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Muzeum v roce jedna
Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního ivota mìsta.
Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.
To ve je minulost. Od roku 2000 Napajedlané opìt mají své "Mìstské muzeum".
V minulém roce jsme uspoøádali dvì
výstavy, které zhlédlo 1 500 návtìvníkù.
Nae snaha by se minula úèinkem, kdyby
nebylo pochopení spoluobèanù. Nìkteré
exponáty nám darovali, nìkteré zapùjèili a
my jim za jejich pomoc dìkujeme. Vìøíme,
e i letos bude nae spolupráce s veøejností
dobrá.
Tìm, kteøí chtìjí vìnovat èi zapùjèit staré pøedmìty, listiny a fotografie do naich
sbírek, nebo se chtìjí s námi podìlit o své
znalosti z historie mìsta, sdìlujeme, e
muzeum je pravidelnì otevøeno kadý ètvrtek od 8 do 12 a od 12,30 do 16 hodin.
O výstavách, pøipravovaných pro letoní rok, budeme obèany vèas informovat.
Èlenové Muzejního klubu

Obì výstavy, které zatím Muzeum Napajedla pøipravilo, se setkaly s pøíznivým ohlasem
návtìvníkù. O dalí akci Muzea budeme rádi informovat.
Foto archiv

Pozvánka pro rodiče i děti
Obžalována je lhostejnost
Spoleènou akci poøádají v sobotu 24.
února ve foyeru Klubu kultury v Napajedlích Základní umìlecká kola Rudolfa Firkuného a napajedelská poboèka NESEHNUTÍ. Dostateènou pozvánkou je název celé
akce "Obalována je lhostejnost".
Klub bude v tento den patøit dìtem od
10 do 19 hodin a také jejich rodièùm. Od
nich se oèekává úèast pøi zahájení akce a
pak dvì tøi hodiny pøed ukonèením. O dozor a zábavu dìtí - jsou zvány dìti kolního

Napajedelské jarmarky
Pro rok 2001 byly schváleny termíny
konání napajedelských jarmarkù ve
dnech 13. bøezna, 15. kvìtna, 14. srpna a
16. øíjna. Tradièním jarmareèním dnem v
Napajedlích je úterý a místem konání
Masarykovo námìstí.

vìku - bude po celý den postaráno. Pøipraven je i obìd a svaèinka.
Smyslem celé akce je utvoøení obèanské komunity, ve které si dìti budou formovat své názory na vztah lidí k pøírodì i sobì
navzájem. Vyjádøit, co se jim v ivota naeho mìsta líbí a nelíbí, co jim v Napajedlích
schází, mohou rùznými výtvarnými technikami a starí dìti mohou zvolit i formu písemné práce. Rodièe budou na celém setkání fungovat jako porota, která zhotovená
díla vyhodnotí.
"Vstupné je zcela dobrovolné. Chceme
s dìtmi hovoøit a podnítit jejich zájem o
pøírodu, aby nezklouzly do lhostejnosti
mnoha dospìlých. A co bude k obìdu? Sojovo-zeleninový gulá a na svaèinu chléb s
máslem a medem a ovoce. Vdy dìti èeká
spousta práce. Kromì svých výtvarných
prací budeme lepit ètyømetrového krokodýla a úplnì na konec je èeká diskotéka."

Starostou města

MUDr. Pavel Talaš
V pondìlí 19. února byl na zasedání mìstského zastupitelstva zvolen starostou mìsta Napajedla MUDr. Pavel
Tala. Do této funkce byl navren Sdruením nezávislých kandidátù a tajnou
volbou získal vìtinu jedenácti hlasù.
Povolební nepsaná koalice ODS a KDUÈSL se tak jedním hlasem pøipravila o
nejvyí volenou funkci ve mìstì.
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Z jednání mìstské rady
Sèítání lidu, domù a bytù
ance pro neplatièe
Pøipojení na internet
Junák hlásí
Fotbalové jaro zaène 10. bøezna
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Zprávy z radnice

NAPAJEDELSKÉ

Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městská rada dne 8. ledna 2001
l se seznámila se zápisem ze schùze sboru
pro obèanské záleitosti dne 2. 1. 2001 a
zprávou o èinnosti Mìstské policie za mìsíc
prosinec 2000
l nedoporuèila prominutí zaplacení èástky
740,- Kè za uívání veøejného prostranství P.
Gottwaldovi, Napajedla, Smetanova 1392
l se seznámila s návrhem finanèního plánu
stavebních akcí v roce 2001
l souhlasí s uzavøením smlouvy na likvidaci komunálního odpadu pro rok 2001 s Technickými slubami Otrokovice s.r.o. a s navreným ceníkem na rok 2001
l souhlasí s uzavøením pøíkazní smlouvy s
Mìstem Kromìøí o uzavøení péèe o oputìná zvíøata
l se seznámila s informací o monosti odkoupení popø. dlouhodobého pronájmu kina

Zastupitelstvo 22. ledna 2001
l souhlasí, aby na základì usnesení Valné
hromady Sdruení "Èistá voda pro Dunaj" ze
dne 19. 12. 2000 Rada Sdruení projednala a
odsouhlasila návrh nájemní smlouvy s budoucím provozovatelem kanalizace na Zámoraví
l pøijímá finanèní dar ve výi 50.000,- Kè od
firmy JVP - Josef Vavøík, Blatnice pod Sv.
Antonínem na podporu rozvoje mládenické
tìlovýchovy ve mìstì, pro potøeby Z Komenského 298 a pro potøeby mìsta
l schválilo koupi cisternové støíkaèky na
podvozku AVIA 31 a zaøazení finanèních prostøedkù na nákup uvedené cisternové automobilové støíkaèky do rozpoètu r. 2001
l schválilo zveøejnìní zámìru odprodeje
pozemku stavební parcela è.1719 o výmìøe
126 m2 za cenu 120,- Kè/m2 a pozemku p. è.
2074/84 o výmìøe 214 m2 za cenu 100,- Kè/m2
v ulici Sládkova
l schválilo zveøejnìní zámìru odprodeje
pozemku stavební parcela è. 1683 o výmìøe
13 m2 za cenu 120,- Kè/m2 a pozemku p.è.
7405/2 o výmìøe 335 m2 za cenu 100,- Kè/m2
v lokalitì Pod Svezeným
l neschválilo zveøejnìní zámìru odprodeje
pozemku st. p. è. 1874 o výmìøe 24 m2 vèetnì
stavby, která se na nìm nachází, k podnikatelským úèelùm v ul. Sadová
l souhlasí se zadáním zpracování studie pro
bytovou výstavbu v lokalitì Na Kapli p.è. 98/1
l schválilo zámìr výstavby komplexu garáí na èásti pozemkù p.è. 2152/53 a 2174/2 v
lokalitì Malina II ve variantì è. 1 dle pøedloeného návrhu a schválilo zveøejnìní zámìru prodeje pozemkù pro výstavbu garáí formou obálkové metody nejvyí nabídce za
minimální cenu 300,-Kè/m2 s tím, e jeden
zájemce mùe koupit jen èást parcely na
výstavbu 1 garáe. Zájemci podají ádosti do
28. února 2001 a obálku oznaèí nápisem "Garáe Malina"
l schválilo zveøejnìní zámìru odprodeje
pozemku p. è. 4833/1 o výmìøe 281 m2 v
lokalitì ardice za cenu dle BPEJ (3 08 50)
6,83 Kè/m2 s tím, e náklady spojené s prodejem uhradí kupující

l uloilo Fr. Cívelovi, místostarostovi, jednat o monosti získání nemovitostí è. p. 75
(bývalý domov mládee) a è. p. 304 (bývalý
kláter) z vlastnictví státu do vlastnictví Mìsta Napajedla bezúplatným pøevodem
l neuvauje o koupi objektu "Lidový dùm"
l nesouhlasí s vydáním obrazu J. Úprky
"Sekáè" rodinì Lauferových
l bere na vìdomí rezignaci starosty mìsta
p. T. Plichty na funkci starosty a na ostatní
funkce v organizacích a spoleènostech, kde
mìsto Napajedla zastupoval

Městská rada 24. ledna 2001
l souhlasí s uzavøením nájemní smlouvy
na byt s manely Ferenèíkovými
l schválila zveøejnìní pronájmu èásti pozemku p.è. 325/2 o výmìøe 265 m2 za cenu 1,Kè/m2/rok do uívání TJ Fatra-Slávia Napajedla na dobu neurèitou, s výpovìdní lhùtou tøi mìsíce
l schválila sníení základního nájemného
v bytì è. 8 domu è.p. 1504 po dobu trvání
závad o 30 %, v pøípadì, e se prokáe
zavinìní ze strany Mìsta Napajedla jako
pronajímatele
l schválila provést v termínu vyúètování
slueb nájemníkù mìstských bytù výbìr
dalího nájmu a záloh na sluby s nájmem
související tak, aby nájemné i zálohy byly
hrazeny vdy k 15. pøísluného mìsíce
l schválila stanovení úøedních dnù pondìlí a støeda s úøedními hodinami od 7.30
hod. do 12.00 hod. a od 12.30 ho 17.00 hod.
l uloila JUDr. Havlové, právníkovi MìÚ,
vypracovat návrh vyhláky týkající se provozu restauraèních zaøízení

Městská rada 5. února 2001
l souhlasí s uzavøením mandátní smlouvy
s Technickými slubami, s.r.o., Otrokovice
na výbìr plateb za svoz a znekodnìní komunálního odpadu od obyvatel, kteøí bydlí
v bytových domech spravovaných Bytovým drustvem Trávníky Otrokovice na
území mìsta Napajedla
l ukládá St. Kozmíkové, odbor ivotního
prostøedí, dopracovat návrh zásad postupu
vyøizování ádostí o kácení stromù rostoucích mimo les na mìstských pozemcích
o cenu odprodávaného palivového døíví
a mechanismus manipulace s døevem pouitelným (Mìsto Napajedla - TS Napajedla)
l schválila na základì zveøejnìného zámìru uzavøení nájemní smlouvy na pronájem
pozemku p. è. 1456/11 o výmìøe 344 m2 za
cenu 1,- Kè/m2/rok do uívání panu Karlu
Forstovi, Napajedla, Dr.E.Benee 942 na dobu
neurèitou s výpovìdní lhùtou tøi mìsíce
l schválila uzavøení nájemní smlouvy na
televizní kabelové rozvody pro NTV cable,
s.r.o., zastoupenou B. Horkým za cenu
120.000,- Kè/rok na dobu urèitou od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001
l schválila zveøejnìní pronájmu èásti pozemku p.è. 3764/1 o výmìøe 390 m2
l schválila narovnání stávajících nájem-

2/2001

ních smluv takto: s P. Hrdinou uzavøít nájemní smlouvu do 31. 12. 2001, s M. Frantiákem uzavøít nájemní smlouvu do 30. 6.
2002 za stávajících podmínek, s P. Remeem uzavøít nájemní smlouvu do 30. 6. 2002
za stávajících podmínek v pøípadì, e se P.
Reme prokáe platným stavebním povolením datovaným nejpozdìji do 15. 2. 2001
l souhlasí s uzavøením nájemní smlouvy
na byt s peèovatelskou slubou s Ludmilou
Svobodovou
l schválila prodlouení nájemních smluv
s A.Polákem, S. Kaíkem a J. Leciánovou
na dobu pìti let, výe nájemného se stanoví
dle obecných pøedpisù
l souhlasí s pøedloeným návrhem, aby
poplatek ze vstupného z V. spoleèenského
plesu, který poøádá Sdruení rodièù a pøátel
koly, odvedený mìstu, mohl být vrácen do
rozpoètu Z Komenského 268
l nesouhlasí s prominutím dluhu A. Míky
a trvá na jeho úhradì
l schválila odpis pohledávek dle pøedloeného návrhu
l uloila JUDr. Havlové, právníkovi MìÚ,
ve spolupráci s p. Ilèíkem, vedoucím fin.
odboru, zpracovat návrh provádìní výkonu rozhodnutí prodejem movitých vìcí
l se seznámila se zápisem z jednání stavební komise dne 24. 1. 2001, komise sociální a zdravotní dne 24. 1. 2001, zprávou o
èinnosti Mìstské policie za mìsíc leden 2001,
s plánem èinnosti kontrolního výboru Zastupitelstva mìsta Napajedel
l se seznámila se zprávou o èinnosti Jednotky sboru dobrovolných hasièù mìsta
Napajedla v r. 2000
l se seznámila se zápisem z komise ivotního prostøedí a veøejného poøádku a souhlasí s uvolnìním S. Kozmíkové z funkce
èlenky komise ivotního prostøedí a veøejného poøádku ke dni 5. 2. 2001 s tím, e
nadále bude zabezpeèovat v oblasti samostatné pùsobnosti pomoc v èinnosti komise
(109, odst. 3a, zák.è. 128/2000 Sb., o obcích)
l schválila uzavøení dohody o údrbì zámeckého parku s firmou ALIACHEM, a.s.,
odtìpný závod FATRA Napajedla.

