tématu nevedla ádná diskuse, evidentnì i napajedeltí turisté souhlasili s tím,
aby se spojily pod jednu oblast okresy pùsobící na území Chøiby, co jim poskytuje výhodnìjí podmínky pro péèi o tuto pøírodní
oblast a kopíruje v podstatì nové uspoøádání
krajù.
Náhodnému návtìvníkovi pøipadlo na
valné hromadì výjimeènými mnohem více
vìcí. V prvé øadì naprostá neformálnost,
velmi druná atmosféra, obsáhlá zpráva plná
faktù, zjevná vzájemná tolerance a respekt a
pøedevím nezmìrné nadení a úcta vùèi
pøírodì.
Vechny tyto atributy jsou vlastní pøedevím pøedsedovi klubu Karlu Janokovi, který vìnuje èinnosti KÈT vekerý volný èas, ale
ani dalí èlenové nejsou pøíli pozadu. Zvlátní podìkování zasluhují pøedevím ti, kteøí si
vzali na starost své mladí kamarády z Asociace TOM.
Klub èeských turistù sdruuje v republice 40 tisíc lidí a poslední dva roky pùsobí
spoleènì s Asociací Turistických Oddílù Mládee, èítající 10 tisíc dìtí. Výèet celoroèní
èinnosti jen za oblast Chøiby je obsáhlý a
zahrnuje nejen desítky turistických akcí, závodù a setkání, ale i kus práce pøi znaèení
turistických cest a cyklotras, spolupráci pøi
vydávání turistických map aj.

zapøení. Úctyhodná èísla pøedloil Jiøí Kuèera za cyklooddíl, jeho èlenové se objevují i
v celostátních pøehledech turistù s nejvyími poèty najetých kilometrù. 75 úèastníkù 19
cyklistických akcí ujelo v loòském roce 44
579 kilometrù a sám J. Kuèera 2 490 km!
Témìø ètyøi desítky akcí zahrnuje i plán
na rok 2001, zhruba deset je urèeno výhradnì
dìtem a ve vech ostatních se scházejí bez
rozdílu vìku rùzné party a celé rodiny. I kdy
jiné trasy si volí výpravy s dìtmi, jiné stále
velmi aktivní skupina seniorù. Kolem stovky
akcí zahrnuje Kalendáø turistických akcí KÈT
celé oblasti Chøiby, kterých se mohou zúèastòovat èlenové ze vech klubù. O jedné z nich,
která rámec KÈT pøesahuje, je výstavba kamenné rozhledny na Brdu, nejvyím vrchu
Chøibù.
Po zhodnocení roèní práce zvolila valná
hromada nový výbor, který bude øídit KÈT

Napajedla po dobou dvou let. Dobrovolnì se
tìchto povinností ujali opìt jako pøedseda
Karel Janoek, Miroslav Seitl, který je souèasnì tajemníkem oblastního výboru, Jitka Ingrová, Karel Baïura, Jiøí Kadlec a Karel Král.
V jiném pøípadì by se sluelo výboru
popøát hodnì zdaru, ale v pøípadì lidí tak
pracovitých a ochotných ke spolupráci pøejeme jenom vem hodnì astných kilometrù
po vlastech èeských a a je neopoutí jejich
vlídnì hecující humor.
B. Velecká

Pozvání od napajedelských Sokolů

Napajedelský KÈT tvoøí 152 èlenù, do
Asociace TOM patøí 78 z nich. Roènì poøádají
a zúèastòují se takøka ètyøiceti akcí, z nich
nìkteré jsou vícedenní. "koda, e tìch víkendù není v roce víc." povzdechl si jeden z
úèastníkù valné hromady. Klub se podílí na
vech akcích spoleènì, i kdy nìkdo dává
pøednost pìí turistice, jiný cyklistice a nìkomu uèarovalo vodáctví. Tím, co je spojuje je
láska k pøírodì, pohybu a nìkdy také písnièka u ohnì. Zprávy o prùbìhu nìkterých nejvýznamnìjích akcí, psané s lehkostí a vtipem, pobavily celý sál. Jen úèastníci akcí
vìdìli, kolik se za humornými slovy, psanými s èasovým odstupem, skrývá døiny a sebe-