Moudra slavných
w Èím je èlovìk rozumnìjí a lepí, tím
více dobra v lidech pozoruje. (B. Pascal)
w V notách mají prázdné hlavièky vìtí
hodnotu, ne ty plné. Bohuel, nejen v notách. (Duek)
w Nemáme právo být astni, jestlie
tìstí nerozdáváme a nemáme právo uívat
bohatství, které jsme nevytvoøili. (Shaw)

Zemědělská agentura
S úèinností od 1. ledna nahradily
územní odbory Ministerstva zemìdìlství
ÈR Zemìdìlské agentury. Zemìdìlská
agentura Zlín sídlí v ulici Zarámí 88 a
pouívá stejné telefonní èísla - 067 / 335
30 nebo 721 1002.
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Velké počty
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Sčítání lidu, domů a bytů
Èeský statistický úøad oznamuje, e ke
dni 1. bøezna 2001 se bude konat v Èeské
republice podle zákona è. 158/1999 Sb. sèítání lidí, domù a bytù.
1) Rozhodným okamikem sèítání je
pùlnoc z 28. února na 1. bøezna 2001.
2) Sèítání se vztahuje
a) na vechny osoby, které mají v rozhodný okamik sèítání na území Èeské republiky trvalý nebo dlouhodobý pobyt, nebo
se na nìm doèasnì zdrují,
b) na vechny domy oznaèené popisným èíslem a urèené k bydlení a na vechny
dalí domy nebo jiné objekty oznaèené evidenèním èíslem, nebo i bez èísla, jestlie v
nich nìkdo bydlel v rozhodný okamik sèítání,
c) na vechny byty, které jsou v rozhodný okamik sèítání obydleny, nebo jsou
urèeny k bydlení a té na vechny dalí jiná
obydlí a pøístøeí, jestlie v nich nìkdo bydlel
v rozhodný okamik sèítání.
3) Sèítání nepodléhají cizí státní pøísluníci s diplomatickou imunitou a výsadami,
jako i domy a byty ve vlastnictví jiných
státù, které slouí k diplomatickým úèelùm.
4) Sèítání organizuje, øídí a koordinuje
podle § 16 zákona è. 158/1999 Sb. Èeský statistický úøad.
Sèítání provádìjí podle § 9 odst. 1 citovaného zákona v jednotlivých sèítacích obvodech sèítací komisaøi a sèítací revizoøi, které
navrhují obce a jmenuje Èeský statistický
úøad.
Pøi výkonu své funkce se sèítací komisaøi
a sèítací revizoøi prokazují prùkazem sèítacího komisaøe, nebo sèítacího revizora a svým
obèanským prùkazem.
Seznam sèítacích obvodù v obci, vèetnì
jejich vymezení, jména a pøíjmení sèítacích
kom,isaøù, kteøí budou v jednotlivých obvodech sèítání zajiovat, jako i jména a pøíjmení sèítacích revizorù, zveøejní obec zpùsobem v místì obvyklým 14 dnù pøed rozhodným okamikem.
5) Sèítání osob se provede vyplnìním
SÈÍTACÍHO LISTU OSOB, který vyplní kadý
za sebe. Za nezletilou osobu poskytne údaje
její zákonný zástupce, za osobu zbavenou
zpùsobilosti k právním úkonùm její opatrovník.
Sèítání domù se provádí vyplnìním DOMOVNÍHO LISTU. Údaje o domu poskytme
jeho vlastník nebo správce.
Sèítání bytù se provádí vyplnìním BYTOVÉHO LISTU. Údaje o bytu poskytne jeho
uivatel, v pøípadì neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Sèítací tiskopisy do jednotlivých bytových domácností, provozovatelùm zaøízení
poskytujících ubytovací sluby, vlastníkùm
nebo správcùm domù, popøípadì jednotlivým osobám, které podléhají sèítání, doruèí
sèítací komisaø nejménì 6 hodin pøed rozhodným okamikem.
Pokud ten, kdo je povinen poskytnout
údaje, z jakýchkoliv dùvodù neobdrí pøísluný sèítací tiskopis, pøihlásí se nejpozdìji
do 12 kalendáøních dnù od rozhodného oka-

miku u pøísluného sèítacího komisaøe, nebo
v kterékolik obci a sèítací tiskopis dodateènì
vyplní a odevzdá.
Podle § 6 odst. 4 citovaného zákona,
kadý, kdo má povinnost poskytnout údaje,
poskytne je úplnì, správnì, pravdivì a vèas.
Údaje o národnosti a náboenství vyplní kadý podle svého rozhodnutí.
6) Údaje zjitìné pøi sèítání jsou chránìné podle ustanovení § 13 zákona è. 158/
1999 Sb. Údaje o jednotlivých osobách nesmìjí sèítací komisaøi a revizoøi a dalí osoby, které se s nimi seznámí pøi zpracování
údajù, zveøejòovat ani komukoliv sdìlovat a
tyto údaje nesmìjí pouít pro jiné ne statistické úèely. Obdobnì jsou chránìny i údaje o
bydlení, bytech a bytových domácnostech,
pokud zákon nestanoví výjimku.
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Vechny osoby, které se v souvislosti s
provádìním sèítání a zpracováním jeho výsledkù seznámí s individuálními údaji, jsou
povinny zachovat mlèenlivost o tìchto údajích. Tato povinnost trvá i po skonèení pøísluných prací. Poruení povinnosti mlèenlivosti je pøestupkem, za který lze uloit pokutu a do výe 200 000 Kè, pokud nepùjde o
trestný èin.
7) Kdo nesplní povinnost poskytnout
údaje, pøestoe k tomu byl vyzván sèítacím
komisaøem, nebo sèítacím revizorem, dopustí se pøestupku, za který je mono uloit
pokutu a do výe 10 000 Kè.
8) Èeský statistický úøad ádá vechny
obèany, aby zodpovìdným vyplnìním sèítacích tiskopisù pøispìli k úspìnému provedení sèítání lidu, domù a bytù.
Èeský statistický úøad

O sčítání
l Nejstarí doloené sèítání lidu probìhlo 15. øíjna 1857 a pøineslo výsledek 7
016 531 osob. Na 1 km ètvereèním ilo
tenkrát 89 osob, pøi posledním sèítání v
roce 1991 to bylo 131.
l V novodobých dìjinách naí republiky se koná zpravidla po deseti letech. Od vzniku Èeskoslovenska je to ji
osmé sèítání lidu a první v historii Èeské
republiky.
l Letoní sèítání se uskuteèòuje také
na doporuèení OSN, podle nìj na pøelomu tisíciletí poèítá své lidi vìtina zemí
svìta.
l V dobì sèítání obyvatel bude v ÈR
pracovat asi 50 000 placených komisaøù a
revizorù, kteøí "spolknou" 900 milionù korun. Celá sèítací akce bude stát 2,4 miliardy korun.
l Tiskopisy budou distribuovány nejen v èetinì, ale také v nìmèinì, angliètinì, poltinì, rutinì a romtinì.
l Chybnì vyplnìné údaje lze zneplatnit zakroukováním. Nesmí se pouívat bìlící roztok ani se nesmí údaje pøelepovat.
l Mezi doporuèená mezinárodní témata patøí dotaz o místu bydlitì matky v
dobì narození obèana, které sleduje dlouhodobou migraci obyvatelstva.
l Kromì mnohostranného vyuití získaných údajù je moné na jejich základì
zamìøit i cílenou sociální pomoc státu,
napø. na výstavbu bytù se státní podporou, k rozhodování o potøebnosti a kapacitách kolských èi zdravotnických zaøízení aj.
l Spornou záleitostí je pojem národnosti, který Poslanecká snìmovna v roce
1993 zruila. Stejnì jako údaj o náboenství nemusí být tato informace uvedena.
l Odmítnutí sèítání je pøestupkem a
trestá se pokutou a do výe 10 000 Kè.
l V roce 1970 odmítl v Nìmecku
obrovský poèet lidí vyplnit pøedloené

formuláøe a sèítací proces se zhroutil.
l Trestnímu stíhání nebo pøestupkovému øízení s pokutou a 200 000 Kè se
vystaví kadý komisaø pøi poruení mlèenlivosti.
l Poprvé v historii sèítání v ÈR budou po zpracování vechny sèítací tiskopisy skartovány.
l Po elektronickém zpracování dat
bude kadý obèan virtuálnì existovat jako
èíselná øada.
l Dostateènost anonymizace dat pøi
vynalézavosti softwarových kùdcù je
èasto zpochybòována. Stejnì tak existují
pochybnosti o neúplatnosti komisaøù a
revizorù ze strany firem, které by o mnoství osobních údajù mohly mít zájem. S
kadým balíkem informaci poputuje do
ÈSÚ i seznam lidí, kteøí mohli do tiskopisù
nahlédnout.
l V pøípadì nedùvìry v pøísluného
komisaøe èi revizora, mùe obèan údaje
vloit do obálky, tu zalepit a opatøit peèetí
a osobnì ji odevzdat na mìstském úøadì.
Nevyluèuje se ani monost pøedat obálku
okresní èi krajské reprezentaci ÈSÚ.
l Výsledky sèítání budou známy v
èervenci letoního roku.
l Pøítí sèítání v roce 2011 by celou
akci mìly nahradit informace z registru
obyvatelstva, které jsou prozatím nepøesné a postupnì se doplòují.
l Podrobné informace o sèítání mùete získat na bezplatné telefonní lince
0800 13 20 01 nebo na internetové adrese
www.czso.cz
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Byli jsme bez starosty
Kdo se stará o mìsto, které nemá
starostu? Otázka vyuívající základu slova starosta je samozøejmì zcela nevhodná. Starosta je osobností prezentující
mìsto ve vnìjích vztazích, osobnost s
velkou odpovìdností, ale vskutku rozhodujícím orgánem, který se o mìsto stará,
je mìstské zastupitelstvo. Jene vùbec
není jedno, kdo stojí v èele takovéhoto
orgánu, ani kdo je symbolem mìsta v
oèích vyích státních orgánù.
V dobì, kdy vyly lednové noviny, jsme
starostu jetì mìli. V dobì, kdy vychází
únorové vydání, je dost dobøe moné, e
máme starostu také. Ovem na to, jak dobu
mezi tím proívali nìkteøí zastupitelé mìsta,
jsem se nemohla nezeptat. Nae hovory se
konaly v dobì pøed zasedáním zastupitelstva v pondìlí 19. února, od kterého se
oèekávalo ukonèení napajedelského "bezvládí". Bez výjimky vichni by si své vyjádøení nechali nejradìji na úterý 20. února. A
tak jsem jim to neusnadnila, nebo po válce
je kadý voják generálem.
Frantiek Cívela, místostarosta: "Odstoupení T. Plichty bylo pøekvapením i pro
nás, kteøí jsme jeho nejbliími spolupracovníky. To, e se v denním tisku objevily
zprávy o jeho odchodu na kraj, dost dobøe
nechápu, nebo se vùbec nezakládaly na
pravdì. Únorové zastupitelstvo by mìlo
rozhodnout, kdo se postaví do èela mìsta.
Prozatím sice není volba starosty na programu, ale mùe tam být zaøazena pøi samotném jednání. Ze zákona existuje pro