Váení obèané, milá mládei, pøi vstupu do nového roku 2001 vás srdeènì
zdravíme a nabízíme vám monost zapojit se do tìlocvièné a spoleèenské èinnosti v
sokolských oddílech, které se scházejí v napajedelské sokolovnì.
Nabízíme cvièení v tìchto oddílech:
- sportovní gymnastika - aèky: cvièebním dnem je pondìlí, zaèátek v 15 hodin
- sportovní gymnastika - áci: cvièebními dny jsou pondìlí, støeda a pátek od 16
hodin
- cvièení rodièù s dìtmi: úterý od 15.45 hodin
- dìtský aerobik: úterý od 17 a ètvrtek od 16.45 hodin
- sportovní vestrannost - mladí eny: úterý od 18 hodin
- jóga - eny: støeda od 18.30 hodin
- sportovní vestrannost - eny: pondìlí a ètvrtek od 19 hodin
- zdravotní tìlocvik - starí eny: pondìlí a ètvrtek od 18 hodin
- sportovní vestrannost - mui: úterý od 19.30 hodin
- sportovní vestrannost - starí mui: ètvrtek od 20 hodin
- míèové hry - mláde: pátek od 18 hodin
- míèové hry - mui a eny: pátek od 19.30 hodin.
Ke zlepení fyzické kondice mohou cvièenci vyuívat i nai dobøe vybavenou
posilovnu a saunu.
Zkuste to s námi, pøijïte mezi nás. TJ SOKOL Napajedla
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Vyznání v notové osnově
Letoním rokem vstoupila Základní umìlecká kola Rudolfa Firkuného do padesátého roku své existence. Pøi té pøíleitosti vydala kola sborník vzpomínek a vyznání v podobì notového seitu, ve kterém se k historickému poslání a souèasnému ivotu koly vyjadøuje øada osobností
PaedDr. ing. Zdenìk Kalík, zástupce
øeditele kolského úøadu Zlín: "..kvalita
výuky a oblíbenost této koly vdy mìla a má
i dnes úzkou souvislost s odborností a pedagogickou zdatností uèitelù a øízení koly."
Tomá Plichta, starosta mìsta: "Nezáleí na tom, jaký hudební sluch a nadání dítì
má, ale také na chuti objevovat nové zvuky,
rytmus, spoleèný zpìv a spoustu dalích vìcí.
A právì uèitelé pøedávají to, co sami umí, dál
svým ákùm."
PhDr. Antonín Baøinka, Èeská kolní
inspekce Zlín: "Velkým zadostiuèinìním pro
malou kolu je také uznání rodièù a veøejnosti nejen za vzdìlání a výchovu dìtí, ale i za
kulturní záitky, které jim svými veøejnými
akcemi pøipraví."
Taána Firkuná: "Mìl dar pøedávat své
muzikantské poselství komukoli, i laik poznal, e u klavíru nesedí øadový umìlec, ale
èlovìk s podmanivým kouzlem své osobnosti. Po celý ivot byl hrdý na své èeství a vdy
propagoval hudbu naich hudebních skladatelù, i kdy se k nìmu jeho vlast chovala
odmítavì."
Josef Nosek, bývalý uèitel: "V naí kole jsem mìl ikovné a nadané áky. Mìl jsem
radost, kdy byli pøijati na konzervatoø. Já
osobnì si nedovedu pøedstavit ivot bez
hudby. Stále si jetì rád zahraji, i kdy jsem
ji v patriarchálním vìku."
Vìra Holubová jako jedna z prvních
absolventù koly: "Ne vichni áci mají vrozený talent a nejsou vichni stejnì pilní, aby
dosáhli nejvyích met. Dùleité je, aby radost z vlastního muzicírování obohatila jejich dui a stala se souèástí kadodenního
ivota."
Zuzana Lapèíková, cimbalistka: "Na
napajedelskou hudebku vzpomínám èasto a
ráda. V Napajedlích jsem poprvé zasedla k
cimbálu a u jsem u nìj zùstala."
Lenka Hanáèková, uèitelka: "Pokud se
uèitel potká pøi své práci s ákem, jeho
nadání jej pøedurèí ke studiu na umìlecké
kole, je to pro nìj výzva a ivotní úkol."
Emil Sláma, øeditel koly: "Chceme
vychovávat nejen nové generace, které umí
vládnout tìtcem èi hrát na hudební nástroj,
ale pøedevím rozvinuté osobnosti s citlivým
vztahem k pøírodì i lidem, s kladným vztahem k ivotu."
Jana, 13 let: "Malování a jakékoliv umìní je potìení pro dui."
Ve sborníku vak najdeme i celoroèní
program akcí základní umìlecké koly pro
veøejnost:
§ leden - klavírní recitál Ondøeje Hubáèka
k poctì Mistru Firkunému
§ únor - kolní soutìní pøehlídka
§ bøezen - I. absolventský koncert a výstava prací

§ duben - jarní besídky pro rodièe a výstavy prací
§ kvìten - II. absolventský koncert a výstava prací, promenádní koncert
§ èerven - Den otevøených dveøí
§ záøí - koncert duchovní hudby
§ øíjen - výchovný koncert pro dìti M
§ listopad - koncert Capella Baroca, podzimní besídky a výstavy
§ prosinec - koledování na námìstí, vánoèní koncert a výstava prací
Výroèní bulletin základní umìlecké koly mùete získat na kterékoliv z pøipravovaných akcí.
-red-

Volná místa
Hledáme prodavaèku do papírnictví na
èásteèný úvazek.
Informace v papírnictví na Masarykovì
námìstí nebo na tel. 794 2275.
Zn.: jen spolehlivá

Pozvánka do klubu
Na sobotu 27. ledna pøipravilo Divadlo
Zdeòka tìpánka reprízu pohádky "Princezna ze zlatou hvìzdou na èele".
Na pøíjemnou chvilku s klasickým dílem èeské pohádkové tvorby jsou zváni
do velkého sálu Klubu kultury velcí i malí
diváci.

XIII. ENTOMOLOGICKÝ VÝMĚNNÝ
DEN A VÝSTAVA
se bude konat

v sobotu 3. 2. 2001 v Napajedlích
od 8.00 do 12.00 hodin
v prostorách TJ SOkol Napajedla
(pod radnicí naproti kina)
Rezervace stolù: ing. Dan Èagánek, 763 64 Spytihnìv 220, tel.: 067 / 794 1956
nebo 0604 670 861.

Mezinárodní výstava Regiontour 2001
Regiontour je mezinárodní výstava turistických moností v regionech a letos v lednu
se konal ji jeho desátý roèník. Pøed deseti
lety navázal na mezinárodní kontraktaèní a
prodejní veletrh cestovního ruchu GO, který
je o jeden rok starí. Oba veletrhy se konaly
ve dvou pavilonech brnìnského výstavitì
od 11 do 14. ledna.
Gestorem veletrhu je Ministerstvo pro
místní rozvoj ÈR a Ministerstvo kultury. Ministr Petr Lachnit se zúèastnil zahájení veletrhu ve ètvrtek 11. ledna. Úvodní dva dny jsou
vyhrazeny pozvané odborné veøejnosti a je jí
poskytnut prostor pro vedení obchodních
jednání. Sobota a nedìle patøí vem návtìvníkùm výstavitì a vyznaèuje se bohatým
doprovodným programem.
Napajedla se zúèastòují tohoto veletrhu
ji nìkolik let, vdy ve spoleèné expozici
okresu Zlín. Spolu s nimi se kromì okresního
mìsta prezentovaly také Otrokovice, Vizovice, Pozlovice a Luhaèovice. "Scénáø výstavy