volbu starosty lhùta esti mìsícù. Pak je
jmenován nadøízeným zastupitelským úøadem. Nemyslím si, e by to mohlo dojít a
tak daleko.
Ing. Pavel Ratiborský, èlen rady: "Dnes
bych se k volbì starosty nejradìji nevyjadøoval. Záleí na návrzích, záleí také na tom,
zda zvolený bude ochoten funkci pøijmout a
záleí také na samotné volbì, kterou budou
provádìt lidé se samostatným názorem. Se
stoprocentní jistotou se mohu vyjádøit pouze o své vlastní osobì. V souèasné dobì
nemám ambice na ádnou politickou funkci."
MUDr. Zdeòka Horká, èlenka zastupitelstva: "Pøedpokládám, e ne noviny vyjdou, bude situace vyøeena a nae povídání je zbyteèné. Odstoupení starosty bylo
pøekvapivé, dùvody nám sdìleny nebyly a
pøijali jsme jeho abdikci bez komentáøe. Na
otázku opakované volby "staronového" starosty mohu jen øíct - i to by bylo jedno z
øeení."
Ivan Juøena, èlen rady: "Odstoupení
starosty mì velmi pøekvapilo a mìl jsem mu
i za zlé, e je uèinil zcela sám. Volbu nového
starosty vidím jako velmi obtínou. V celém
zastupitelstvu se tìko hledá osobnost, která by tak nároènou funkci dokázala a souèasnì chtìla vykonávat. Chci vìøit tomu, e
lo o náhlé rozhodnutí ve zdánlivì neøeitelné situaci. Bude-li bývalý starosta opìt
navren do funkce a po zváení situace
kandidaturu pøijme, já pro nìj ruku zvednu."

K Hovorům z radnice a R 55
Váení spoluobèané,
pokládám za svoji povinnost èlena
zastupitelstva tohoto mìsta, doplnit informace z èlánku "Hovory z radnice" v èásti
o trase R 55 z Napajedelských novin è. 1/
2001.
1) Provizorní napojení R 55 - jedná se
o napojení obchvatu Otrokovic, který má
vyústit zhruba na úrovni høbitova v Kvítkovicích.
Nae rozhodnutí bylo jednou z dùleitých podmínek pro zahájení stavby. Hlasování probìhlo v souladu s jednacím
øádem mìstského zastupitelstva. Pro Napajedla má budovaný obchvat význam
pøedevím ve zrychlení cestování smìrem na Zlín, Pøerov a vìøím, e v brzké
budoucnosti i na dálnici u Vykova.
2) Problém vedení trasy rychlostní
komunikace R 55 jsme museli vyøeit ji
nyní, abychom umonili pokraèování
zpracování Územního plánu Napajedel
(dále ÚPN).
Pro Vai informaci ÚPN je právní dokument s pøedpokládanou dobou platnosti 10 - 15 let. ÚPN není pro mìsto nijak
levný, bude stát minimálnì 1,4 milionu
korun a je hrazen z rozpoètu mìsta.

Obecnì platí, e ve se vyvíjí a mìní.
Mìní se hlavnì stupeò naeho vìdìní.
Realizace rychlostní komunikace R 55 je
zatím v nedohlednu. Pøedpokládám, e
se tímto problémem budou zabývat jetì
èlenové následujících zastupitelstev. Nemám dùvod pochybovat, e rozhodnou
podle svého nejlepího uváení s vìdomím vech nových okolností.
Já jsem se rozhodl na základì mnì
dostupných informací a faktù, po peèlivém uváení, a ne proto "a máme klid" jak zaznìlo v èlánku.
Závìrem shrnuji:
Nae rozhodnutí pøispìlo k
1. Brzké realizaci obchvatu Otrokovic, který bude mít nespornì pozitivní
vliv na cestování smìrem na Zlín, Pøerov
a Vykov.
2. Brzké dokonèení ÚPN tak, aby brzy
slouil potøebám mìsta.
Pokud máte zájem o doplnìní informací k této problematice, doporuèuji vám
vyádat si je u pracovníkù stavebního
úøadu v Napajedlích.
Josef Boïa,
èlen zastupitelstva mìsta Napajedla
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Josef Boïa, èlen zastupitelstva: "Nejsem tomu rád, e starosta odstoupil. Byl
dobrý starosta. Chápu vak, e nìkdy se
èlovìk mùe cítit natolik unaven, e by nejradìji veho nechal. Nikde vak není psáno,
e nemùe být starostou znovu - tøeba po
pøítích volbách."
PaedDr. Miroslav Veselý, èlen zastupitelstva: "Jako vichni jsem byl odstoupením
starosty pøekvapen a pokud se ptáte na
nové volby - uvidíme v pondìlí. Pokud se
ptáte na stranickou pøílunost kandidáta na
starostu - myslím si, e by volební období
mìlo konèit tak, jak bylo nastartováno."
Pavel Pilát, èlen zastupitelstva: "Dùvody odstoupení starosty se pouze dohadujeme. Buï jak buï, je to jeho svobodné rozhodnutí a budi respektováno. Funkce starosty je nároèná, výbìr kandidáta nebude
vùbec snadný. Také proto, e do konce
volebního období zbývá rok a nìco. Rozhodujícím kritériem by mìl být prospìch mìsta, bez ohledu na stranickou pøíslunost."
MUDr. Pavel Tala, èlen zastupitelstva:
"Odstoupení starosty jsem vzal jako prostý
fakt a nijak jsem je neanalyzoval. Pokud se
týká nového starosty - uvidíme v pondìlí!"
A v pondìlí jsme vidìli.
B. Velecká

Kdo bude sčítat
Seznam jmenovaných komisaøù pro
Sèítání lidu, domù a bytù 2001
Èást mìsta
komisaø
Napajedla - støed Ing. Jaroslav Køí
Frantiek Pavlas
Vlastimil Daníèek
Prusinky
Jarmila Gregorová
Pod Kalvárií
Helena Nováková
Ing. Jiøí Novák
Zámecký areál
Antonín Jurník
Pod zámkem
Blanka Karasová
Eva Kaòovská
Zámoraví
Ing. Frantiek Tomek
Hejný
Ing. Frantiek Tomek
Nábøeí
Zlata Bureová
Hlena Janoková
Jiøina Jurèová
Luká Bure
Duan Sukup
Pavel Gregor
Monika Lauková
Alena Odstrèilíková
Michal Bure
Chmelnice
Eva Mudruòková
Boøíèko
Táòa Koutná
Frantika Kadlecová
Vladislav Lukáek
Kalvárie
Blanka Lauková
Pod Malinou
Ivana Neubergová
Marie Janoková
Marie Foltýnová
Pavel Fojtù
Vlastimila Pelcová
Dana Mikoková
Prùmyslový obvod Eva Kaòovská
Maková
Michaela Cívelová
ardice
Michaela Cívelová
Dubová
Ing. Frantiek Tomek
Padìlky
Eva Mudruòková
Pahrbek
Jarmila Gregorová
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Policie informuje
l Loupené pøepadení
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.

Díky obèanùm mìsta se na prozatím dvou výstavách Muzea Napajedla sely vskutku
pozoruhodné exponáty. V rukou a s komentáøem Cyrila Buree získávaly na zajímavosti
a stávaly se a poouchlými. Foto archiv

Šance pro neplatiče do konce února
Rada mìsta na svém zasedání dne 8.
ledna 2001 odsouhlasila uzavøení smlouvy
na likvidaci komunálního odpadu na rok 2001
s Technickými slubami Otrokovice, s.r.o.,
se kterými mìsto spolupracuje ji øadu let.
Jeliko se i v tomto roce zvýily poplatky
na Moravské skládkové spoleènosti Kvítkovice, bylo mìsto nuceno upravit poplatky na
svoz komunálního odpadu (pozn. doposud
se poplatky pro obèany nemìnily i pøes stoupající ceny MSS Kvítkovice). Take kolik budeme letos platit za odvoz komunálního odpadu v Napajedlích uvádí tabulka.
Technická správa Napajedla jako správce skládkových dvorù vynakládá roènì vysoké finanèní èástky za odvoz kontejnerù s
odpade, na MSS Kvítkovice. V loòském roce
èinil poplatek za vývoz odpadu 433 200 Kè.
Proto byl spoleènì s útvarem ivotního prostøedí pøi Mìstském úøadì proveden prùzkum zamìøený na neplatièe sbìrných nádob.
Bylo zjitìno, e z celkového poètu 3 000
domácností má sbìrné nádoby 327!
Kam putuje odpad z kadé témìø desáté
domácnosti ve mìstì je velkou neznámou.
Proto, aby se alespoò zèásti pokryly náklady
na vývoz kontejnerù a také proto, aby se
zamezilo tvorbì èerných skládek, pøipravuje
mìsto novou obecnì závaznou vyhláku,
kterou se stanoví systém sbìru, tøídìní, vyuívání a znekodòování komunálních a stavebních odpadù na území mìsta. Vyhláka
bude úzce navazovat na zákon è. 125/1997
Sb. v platném znìní o odpadech a bude mimo
jiné øeit i povinnosti plátcù poplatku za odvoz komunálního odpadu a hlavnì finanèní
povinnosti osob, které se dosud nezapojily
do systému sbìru komunálního odpadu (tedy

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

osoby, které nemají zaplacenou sbìrnou nádobu a její svoz).
Obèané mají anci do konce února zaplatit poplatek za likvidaci komunálního odpadu, a to v kanceláøi Technické správy v ulici
Na Kapli.
Ti, kdo odmítají zaplatit poplatek i v letoním roce, se budou muset pøipravit na to, e
budou po vydání nové vyhláky písemnì
vyrozumìni a seznámeni s povinnostmi
z vyhláky vyplývající.
Stanislava Kozmíková, útvar P

Máte něco proti vodě?
V zaèátku mìsíce se ve Fatøe pøedstavila
svým produktem spoleènost s ruèením omezeným ASIO z Brna. Jedná se o mobilní klenbový protipovodòový systém, jeho vývojem se firma zabývá od roku 1997.
Systém se skládá z trvale zabudovaného
skeletu spodní stavby a z klenbových stìn z
polyesterového laminátu, které se rychle a
snadno v pøípadì potøeby sestaví do podoby
protipovodòové zábrany. Výhodou systému
je vedle jeho mobilnosti a snadnosti sestavení nízká cena a probarvení materiálu dle
potøeby, aby co nejménì naruovaly estetický vzhled krajiny. To, e klenba ideálnì roznáí hydrostatický tlak a pouitý materiál
dokáe odolat znaèným hydrodynamickým
úèinkùm je základním pøedpokladem celé
stavby. Montovaný systém mùe slouit nejen jako povodòová hráz, ale díky flexibilnímu polohovému i výkovému situování jako
ochrana objektù v rùznì nároèných podmínkách.
-red-

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

l Vypeèený návtìvník
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.
l Zlodìji 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.
l Agresivita v lednu vzrostla
V teritoriu Obvodního oddìlení Policie
ÈR byl v lednu zaznamenán nárùst agresivity obèanù. Projevuje se to v rùstu poètu
øeených trestných èinù výtrnictví, které
spoèívají ve fyzickém napadení na veøejnosti. Agresivita obèanù stoupá v podnapilém stavu a smìøuje i proti zakroèujícím
policistùm.
Do této kategorie patøí napø. pøípad úmyslného rozbití sociálního zaøízení v restauraci na Nábøeí pachatelem z Otrokovic,
který je stíhán pro pokození cizí vìci.
l Vzrostl poèet objasnìných pøípadù
Z hlediska poètu objasnìných pøípadù
byl leden pro Policii Napajedla úspìný.
Celkem bylo zjitìno 12 pachatelù trestných
èinù, co je více ne 60 % objasnìnosti.
Policie se v souèasné dobì zabývá také
ètyømi pøípady neplacení výivného.
l Øidièi ukáznìnì
V zaèátku roku nebyl zaznamenán nárùst dopravní nehodovosti, tøebae to zlé
jazyky v souvislosti se zavedením nového
zákona pøedpovídaly. Urèitý díl tohoto úspìchu lze pøièíst i pøíznivému poèasí.
l Ve Fialce bez placení
Neznámý pachatel se vloupal do bufetu
Fialka a odnesl si alkohol a cigarety. K vloupání dolo poèátkem února do kolárny v
èinovním domì. Je v zájmu vech obèanù,
aby dbali na uzamykání vchodù do domù a
nezùstávali neteèní k pohybu cizích lidí v
domì. Obìtí vloupání se mùe stát kdokoliv
a pak by jistì rád ocenil jakoukoliv informaci vedoucí k pachateli. V pøípadì jakéhokoliv podezøení je rozumné informovat Policii
ÈR nebo Mìstskou policii Napajedla. Stává
se, e tímto zpùsobem je odhalen pachatel
rozsáhlejí trestné èinnosti nebo osoba, po
ní Policie pátrá.
-slov-
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Ples Sdružení rodičů a přátel školy Napajedla
Plesová sezóna je v plném proudu,
i kdy to tak venku zrovna nevypadá. Spí
na jaro. Ale ples Sdruení rodièù a pøátel
Základní koly Napajedla, Komenského 268
(døíve l. Základní kola) se poèátkem února
konal ji popáté.
Plesový výbor, ve kterém jsou zástupci
rodièù i pracovníkù koly, vak s pøípravou
zaèal ji dlouho pøed Vánoci. Je tøeba zaøídit
spoustu vìcí - objednat hudbu, domluvit
sál, pøedtanèení, poøadatelskou slubu,
ochotné pomocníky do bufetu, vymyslet a
zrealizovat výzdobu, zajistit tombolu. To
poslední pøedpokládá oslovit øadu místních
i mimonapajedelských firem a podnikatelù,
kteøí svými sponzorskými dary pøispívají
nejen do tomboly plesu, ale (a to je nae
zvlátnost) i do dìtské tomboly, která bývá
slosována ve kole den pøed plesem, aby si
i dìti odnesly pìkné dárky.
Dopoledne pøed plesem se pak sejdou
ochotní pomocníci, aby vyzdobili sál a nachystali spoustu jednohubek a chlebíèkù.

byl napøíklad kvalitní poèítaè pro výuku
informatiky.

Proto bych chtìla na závìr upøímnì
podìkovat vem organizátorùm plesu z øad
rodièù, pracovníkù i pøátel koly i vem
sponzorùm, kteøí tuto akci podpoøili svými
vìcnými dary nebo finanènì a to i tìm, kteøí
si nepøáli být jmenováni.
Za plesový výbor H.Hegrová ,

HRUBANOVÁ - Drogerie, Otrokovice * Stavební práce, IMKO, Napajedla *
Kadeønictví LINDA, Napajedla * Drogerie - Parfumerie, UHØÍÈEK, Napajedla
* Prodejna kvìtin, Napajedla, Svatoplukova * Speciální kola Otrokovice *
Lékárna Napajedla, Sadová * Klenoty JUØENOVÁ, Napajedla * J&H s.r.o. Holeov - nábytek Napajedla *
Papírnictví PLÁIL, Napajedla * BYTCENTRUM, Napajedla * JUVACYKLO, Napajedla * Lékárna UNIPHARM,
Napajedla * Papírnictví SMUTNÁ, Napajedla * Rybáøský spolek, Napajedla-Spytihnìv * Akvaristika HEJDA,
Napajedla * Potraviny MALINA, Vrubelová, Napajedla * MAINE FATRA, Napajedla * Zlatnictví DRAHOKAM,
Staovi, Napajedla * Drogerie Zlínstav, Napajedla * Technická správa, Napajedla * NBTH, s.r.o. Napajedla * RIM
- CZ s.r.o., Otrokovice * Autodíly - VITÁSKOVÁ, Napajedla * VECTRA, Napajedla * EMKO, Napajedla * Mléèné
výrobky BOBALÍKOVÁ, Napajedla * STAVEBNINY, Napajedla * Oèní optika KOTAS, Napajedla * KOBERCE
BOTEK, Napajedla * ANSA - Santariovi - distribuce uèebnic, Zlín * BARUM CONTINENTAL s.r.o. Otrokovice *
Masna JOCHOVÁ, Napajedla * Restaurace SLANICA-Kohnovi, Napajedla * LENA-Uhøíèkovi, Napajedla *
ALIACHEM a. s., o. z. FATRA, Napajedla * STIVAL, Napajedla * GZ Sand, s.r.o.. Otrokovice * Bistro U zastávky
- VAÒKOVÁ, Napajedla * Ovoce-zelenina PALÁT, Napajedla * Ovoce-zelenina LIÈMAN, Napajedla * Truhláøství
KRÁL, Napajedla * HØEBÈÍN, Napajedla * NAPAJEDLANKA s.r.o. - potraviny * Plemenáøské sluby a.s.,
Kvítkovice * Cukrárna KOGA, Napajedla * Tesaøství MONÝ, Napajedla * Oddíl kopané, Napajedla * DAVEX,
Napajedla * CICERO Bernatík, Napajedla * Potraviny MIKOVÁ, Napajedla * BRAMO s.r.o. Napajedla * TABÁK
BAJAJOVÁ, Napajedla * Vinárna Na Kapli, p. Kél * TOPEK Topolná, p. Lapèík * ing. KØÍ, Napajedla *
Restaurace Baltaci, Napajedla * AVENTIS * V. HOVANEC, Napajedla * Drogerie VÝBÌR, Napajedla * M.P.INSTAL,
s.r.o. Napajedla * RYMA - potraviny, Napajedla * Knihkupectví STRÈÁLKOVÁ, Napajedla * Prodej a opravy kol
- KUNDERA * Stánek HANA, Napajedla * Kadeønictví POLOMÍÈKOVÁ, Spytihnìv * METALROT, Tlumaèov, a.s.
* SANDRIA, s.r.o., lutava * Vzdìl. spoleènost BOKET, Praha * PHOTODIENST, s.r.o., Brno * DOBE CAR, s.r.o.
Holeov * TEPLÁRNA Otrokovice * F. N. C., s.r.o. Otrokovice * STT Otrokovice, PØIKRYL * R&R TRANSPORT
* STAR Zlín a. s., Napajedla * OAZA BIOTHERIK, Napajedla * READYMIX s. r. o., Otrokovice * ZIMMERMANN,
lutava * Hostinec U JIØÍÈKÙ * NTV Cable, Napajedla * Domácí potøeby OMELKA, Napajedla * DDM Napajedla
* ROTVEN spol. s r. o., Vykov * ÈS Pojiovna podnikatelská * AZ ELEKTRO, Napajedla * ÈS Stavební spoø.
Ing. Boøutová * Solárium MACEK, Napajedla * VICTORIA - R. Lysonìk, sklad Slavia Napajedla * FATRA NTI s.
r. o. * Fatra R.O.P. INTERNACIONAL * Bytový textil SOLECKÝ * STIEFEL EUROCART, Vykov * Obchod
smíeným zboím, Kelníky * A. B. DIDA, Olomouc * Hostinec U ZLATOKOPA JIMA * NWT Computer s. r. o.,
Hulín * R. + J. Nechvátalovi * Zámeènictví PICMAUS * Autocentrum SAMOHÝL * FATRA VOJ, 1000, ing. Michálek
* RAVEKO s. r. o., Napajedla * JAST - CZ s. r. o. * PANÁÈEK, malíø - natìraè * DELIKA s. r. o., Napajedla *
IMPROMAT INT. s. r. o., Malenovice * JABO - elektro, Napajedla * DÜFA Morava s. r. o. * akademický malíø
MIKEL * M + M sdruení, Napajedla * STUDIO R, Napajedla * Kadeønické potøeby, BARTO * Zubní oddìlení,
Napajedla * Elektro, NOVÁK, Napajedla * TITAN FITNESS, areál Slavia Napajedla *
Hotel MALINA, Napajedla * AZ STAV s. r. o., Zlín * VALVEX CZ s. r. o., Napajedla * VETA
s. r. o., Malenovice * MEDIA DIDA s. r. o., Olomouc * Hanácká kyselka, ADAMCOVÁ

Sponzoři plesu

A veèer ve mùe zaèít. Pøíjemnou náladu vytváøí i skupina AVENTIS, její repertoár dovede uspokojit mladí i døíve narozené
návtìvníky. Parket je stále plný a také u
stolù panuje dobrá nálada. I okolo bufetu jé
stále plno. Ve vrcholí bohatou tombolou,
která bývá slosována okolo pùlnoci.
A pak se ve skorých ranních hodinách
rozcházíme domù. Návtìvníci snad spokojeni a organizátoøi s tím, e se do toho pøítí
rok pustí znovu.
A co se dìje s výtìkem plesu ?
Vekeré finanèní prostøedky touto akcí
získané jdou na úèet Sdruení rodièù a pøátel koly.
To pak pomáhá financovat nejrùznìjí
doplòkové akce koly (tøeba autobus na
hory èi kolu v pøírodì, na koncerty a divadelní pøedstavení ve Zlínì, pøispívá na kurz
plavání i na odmìny pro nejlepí áky) nebo
na nákup zaøízení pro potøeby koly. Loni to

Děkujeme
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Anketa o připojení na INTERNET