je obdobný rok co rok," øekl nám tajemním
mìsta Jiøí Foltýn. "Vekeré turisticky zajímavé údaje od historie, pøes kulturu a monosti
trávení volného èasu jsou zobrazeny na reklamním panelu a doplnìny drobným propagaèním materiálem - pohlednice, prospekty
aj. Jedná se o tiskoviny, které mìsto vydává
pro svou potøebu a tak lze øíct, e úèast na
veletrhu je pro nás takøka bezplatná.
V letoním roce se Napajedla podílela i
na bohatém doprovodném programu výstavy. V sobotu se zde setkalo s pøíznivým ohlasem návtìvníkù vystoupení souboru Radovan s cimbálovou muzikou Hotaøi.
Celá nae úèast podléhá spoleènému øeení ze strany referátu pro regionální rozvoj
okresního úøadu, ale je moné, e do budoucna se tato koncepce zmìní. Pak moná vzrostou i finanèní náklady naí úèastí a otevøe se
prostor pro napajedelské podnikatelské subjekty, které mají na rozvoji cestovního ruchu
svùj zájem."
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bìh na svìtì - Mezinárodní bìh míru, Sokolové se na tìlocvièné akademii pochlubili, jak
jsou pøipraveni na vesokolský slet, na bøehu
Moravy byla nalezena mrtvola neznámého
mue. Dìtský filmový festival se rozrostl do
okolí Zlína a dva pøehlídkové snímky promítalo i napajedelské kino. Na Staré Moravì
soutìili nejmení rybáøi o nejvìtí úlovek.

LEDEN - 5. ledna jsme pøivítali prvního
obèánka roku - Kateøinku Tøetinovou, které
pøed nìkolika dny sfoukla jednu svíèku na
svém prvním narozeninovém dortu. Ke stým
narozeninám jsme blahopøáli panu Josefu
Zelíkovi, který ji dnes, bohuel, není mezi
námi. Klub kultury se stal pøíspìvkovou organizací mìsta, Michal Tabara obsadil 123. místo na ebøíèku ATP, vyznavaèi Internetu dostali monost v Mìstské knihovnì a Sokolové
se bavili na svém plese.
ÚNOR - Sela se valná hromada mìstských hasièù, na které bylo patrné, e to mezi
hasièi vøe. Míra nezamìstnanosti èinila v Napajedlích 9,87 % a kuleèníkové drustvo Karambol Pahrbek porazilo Kavárnu Halenkovice. Junáci slavili desáté výroèí obnovení
své èinnosti. Poplatek za odvoz 110 l popelnice èinil 1 010 Kè (letos 1 050), za kontejner 1
100 l jste za platili 14 000 - letos si pøipravte o
618 korun víc.
BØEZEN - Na Radovanech se seli po
pìtadvacáté ochutnávaèi vína, dìti z Radovánku slavili úspìch ve Zlínì na soutìi zpìvákù lidových písní "Trneèka". Mìstská policie se rozrostla do poètu sedmi èlenù, a dìti
mìly svùj dalí filmový festival v mìstském
kinì a Ondøej Hubáèek mìl v Kromìøíi svùj
absolventský koncert.

DUBEN - V divadelním sále se seli aktéøi
43. festivalu ochotnických souborù. Mìstské
zastupitelstvo pøijalo rozpoèet ve výi 64 mil.
korun, hasièi pøipravili eleznou sobotu a na
konzervatoøi v Kromìøíi absolvoval klavírista Ondøej Hubáèek, turisté otevøeli skály Budaèina a v Klubu kultury se konal Den Zemì.
KVÌTEN - Loutkáøský soubor Klubíèko
slavil devadesáté páté narozeniny. Obèané
mìsta vzpomnìli obìti druhé svìtové války a
po pìtapadesáté si pøipomnìli den, kdy skonèila válka. Mìstem probìhl nejdelí tafetový

ÈERVEN - Fatra slavila 65. narozeniny,
otevøela své brány návtìvníkùm, sportovala na høiti a veselila se v klubu. Bylo jí vùbec
do zpìvu, nebo získala k narozeninám skvìlý dárek - absolvovala úspìnì ekologický
audit podle norem ISO 14 000. Na Moravì se
uskuteènil nultý plavecký závod antikorozních muù Napajedelská míle. Starosta mìsta
pøijal nejlepí áky obou napajedelských kol
a Sdruení zdravotnì postiených osob poøádala dalí roèník výstavy rukodìlných prací.