V závìru roku 2000 oslovila NTV
cable, s. r. o., formou ankety své uivatele, aby zjistila jejich zájem o pøipojení na
celosvìtovou sí INTERNET prostøednictvím rozvodù kabelové televize. Výsledek ankety podnítil jednatele spoleènosti Bedøicha Horkého k dalí èinnosti, o
ní bychom vás rádi informovali.
Jaký byl výsledek zmínìné ankety?
V odpovìdích na otázku, zda mají uivatelé zájem o pøipojení na INTERNET, uvedlo
30 respondentù ANO, edesát dalích o pøipojení vánì uvauje. Tento výsledek byl
pro nai spoleènost podnìtem k nabídce
pøipojení prostøednictvím rozvodù kabelové televize a vichni zájemci jsou v souèasné dobì o této nabídce písemnì informováni. Sluba, kterou bychom rádi napajedelským obèanùm poskytli, pøináí urèité finanèní nároky na ná rozpoèet. Jejich schválení je závislé na poètu pøihláených uivatelù. Proto dopisy vem zájemcùm obsahují
návrh smlouvy o smlouvì budoucí, ve které se vichni potenciální zájemci pøihlásí
závaznì k pøijetí naí nabídky. Mnoství
podepsaných smluv bude rozhodné pro
schvalovací øízení mìstského zastupitelstva
o uvolnìní finanèní èástky a jednotlivým
uivatelùm garantuje poskytnutí této sluby za pøedem sjednané ceny.
Dluno dodat, e doposud jsme komunikovali jen se soukromými osobami. Nabídku roziøujeme v souèasné dobì i pro
firmy.
V èem spoèívá výhoda pøipojení prostøednictvím rozvodù kabelové televize
ve srovnání s nabídkami Telecomu pøes
telefonní modem èi pevné pøipojení?
Hlavní výhodou je, e uivatel platí nikoliv za èas strávený na Internetu, který si
úètuje napø. TELECOM, ale za mnoství staených dat. Jako pøíklad lze uvést situaci,
kdy uivatel èeká dùleitou potu nebo hovor a zùstává pøipojen na INTERNET. Nerozhoduje, zda èeká deset minut nebo hodinu, nebo za tento èas neplatí. Platí pouze za
objem dat dolé poty. A navíc - neblokujete
si telefonní linku.
O jaké mnoství dat se jedná a za
jakou cenu?
V pauálním poplatku 450,- Kè za mìsíc
je obsaeno 300 MB dat s pøipojením sdílenou pevnou linkou 64 kb za vteøinu. Z tohoto údaje je patrné, e pøipojení prostøednic-

tvím rozvodù kabelové televize je pro uivatele, který s INTERNETEM skuteènì pracuje. Nevyplatí se samozøejmì v pøípadech,
kdy INTERNET slouí pouze k obèasném
zasílání èi pøijímání poty. Je vak dostateèný i pro nároènìjího uivatele, který tento
rozdíl v platbách urèitì ocení. Pøi pøekroèení limitu 300 MB se úètuje 5 Kè za kadý MB
navíc.
A pokud by byl uivatel jetì nároènìjí?
Pak mu na rozdíl od této základní nabídky, nazývané EKO, mùeme nabídnout i
jiné tarifní programy - BASIC, PROFI 300
nebo PROFI 600. Mnoství pøenesených dat
dosahuje 600 MB a sdílená linka nabízí i
dvojnásobnou rychlost pøenosu - 128 kbps.
Nároènosti tìchto programù pak odpovídají
i mìsíèní poplatky 1 500 a 3000 Kè.
A cena za poøízení pøipojení?
Modem pro pøipojení prostøednictvím
rozvodù kabelové televize je finanènì ponìkud nároènìjí. Jeho cena je 10 000 Kè a
NTV cable nabízí uivatelùm monost splátek 500 Kè mìsíènì na dobu dvou let. Telefonní modem je sice podstatnì levnìjí, ale
o nevýhodì pøi pøipojení jsme ji hovoøili.
Pevné pøipojení napø. mikrovlnným spojem
pøijde pøi poøízení asi na 15 000 Kè a mìsíèní
poplatek èiní 600 Kè. Porovnání si mùe
kadý uivatel uèinit sám. Závisí samozøejmì na vyuívání INTERNETU, ne pouze
souèasném, ale zejména budoucím. O tom,
jakým tempem tato moderní technologie
prorùstá naím ivotem jsme se mohli pøesvìdèit bìhem nìkolika posledních let.
Nabízí tento zpùsob i komunikaci v
rámci mìsta?
Samozøejmì. Komunikace v rámci mìsta bude probíhat v tzv. mìstském Intranetu.
Opìt od základní sluby za 100,- Kè mìsíènì
a po 400 Kè v závislosti na zvolené rychlosti. Lze ji vyuívat nejen ke sdílení dat, ale i k
síovým hrám, vzájemné komunikaci. Nabízí i monost hlasové komunikace, v budoucnu i s videopøenosem.
Doslova specialitou pøipojení prostøednictvím rozvodù kabelové televize je pøipojení více uivatelù prostøednictvím jednoho modemu, a to a ètyø. Poèáteèní investici
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10 000 Kè lze tímto zpùsobem rozdìlit. Jediné úskalí spoèívá v tom, e nelze rozèlenit
mnoství spotøebovaných dat a je proto
nutné, aby se jednalo o uivatele, kteøí si
vzájemnì dùvìøují a dokáí se dohodnout.
Pokud by se k vaí nabídce pøihlásil
poadovaný poèet uchazeèù, v jakém termínu by mohl být vá projekt zrealizován?
Pokud bychom získali minimálnì sedmdesát podepsaných smluv, mohli bychom
poádat o financování projektu, který máme
dosud ze strany mìsta pouze pøislíben. Peníze by mohly být uvolnìny nìkdy v polovinì roku a od záøí bychom zaèali postupnì
pøipojovat jednotlivé uivatele s koneèným
termínem do ledna pøítího roku.
Nemohu se nezeptat v zájmu dosavadních uivatelù kabelové televize nakolik dalí zatíení sítì kabelového rozvodu ovlivní pøenos televizních poøadù?
Pokud se pøímo nezlepí, pak v ádném
pøípadì nedojde ke zhorení. První roky
provozu kabelové televize ukázaly, e ne
vude byly rozvody bez chyby. Postupnì
vymìòujeme zesilovaèe v jednotlivých vìtvích a stoprocentnì zajitìno je hlavní prùtah mìstem. Okrajové èásti mìsta jsou øeeny postupnì podle toho, zda se objevují
závady. To, co nìkteøí diváci povaují za
nai chybu - ztráta barev u dvou televizních
programù - je záleitost nesouladu rozpìtí
pøenáeného obrazu s monostmi televizních pøijímaèù. To prostì nedokáeme ovlivnit.
Pøi zapojování INTERNETU bude souèasnì provedena i urèitá revize rozvodù,
posíleny vechny kapacitnì nedostateènì
zesilovaèe a to nepochybnì pøíznivì ovlivní i kvalitu televizního pøenosu.
Jakou monost mají majitelé poèítaèù z øad uivatelù kabelové televize, kteøí se vyjádøili v anketì odmítavì k vaí
nabídce, nebo neodpovìdìli vùbec, prostì jejich potøeba INTERNETU vznikla
právì teï?
Mohou nás osobnì navtívit v kanceláøi
NTV cable na Masarykovì námìstí è. p. 94
kadé pondìlí a støedu od 7 do 11.30 a od
12.30 do 16.30 hodin, napsat na e-mail: ntvcable@ntvcable.cz nebo zatelefonovat na
èíslo 794 2525 a my jim poskytneme potøebné informace.
Jaký je termín pro uzavírání smluv?
Do konce mìsíce bøezna.
-vb-

Otrokovice jubilující
Letoní rok je pro naeho souseda rokem jubilejním. Pøipomíná si právì 860 let
od první písemné zmínky o Otrokovicích.
Se ví úctou k historii to vak bylo teprve
minulé století, které z Otrokovic udìlalo
mìsto, jak je známe dnes.
Zaèalo to ve tøicátých letech, pro Zlínsko typickým zpùsobem, podnikatelem Baou. Výstavba Baových závodù s rozsáhlou bytovou výstavbou pro zamìstnance
zmìnila vesnický Bahòák na dnení Baov.
V roce 1960 se Otrokovice spojily s Kvítkovicemi, v roce 1964 byly povýeny na mìsto. To, co v tøicátých letech Baovy závody,

znamenala pro rozvoj mìsta v sedmdesátých letech výstavba pneumatikárny a sídlitì Trávníky - za tøicet let se poèet obyvatel
zdvojnásobil.
Otrokovice budou své jubileum slavit
po celý rok a významné výroèí ozvlátní i
pravidelnì poøádané akce jako je Májová a
Michalská pou. Hodnì obèanù naeho
mìsta jezdí do Otrokovic za prací a studiem
a zvykli si vyuívat i nabídek mìsta pro
volný èas, take i na nì padne trochu lesku
z letoní slávy. O to srdeènìji jubilantovi
blahopøejeme.
-vb-
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Nabídka rekreací

Léto s odboráři
To e kadý rok vydá odborová organizace ve Fatøe nabídku na letní rekreaci je
stejnì jako to, e pøijde léto a e existují
krajiny, kde se dá proít vskutku bájeènì a
za plného sluneèního svitu. Katalog, který
byl vydán právì v tomto týdnu obsahuje
bohatou nabídku tuzemských i zahranièních rekreací, rodinných i dìtských i speciální nabídku pro bývalé zamìstnance Fatry.

Rodinná rekreace
l ITÁLIE - BENÁTKY, RAVENA, ØÍM,
NEAPOL, FLORENCIE
Nároèný poznávací zájezd.
Termín: 14. - 20. 5.
Cena: 5 290,- Kè
V cenì je zahrnuta doprava, tøi noclehy
se snídaní, pojitìní a prùvodce.
l ITÁLIE - ROSOLINA MARE
Malebné mìsteèko si u mezi rekreanty
z Napajedel získalo svou oblibu a chválit je
znamenalo by nosit døíví do lesa.
Termíny: 27. 7. - 5. 8., 10. 8. - 19. 8.
Cena: 5 800,- Kè, dítì do 4 let zdarma
Cena zahrnuje dopravu, ubytování, polopenzi v podobì èeské kuchynì. Doporuèujeme pøipojitìní.
l CHORVATSKO - SENJ
Starobylé pøímoøské mìsteèko s øadou
historických památek, vzdálené asi 60 km
od Rijeky.
Termín: 29. 6. - 8. 7.
Cena: 7 300,- Kè
V cenì je zahrnuta doprava, ubytování,
polopenze a pobytová taxa.

l CHORVATSKO - NOVI VINODOLSKI
Asi 45 km na jih od Rijeky se nachází
uprostøed borového háje komplex Zagori.
Ubytovací pavilony, centrální restaurace, bazén, tenisové kurty, minigolf, dìtské høitì.
Termíny: 23. 6. - 1. 7., 29. 6. - 8. 7., 6. 7. - 15.
7., 24. 8. - 2. 9., 31. 8. - 9. 9., 7. 9. - 15. 9. 2001
Cena: od 7 200 do 8 500 Kè podle termínu
V cenì je obsaena doprava, ubytování
ve dvoulùkových pokojích a polopenze.
l BULHARSKO - CAREVO
Klidné mìsteèko Carevo, døíve Mièurin,
najdete asi 70 km od Burgasu.
Termín: 18. 8. - 30. 8.
Cena: 6 100,- Kè
V cenì je zahrnuta doprava a ubytování
v rodinných vilkách.