ZÁØÍ - V obou napajedelských kolách
zasedlo do lavic poprvé 78 áèkù. Mìstské
zastupitelstvo schválilo koncepci zásobování Nábøeí teplem horkovodním potrubím z
Teplárny Otrokovice. Høebèín uspoøádal dalí chovatelský den a z roèní nabídky pøedvedl 40 koní. V sokolovnì se seli sbìratelé
veho moného a Napajedla pøivítala nový
státní svátek slavnostním prùvodem.
ØÍJEN - Stanislav Bìlobrad získal pro
svùj rubín titul Jablko roku mezi 128 vzorky
od 31 vystavovatelù. Nejlepí výpìstky napajedelských zahrádkáøù si pøilo prohlédnout
na 130 zájemcù. Napajedelské muzeum uvítalo tisícího návtìvníka. Témìø 150 druhù hub
nashromádili poøadatelé dvanáctého roèníku výstavy hub v Klubu kultury, skoro dvì
stovky turistù absolvovalo pochod Podzimní
Chøiby a 29. øíjna skonèil letní èas.

Napajedla 2000
ÈERVENEC - Na Masarykovì námìstí se
konal Hasièský den, házenkáøi postoupili do
druhé ligy a na Mìstský úøad v Napajedlích
pøela agenda vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù. Sedmnáct cvièenek
napajedelského Sokola se zúèastnilo XIII. vesokolského sletu v Praze. Na rybáøském soustøedìní na Nìmeckém zdolal desetiletý Jakub tikarovský sumce 165 cm, který váil víc
ne rybáø.
SRPEN - Výstavou "Jak se ilo a hospodaøilo za naich babièek" ohlásil obnovení muzejní èinnosti v Napajedlích Muzejní klub.
Výstava se setkala s velkým zájmem obèanù.
Na Valasku øádil toulavý medvìd a obohatil
junácké prázdniny nepoznaným vzruením.Ulice Na Kapli se stala na jedno sobotní
odpoledne centrem vekeré zábavy a skonèily prázdniny.

Přehled událostí roku 2000, tak jak jsme
o nich psali v Napajedelských novinách
LISTOPAD - Byli nebyli jsme u voleb do
krajského zastupitelstva a Senátu Parlamentu ÈR, v Klubu se konal dalí roèník Napajedelské podkovy, mìstské zastupitelstvo konstatovalo, e je tøeba nìjak øeit dopravní
obslunost mìsta a zasadilo strom milénia.
Divadlo Zdeòka tìpánka uvedlo premiéru
pohádky "Princezna se zlatou hvìzdou na
èele". Milovníky historie potìil zajímavou
besedou PhDr. Zdenìk Pokluda a 30. listopadu pøi velkém koledování byl rozat vánoèní strom na námìstí. Za více ne 100 000
napáchali kodu tøi mladíci ze Spytihnìvi,
kteøí se pøili do napajedel pobavit. Jejich
náporu energie podlehla i zídka fotbalového høitì.
PROSINEC - Mìstem se to hemilo Mikulái, z klubu znìly vánoèní koncerty, jen
sníh na sebe nechal èekat a do pøedposledního dne roku. Mìsto vydalo stolní kalendáø jako prùvodce Napajedly v I. polovinì uplynulého století, Základní umìlecká
kola vydáním bulletinu oznámila své padesátiny, které slaví v letoním roce. Mìstské zastupitelstvo schválilo provizorní napojení trasy jihovýchodní èásti obchvatu
mìsta Otrokovice na I/55 v katastrálním
území Napajedla, jako závazný podklad pro
zpracování návrhu zmìny plánu vyího
územního celku.
-bv-
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