NAPAJEDELSKÉ
l TURECKO - AVA
Pobyt v místech, kde se støetávala kultura nìkolika civilizací, patøí k nezapomenutelným.
Termín: 9. 8. - 24. 8.
Cena: 8 400,- Kè
V cenì je zahrnuta doprava, ubytování
v apartmánech a výlet do Zlaté zátoky. Stravování vlastní, monost zakoupení dalích
zájezdù pøímo na místì.
l ØECKO
Poznávací zájezd s návtìvou Delf,
Olympie, Mykén. Korinthu, Atén a dalích
pokladù svìtového kulturního dìdiství.
Termín: 20. 9. - 30. 9.
Cena: 9 990,- Kè
Cena zahrnuje dopravu, trajektové lístky, est noclehù, pojitìní, prùvodce. Nezahrnuje vstupné do objektù a stravu.
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l VRANOVSKÁ PØEHRADA - MODRÁ
LAGUNA
Pobyt v hotelovém komplexu na levém
bøehu pøehradní nádre.
Termín: celoroènì
Cena: 4-lùkový pokoj s polopenzí 2 400,Kè za osobu a týden, dìtí do 12 let 1 900,- Kè
2-lùkový pokoj s polopenzí 1 900,- Kè za
osobu a týden, dìti do 12 let 1 900,- Kè
Monost dokoupení plné penze - 57,- Kè
za jeden obìd.
l BLATNÁ
Rekreaèní pobyt v ubytovacím zaøízení
støední odborné koly s rozsáhlým sportovním areálem, moností koupání v okolí, s
dobrými podmínkami pro houbaøení a turistiku
Termín: 1. 7. - 8. 7.,8. 7. - 15. 7., 15. 7. 22. 7. 2001 (s výukou jazykù a sportovními aktivitami)
Cena: plná penze 2 198,- Kè, dítì do 10 let
1 841,- Kè,
polopenze 1 778,- Kè, dítì do 10 let
1 561,- Kè

Dětská rekreace

l FRANCIE - PAØÍ
Nároèné putování po nejzajímavìjích
místech francouzské metropole.
Termín: 4. 5. - 8. 5.
Cena: 4 990,- Kè
V cenì je zahrnuta doprava, ubytování
se snídaní, pojitìní a prùvodce.
l NORSKO - ZANZIBAR
Zájezd smìøuje k norským fjordùm a je
urèen pro milovníky rybolovu.
Termín: 17. 8. - 26. 8.
Cena: 12 990,- Kè
V cenì je doprava, trajektové lístky,
sedmkrát ubytování, zapùjèení lodi, pojitìní a prùvodce.
l RAJNOCHOVICE - HOTEL POLOM
Lesnatá rekreaèní oblast s moností relaxace a jízdou na koních.
Termíny: celoroènì
Cena: za osobu a nocleh 250,- Kè, celodenní strava 260,- Kè
l RAJNOCHOVICE - HOSTINEC VE
DVOØE
Stylová døevìná restaurace s výukou
jízdy na koních.
Termín: celoroènì
Cena: za osobu a lùko 160,- a 200,- Kè,
pøistýlka 100,- Kè
l JELENOVSKÁ
Komfortní rekreaèní støedisko u Valaských Klobouk.
Termíny: celoroènì
Cena: hotel - v letní sezónu na osobu a den
540,- Kè + 250,- Kè poplatek, chata - v letní
sezónu na osobu a den 350,- Kè + poplatek

l RAJNOCHOVICE - WESTERNOVÝ
POBYT
Výcvik jízdy na koních, koupání, sport,
hry, disko.
Termín: 7denní turnusy od 1. 7. do 2. 9.
Vìk: 8 - 14 let
Stravování: pìtkrát dennì

Cena: 2 700,- Kè
l SIDONIE 2001
Tábor v rekreaèním støedisku v Brumovì-Bylnici s dùrazem na sportování a tábornické dovednosti, poslední turnus je vìnován cykloturistice.
Termíny: 12denní turnusy od 30. 6. do
29. 8. 2001
Ubytování: centrální zdìná budova,
chatky, stany - podle vìku dítìte
Stravování: pìtkrát dennì
Cena: 2 650,- Kè

Rekreace pro seniory
l ITÁLIE - ROSOLINA MARE
Pobyt v pøímoøském letovisko s osvìdèeným programem.
Termín: 25. 5. - 3. 6.
Cena: 4 100,- Kè (pro odboráøe ZO FATRA sleva 200,- Kè).
V cenì je zahrnuta doprava, ubytování
a polopenze s èeskou kuchyní.

NAPAJEDELSKÉ
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Čím žije klub kultury
Spoleèenský ivot mìsta se v poèátku
roku pøesunul do sokolovny. Klub kultury
uspoøádal v letoním roce pouze úspìný
karneval pro dìti, na nìm se poøadatelsky
podílela skupina aerobiku J. Muchové a Divadlo Zdeòka tìpánka a divadlení pøedstavení pohádky "Princezna se zlatou hvìzdou
na èele" pro koly. Zdaleka to vak neznamená, e v klubu se nic nedìje. Naopak probíhají velmi intenzivní pøípravy na 44. divadelní
festival ochotnických souborù. Platí to zejména pro divadelní soubor, který se schází
pravidelnì dvakrát za týden pod profesionálním reijním vedení I. Kaliny, ale i pro poøadetele.
V letoním roce se bude konat divadelní
festival opìt v rozmezí mezi velikonocemi a
mistrovstvím svìta v ledním hokeji, od 21. do

27. dubna. Jeho pøíprava bude o to nároènìjí, e poprvé se bude muset zøejmì obejít bez
sponzorské finanèní injekce Okresního úøadu. Ji dnes je také zøejmé, e se festivalu
nezúèastní kvalitní a oblíbené soubory z Oøechova a Kromìøíe, které nemohou po loòském festivalu nabídnout nic nového.
"Koho skuteènì uvidíme na napajedelských prknech znamenajících svìt, budeme s jistotou vìdìt a po uzávìrce pøihláek," sdìlil Pavel Pilát. "A ta je 1. bøezna."
Aby èekání na festival nebylo pøíli dlouhé, je tu pozvánka na 10. bøezna, kdy se koná
v Klubu kultury
FAANK S RADOVANEM
Akce tradiènì velmi oblíbená a hojnì
navtìvovaná. Pøijïte se pøesvìdèit.
-vb-
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Poděkování
Srdeènì dìkujeme vem napajedelským obèanùm za slova útìchy a projevenou soustrast nad ztrátou naeho drahého manela, tatínka, dìdeèka a pradìdeèka pana Karla Krompolce.
Lída Krompolcová s truchlící rodinou

Kulturní výročí
březen
l 1. 3. 1971 zemøel básník Frantiek Hrubín
l 5. 3. 1851 se narodil malíø Václav Broík
l 6. 3. 1951 se narodil zpìvák Jiøí Schelinger
l 7. 3. 1816 zemøel èeský obrozonecký
filolog Karel Ignác Thám
l 11. 3. 1976 byla v Jiøském kláteøe v
Praze otevøena sbírka starého èeského
umìní
l 16. 3. 1961 zemøel dirigent Václav Talich
l 17. 3. 1896 se narodil fotograf Josef Sudek
l 19. 3. 1896 byl zahájen provoz na první
elektrifikované tramvajové lince v Praze
l 22. 3. 1471 zemøel èeský král Jiøí z Podìbrad
l 24. 3. 1896 se narodil malíø a grafik Frantiek Tichý
l 27. - 29. 3. 1996 vykonala anglická královna Albìta druhá státní návtìvu ÈR byla to první oficiální cesta anglického
monarchy do historických zemí Koruny
èeské

Krátce z naší farnosti
Výrobky z Fatry na veletrhy
Na první výstavu letoního roku se chystá FATRA 28. února. Do 2. bøezna se koná na
praském Výstaviti sedmý roèník výstavy
reklamních slueb REKLAMA 2001. Závod
patøí k tradièním vystavovatelùm na tomto
veletrhu a nabízí pøedevím reklamní tisky
na takách, sáècích a dalích obalových materiálech.
V bøeznu se zúèastní brnìnského veletrhu SALIMA a v kvìtnu nemùe chybìt na
Embaxu. Novinkami, které na letoních veletrzích bude nabízet, jsou elastická fólie Elastfol vhodná pro potahy matrací, èi podloky
pro kojence, ale i k výrobì operaèních pláù, zástìr, rukavic apod. Papírupodobná fólie
Paperfol, která hledá oblasti uplatnìní a fólie
s prodlouenou ivotností, která obsahuje
stabilizátory eliminující úèinky UV záøení.
Na dvì výstavy se chystá s produkcí
stavebních plastù. Obì jsou zamìøeny na
stavebnictví a obì jsou mezinárodní. Mezinárodní stavební veletrh v Brnì a Coneco
v Bratislavì.
-red-

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Zabijáci z Tokia * Supernova * Ultimátum *
Pekelná jízda * Hromy a blesky * Černý
anděl * Vrah se vrací * Černočerná tma *
Tanec z vášní * Angličan * Sníh padá na
cedry * Flintstoneovi 2 * Tenkrát na východě * Banzai * Delta Force One - Ztracená
hlídka * Himalaya * hra na špiony * Tunel *
Oběšenec * Patriot (i DVD) * Válka hormonů
* Špinavý kšefty * Speciální agenti * Pátá
oběR * Temný anděl

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00

V prùbìhu loòského roku se konala
v kostele sv. Batolomìje v Napajedlích øada
soukromých slavností. Sòatek zde uzavøelo
16 manelských párù a první køest pøijalo
27 dìtí. Konala se zde i ta nejsmutnìjí setkání, která k ivotu neodluèitelnì patøí.
Rodiny a pøátelé se zde rozlouèili pøi tøiadvaceti smuteèních obøadech se svými drahými zesnulými.

Nepřehlédněte
Napajedelské bytové a tepelné hospodáøstí, s.r.o., pøipravuje pro nájemníky bytù
ve své správì v jarních mìsících vyrovnání
plateb nájemného. Jedná se zmìnu v platbách nájemného tak, aby neprobíhaly zpìtnì za uplynulý mìsíc, ale byly placeny pøedem, tak jak je tomu napø. v bytech drustevních. V praxi to znamená, e v jednom
mìsíci budou muset nájemníci uhradit své
platby dvakrát. Zmìna je prozatím ve stadiu
pøíprav a oèekává se, e se uskuteèní nejdøíve v dubnu nebo kvìtnu.
Napajedelské bytové a tepelné hospodáøství, s.r.o., spravuje v souèasné dobì v
Napajedlích asi osm stovek bytù.
-vb-
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Co se minule nevešlo
Pokud by se vám následující pøíspìvky zdály být zastaralé, budete mít zcela
jistì pravdu. Pøesto a také proto, e se do
prvního èísla NN nevely, je uvádíme právì teï. Jednak abychom dostáli slibu naim dopisovatelùm a také proto, e na
zajímavé pøání dobrého roku není nikdy
dost pozdì a na setkání sousedù na Nábøeí není nejzajímavìjí, e bylo vánoèní, ale e vùbec bylo.

Náš recept
Dobrá veèeøe mimo domov je jedním z pøíjemných
dárkù, pøi které mùe rodina
oslavit maminèin svátek, ani
by ji nutila vláèet nákup a stát pùl dne u
plotny. My máme pro tento úèel také
takovou jednu restauraci, kterou jmenovat, znamenalo by dopustit se reklamy.
To, e si objednáváme masovou smìs po
indicku, to u øíci lze.
Pøed nedávnem jsem se dostala k
receptu, který je rovnocennou náhradou této pochoutky a játra se v ní dají
stejnì chutnì vystøídat kuøecím masem.
Indická játra
1/4 kg jater, 1/4 lièky zázvoru, 3/4
lièky pepøe, 1/2 lièky papriky, 1 lièka
soli, 4 strouky èesneku, 1 lièka citronové ávy, 1 - 2 líce tuku.
Oèitìná a osuená játra nakrájíme
na kousky velikosti mandle. Smícháme
koøení s utøeným èesnekem a citronem a
játra marinujeme asi 1/4 hodiny. Na pánvi rozpálíme tuk a játra v nìm za obèasného potøásání pánví opékáme asi 1 minutu.
Vyhnìte se pøipomínkám, zvolte játra vepøová a nenechejte se zviklat - nádobí za vás nikdo neumyje.
-vb-

2/2001

Lehká úvaha na vážné téma
Je to opìt tady, jako kadý rok. Stukovací veèírky, písemky, poslední zvonìní,
zkouky, maturitní ples. Pøipomnìl mi to
zlatem vyvedený nápis na stuce jedné mladé studentky, které letos budu pøi maturitì
dret vechny palce: "Neberte ivot vánì,
stejnì z nìj nevyváznete iví".
Bylo to nìkdy v minulém století, kdy
nám ná milovaný tøídní nabízel motto obávaných zkouek dospìlosti: "Od volù vìtích se uèí volové mení". Vzali jsme to jako
prým, nae pøedstavy byly zcela odliné.
Touili jsme po nìèem obzvlátì hlubokomyslném, nejlépe vyvedeném v latinì. S
pøibývajícími kilometry na tachometru ivota mi u ten nápad nepøipadá tak zcela od
vìci a doufám, e ani mým nìkterým tehdejím spoluákùm, jinak jsme nebyli zas tak
dobrá parta, jak jsem si vdy myslela. Kromì kilogramù, vrásek a edivých vlasù toho
èlovìk za ta léta moc nenasbíral. Moudrost?
Pravdu má klasik, který tvrdí, e s pøibývajícími léty máme problém udret si alepoò
ten rozum, který jsme mìli jako mladí. Zkuenosti? Ale za jakou cenu. Témìø za ka-

Sousedé společně
Opìt po roce a ji celkem poesté se
seli obyvatelé estého bloku pøi spoleèném zahájení vánoèních oslav. Vdy 21.
prosince s pomocí nìkolika sponzorù sousedé spoleènì rozehnou vánoèní stromek
a vzájemnì si popøejí hezké svátky.
Hlavními organizátory akce po celých
est let jsou Alois a Radek Chybíkovi. Milan
Michajlov a Ondøej Rudinský. O loòských
Vánocích se jim podaøilo shromádit pøed
dùm na padesát lidí a pozvání neodmítl ani
starosta mìsta Tomá Plichta.
"A za rok," uzavøel slavnostní øeè M.
Michajlov, "se doufám vichni - o rok starí
- opìt sejdeme."

dou následovala povinná dávka skepse.
A s tou váností je to tak, e nejvíc jí èlovìk
pociuje právì kdy je mladý. Jejich radost
je vskutku vánì proitá, tak jako je vánì
proitá kadá starost. Nikdy by mì nenapadlo, e uteèe trochu vody a budu mít
tendenci trable mladých zlehèovat. Tak by
mìla znít aloba dìtí vùèi rodièùm, e je
neberou vánì! A ne je alovat za to, e se
narodili takoví, jací se narodili, jak se to
dnes doslýcháme ze zpráv za moøem. Z toho
mì jímá hrùza. Jene jak jinak v komunitì,
kde je perfektní vzhled a úspìch na nejvyích pøíèkách v ebøíèku hodnot?
A tak kdy má známá maturantka hrnula
na mou hlavu své svìtové starosti a radosti
a na klopì jí svítil zlatý nápis, chtìlo se mi jí
øíct - ber ivot vánì tak dlouho, dokud to
jenom pùjde, protoe z nìj nevyvázne ivá.
Jene nevím, zda by mì brala vánì.
B. Velecká

Festival pro děti
Mìstské kino Napajedla ve spolupráci s
kulturní komisí mìsta pøipravili na bøezen
dalí roèník filmového festivalu pro dìti.
Program:
l Ètvrtek 15. bøezna - pro nejmení diváky je urèeno pásmo pohádek LÉTAJÍCÍ
KOBEREC
l Pátek 16. bøezna - do nejstarích dob
Zemì zavede diváky pøíbìh obøíka Aladara ve filmu DINOSAURUS
l Sobota 17. bøezna - klasický pøíbìh o
tom, kterak chudobná dívenka ke tìstí
pøila, tentokrát pod názvem VÌÈNÝ
PØÍBÌH
Zaèátky pøedstavení jsou v 16 hodin,
vstupné dìti 20,- a dospìlí 25,- Kè.

Jedničky v ZUŠ
Pro Základní umìleckou kolu R.
Firkuného v Napajedlích jsou jednièky astným èíslem. V roce 1951 byla
zaloeny, v roce 1961 se pøestìhovala
do souèasné budovy na Masarykovì
námìstí. V roce 1991 navtívil kolu a
propùjèil jí své jméno svìtový klavírista Rudolf Firkuný.
Celoroèní sérii koncertù na poèest
tìchto událostí zahájila 18. ledna 2001
"Vzpomínka na Rudolfa Firkuného".
Tato hudební hostina se konala v koncertním sále ZU a pøipravil ji bývalý
ák koly a souèasný student JAMU v
Brnì Ondøej Hubáèek. Sklady Scarlattiho, Bacha, Mozarta a Liszta okouzlily v
jeho podání vechny návtìvníky koncertu a první podveèer k padesátému
výroèí koly naladil letoní jubilejní
rok do velmi slavnostní nálady.
-mv-
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Městské divadlo Zlín
v březnu uvádí
l 3. sobota - Jean Anouilh: ROMEO A JANA
- PREMIÉRA - skupina P
l 5. pondìlí -Alois Jirásek: LUCERNA - mimo
pøedplatné
l 6. úterý - Jean Anouilh: ROMEO A JANA mimo pøedplatné
l 8. ètvrtek - Jaroslav Uhlíø: HODINA ZPÍVÁNÍ AURA-PONT Praha, mimo pøedplatné
l 9. pátek - Jean Anouilh: ROMEO A JANA skupina 4
l 10. sobota - Norman Robbins: HROBKA S
VYHLÍDKOU - skupiny 6, 36, 39
l 11. nedìle - EJ, HORA, HORA Zuzana
Lapèíková, Emil Viklický a folklórní soubor
Vèelaran - mimo pøedplatné
l 12. pondìlí - Moliere: LAKOMEC - mimo
pøedplatné
l 13. úterý - Jean Anouilh: ROMEO A JANA
- skupina 1
l 14. støeda - Nikolaj Vasiljeviè Gogol: HRÁÈI
- skupina 26
l 15. ètvrtek - Zuzana Ferenczová: O CHYTRÉ PRINCEZNÌ - mimo pøedplatné
l 15. ètvrtek- Ladislav Smoljak: MALÝ ØÍJEN
- Divadlo Na zábradlí Praha - mimo pøedplatné
l 17. sobota - THE BEATLES revival - koncert skupiny The Backwards
l 18. nedìle - Dìtský makarní karneval
l 19. pondìlí - Vítìzslav Nezval, Zdenìk Kluka: MANON - mimo pøedplatné
l 20. úterý - Zuzana Ferenczová: O CHYTRÉ
PRINCEZNÌ - mimo pøedplatné
l 21. støeda - Edmond Rostand: CYRANO DE
BERGERAC - skupina 11 a 33
l 22. ètvrtek - Johann Nepomuk Nestroy:
OPICE A ENICH - Divadlo v Dlouhé Praha
- skupina 3
l 23. pátek - Jean Anouilh: ROMEO A JANA
- skupina 7
l 24. sobota - Moliere: LAKOMEC - DERNIÉRA - mimo pøedplatné
l 26. pondìlí - Nikolaj Vasiljeviè Gogol: HRÁÈI - mimo pøedplatné
l 27. úterý - Georges Bernanos: DIALOGY
KARMELITEK - mimo pøedplatné
l 29. ètvrtek - Vojtìch Vacke: JAK SE BUBNUJE NA PRINCEZNY - Slovácké divadlo
Uh.Hraditì - mimo pøedplatné a skup. 27
l 30. pátek - Norman Robbins: HROBKA S
VYHLÍDKOU - skupina 5 a 38
l 31. pátek - FRANTIEK NEDVÌD v koncertním programu "Neváhej a vejdi"

STUDIO Z
l 2. pátek - August Strindberg: TANEC SMRTI
- skupina 40
l 7. støeda - Yasmina Reza: OBRAZ - mimo
pøedplatné
l 9. pátek - August Strindberg: TANEC SMRTI
- skupina 35
l 13. úterý - Harold Pinter: ZRADA - sk. 32
l 14. støeda - Bohuslav Reynek, Petr Hromádka: TØINÁCT PÍSNÍ - mimo pøedplatné
l 22. ètvrtek - August Strindberg: TANEC SMRTI - skupina 34
l 23. pátek - Harold Pinter: ZRADA - mimo
pøedplatné
l 29. ètvrtek - Viktor Dyk: KRYSAØ - mimo
pøedplatné
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Nové knihy v městské knihovně
v Asher Jane TOUHA - Strhující pøíbìh
ze souèasného ivota profesnì úspìných manelù støedních let, kteøí vak marnì touí po
dítìti.
v Bard Mary NEJLEPÍ PØÍTELKYNÌ Dívèí román o pøátelství dvou dvanáctiletých
dìvèat Zuzi a Koko.
v Beaumont Émilie U TO ZNÁM. Ilustrované dìjiny svìta - Nový typ encyklopedie
pro dìti od 9 let. Jednoduchými texty a barevnými ilustracemi seznamuje se svìtovými dìjinami od pravìku a po souèasnost.
v Bradbury Ray PROTI PROUDU ÈASUPovídková sbírka obsahuje celkem 23 pøíbìhù, pøedstavující novou autorovu tvorbu. Jsou
zde pøíbìhy plné dìsu a tajemna, stejnì tak
povídky nìné, køehké èi humorné.
v Buck Pearl Sydenstricker PØÍBÌH
JEDNOHO MANELSTVÍ - Román vypráví o
dlouhodobém krásném souití dvou zcela rozdílných lidí - prosté venkovanky Ruth a bohatého umìlce, malíøe Williama Bartona.
v Clark, David ZÁHADNÁ ZMIZENÍ Svìt tajemných zmizení je fascinující. V této
knize jsou mnohé z tìch nejznámìjích i nìkteré skoro neznámé. Autor se snaí objasnit
zmizení Agathy Christie, Leslieho Howarda,
Glenna Millera a mnoha jiných.
v Clement Peter NÁKAZA - Strhující román z lékaøského prostøedí. Vichni pøedpokládali, e novì objevenou bakterii zvládnou
bez problémù. Z omylu je ale vyvedla hrùzná
smrt jedné oetøovatelky. Poèet nakaených lidí
roste a personál nemocnice propadá panice.
v Crompton Richmal JIRKA ZA KOLOU - Úsmìvné pøíbìhy o nepolepitelném
Jirkovi, který tentokrát uspoøádá chrtí dostihy,
unese sousedovic dcerku, zaèaruje kouzelníka a jeho návtìva v muzeu voskových figur
vzbouøí celé mìsto.
v Fischer Marie Louise ZAÈÍT ZNOVU Gerda je ena støedního vìku. Po rozvodu
zùstala s dvìma dospívajícími dìtmi sama. Cítí
se nepochopená svým okolím a chce koneènì
zaèít ít jinak ne dosud. Najme si statek a
zaène se vìnovat biozahradnictví.
v Frýbort Pavel BERUNKY - Kriminální
román o berunkách - dívkách , které se snadno
dají zlákat pozlátkem velkého svìta a vlezou
do pasti pøekupníkùm s bílým masem.
v Goudge Eileen POSLEDNÍ KOUPELLydia a Vernon jsou povaováni za dokonalý
manelský pár, který ije v závidìnihodné
harmonii a ani po letech spoleèného ivota se
nepøestali milovat. V pøedveèer ètyøicátého
výroèí jejich sòatku vak Lydia svého manela
zastøelí.
v Hooper Anne SEXUÁLNÍ INTIMITA Publikace poradí, jak si vybudovat trvalý a
láskyplný partnerský vztah.
v Kuliè Even U LETECTVA JE KRÁSNÌ
- Vzpomínky vojenského pilota Evena Kulièe.
v Macourek Milo MACH A EBESTOVÁ NA CESTÁCH - Sedm nových dobrodruství populárních kolákù Macha a ebestové,
ákù ze 3.B.
v Podlaha Pøemek RECEPTÁØ PRO 3.
TISÍCILETÍ - Kniha pøináí spoustu nápadù
pro domácí kutily, zahrádkáøe a chovatele.
v Preston Douglas LEDOVÁ BARIÉRA Na oputìném ostrovì na jiním pobøeí Chile
byl objeven obrovský meteorit, nejvìtí jaký

byl kdy nalazen. Podnikatel a miliardáø Lloyd
se rozhodne, e se stane ústøedním exponátem
v jeho novém muzeu. Znamená to dporavit do
New Yorku nejtìí pøedmìt, kterým kdy lidstvo pohnulo.
v Ridgeway Rick STÍN KILIMANDÁRA
- Cestopis nás zve na pìtisetkilometrový pochod z vrcholu Kilimandára pøes proslulé
parky Tsavo a k bøehùm Indického oceánu.
v Salgari Emilio SANDOKAN - S pirátem
a dobrodruhem, muem krutým a nelítostným
ke svým nepøátelùm, ale velkorysým i tìdrým k slabým a utiskovaným, se dostaneme a
do jihovýchodní Asie, kde si na ostrùvku Mompracem vybudoval své sídlo.
v Spenser, Carol MODNÍ STYL. MALÁ
POSTAVA - Pøíruèka seznamuje s tím, jak se
nauèit si pøidat centimetry do výky i bez
krkolomných podpatkù.
v Stange Peter-Michael TERASY, CESTY, PLOTY A ZÍDKY - Praktická pøíruèka pro
domácí kutily.
v Werle Joachim DVEØE, OKNA, SCHODITÌ - Praktická pøíruèka pro domácí kutily.
v Wodehouse, Pelham Grenville DUSNÉ POÈASÍ - Humoristický román, odehrávající se na idylickém anglickém venkovském
sídle.
Mìstská knihovna, Masarykovo námìstí, tel. 794 45 87. Otevírací doba:
Pro dospìlé ètenáøe: Po 14.00 - 17.30 hod.,
Út 9.00 - 12.00 hod., Èt 14.00 - 17.30 hod., Pá
14.00 - 17.30 hod.
Dìtské oddìlení: Út 13.00 - 15.00 hod.,
Èt 13.00 - 15.00 hod.

Pohřební ústav

ARKÁDIA
se sídlem ve Zlínì, ulice Prostøední 2646,
odboèka u Malé scény (bývalá partiová
obuv) a kanceláø v Leetínì V.

si dovolují oznámit
otevření nové kanceláře
v Otrokovicích, ulice 3. kvìtna (stará
kola za kostelem naproti Mìstského
úøadu).
t Nepøetrité projednávání záleitostí tel. 067 / 31891.
t Nepøetritá sluba 24 hodiny dennì
vèetnì sobot, nedìlí a svátkù pro pøevozy i sjednání pohøbù a kremací - tel.
067 / 31891 a 0603 514 433.
Leetín V. Po - Pá 8.00 - 16.00 hod., sobota
8,00 - 13.00 hod., tel. 067 / 721 4751
Otrokovice Po - Pá 8.00 - 16.30 hod.,
sobota 8.00 - 13.00 hod., tel. 067 / 792 2206
kl. 110 a 0603 514 433
Pøi pøíleitosti deseti let od zaloení naí
firmy poskytujeme pøi pøedloení tohoto
inzerátu kytici zdarma v odnotì 500,- Kè.
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Sportovně

Junák hlásí
Statistika. Kdysi, to jsem navtìvoval tehdejí obecnou kolu, nyní základní, se o ní
øíkalo, e je to pøesný souèet nepøesných
èísel. Od té doby se mnoho zmìnilo. Mezi
jiným i pohled na statistiku. Teï je brána jako
souèást ekonomie a slouí k výpoètùm mnoha pohledù na ivotní úroveò, na výrobu
èehokoli, na stav obyvatelstva ve mìstech,
zemích, kontinentech, ale také napø. k výpoètu spotøeby piva na jednoho obyvatele. Slouí jak pro pøípravu dalího rozvoje, tak také k
tomu abychom zjistili, co jsme za jakékoli
období vykonali.
Zaèátek roku je takovým pøelomem k
zrekapitulování roku pøedcházejícího. Tedy
abychom vzali na pomoc statistiku. Protoe v
dobì kolních prázdnin je nae èinnost èásteènì omezena, poèítáme pro hlavní èinnost
10 mìsícù. Kdy vezmeme v úvahu 6 druin,
které mají schùzky kadý týden, je to za
mìsíc 24 schùzek, tj. 240 schùzek za sledované období. K tomu 10 porad Rady støediska,
nepravidelné porady roverù a rangers, týdenní pracovní schùzky OS. Mimo to jsme
zorganizovali XVI. roèník skautských závodù
Memorial Jerry Hodného, kterého se zúèastnilo 36 hlídek. Dále byla beseda k 10. výroèí
obnovení Junáka, výroèní beseda OS, povánoèní setkání OS, Mikuláská besídka a zjistíme, jak máme jen pro tyto akce klubovny
vytíeny. V jarní prázdniny byl týdenní pobyt na chatì ve Starých Hutích, celkem bylo
15 vycházek a zájezdù, v letní prázdniny l4ti
denní tábor.
Mimo Napajedla jsme se zúèastnili ètyø
závodù organizovaných jinými støedisky, ve
kterých závodilo 78 naich èlenù. Roveøi a
rangers byli na celostátním setkání R+R ve
ïáru nad Sázavou, jako poøadatelé pøi Bambiriádì v Praze a na tøech pracovních akcích
v rámci ORJ Zlín. Spolupracovali jsme aktivnì s MÚ Napajedla pøi Mezinárodní tafetì
míru a svatováclavském prùvodu, s poboèkou SBÈS Napajedla pøi vzpomínkových akcích v Napajedlích, s DDM pøi Cestì do pohádek, s odbory Fatry pøi Dìtském dnu.
Dùleitým bodem je i pracovní èinnost.
Stálé vyuívání kluboven vyaduje také stálou údrbu, kterou provádíme vlastními silami. Mimo této jsme upravili místnost pro
rovery a rangers a poloily novou podlahovinu. Dále upravili prostory pro lepí uskladnìní inventáøe, natøeli okna a zajistili je pletivovými rámy.
V rámci vzdìlávání jsme zorganizovali
radcovský kurz a 6 èlenù úspìnì sloilo
èekatelské vùdcovské zkouky. Tolik statistika, ve které nejsou vedeny drobné akce.
Moná je to pøesný souèet trochu nepøesných èísel, ale dává obrázek o èinnosti malé
dìtské organizace za jeden rok. Snad to stojí
k zamylení nejen organizátorùm a úèastníkùm, ale také ètenáøùm.
-ofka-
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Jaro začne 10. března
Fotbalové
jaro v Napajedlích zaène 10.
bøezna, a to
utkáním se idenicemi na domácím høiti.
Pøíleitost k
tomu, abychom
se zeptali pøedsedy fotbalového oddílu TJ
Fatra Napajedla ing. Pavla Ratiborského s
kým a s jakými cíli mustvo vstupuje do
nového roèníku soutìe divize D.
"Cíl je zøejmý - minimálnì si udret pozici vybojovanou v loòském roce. Tedy minimálnì osmou pozici z podzimní èásti soutìe. A s kým? V týmu dochází k urèitým
zmìnám jako kadou sezónu a stejnì jako
vdy chceme doufat, e tyto zmìny pøispìjí
k celkovému výkonu mustva.
Pro tuto sezónu se budeme muset obejít
bez Roberta Sedláèka a Oldøicha Raiskupa.
První nastoupí jako host za celek Spytihnìvi
a druhý ve Viktorii Otrokovice. Z Viktorie k
nám naopak pøeel Zdenìk Horòák a druhou posilou by mìl být Patrik Sûtto z Hulína.
Do pøípravy byli zaøazeni dva hráèi z dorosteneckého celku - Pavel Vyoral a Jan Bièan."
Do zaèátku sezóny zbývá pár dnù a
zápas od zápasu bude zøetelnìjí, jak mustvu prospìla zimní pøíprava i zmìny v

Soutěž v aerobiku
Ji podruhé se dìvèata z oddílu aerobiku
Sokola Napajedla zúèastnila soutìe v Základní kole Komenského II. ve Zlínì. Tentokrát se konala krátce pøed Vánocemi a nesla
název "Vánoèní zvonek". Soutìící cvièily
podle pøedcvièujícího lektora a hodnotila se
schopnost zachycení pøedvedeného provedení, technika a výraz. L. Kopecká, K. Klhùfková, A. Hirová, G. Hospùdková a A. Nìmcová soutìily v kategorii ve vìku 8-10 let.
Dùvodem, abychom se fotografií k závodùm v závìru loòského roku vrátily, je dobrý
výkon vech cvièenek a dobrá reprezentace
jednoty a mìsta. Lea Kopecká, cvièitelka.

kádru. Jarní premiéra se koná doma a pøíleitost sehrát svou pozitivní roli mají tedy i
diváci.

Kdy na fotbal
Divize D - jaro 2001
10. bøezna FS Napajedla - idenice
17. bøezna Spartak Hulín - FS Napajedla
24. bøezna FS Napajedla - Zlín B
31. bøezna HS Kromìøí - FS Napajedla
7. dubna
FS Napajedla - BOPO Tøebíè
14. dubna FC Sluovice - FS Napajedla
21. dubna FS Napajedla - Dolní Nìmèí
29. dubna Slavièín - FS Napajedla
5. kvìtna
FS Napajedla - Bøeclav
9. kvìtna
TJ Svitavy - FS Napajedla
12. kvìtna Slavkov - FS Napajedla
19. kvìtna FS Napajedla - Znojmo
27. kvìtna DOSTA Bystrc - FS Napajedla
2. èervna
FS Napajedla - Slavia Tøebíè
9. èervna
FS Napajedla - Sparta Brno

Valná hromada
Tìlocvièná jednota Sokol
Napajedla Vás srdeènì zve
na valnou hromadu, která se koná v sobotu 24. února 2001 ve 14 hodin v sále
sokolovny.
Program:
w Zahájení
w Volba komisí
w Zprávy o èinnosti jednoty
w Informaèní zpráva náèelnictva
w Volba nového výboru tìlocvièné jednoty Sokol
w Rozprava
w Závìr
Tìíme se na setkání s Vámi. Nezbytnost Vaí návtìvy je dána mimoøádností valné hromady, která je první v novém
století a tisíciletí. Je tomu deset let, co
jsme po více ne ètyøicetiletém nuceném pøeruení èinnosti obnovili tìlocviènou jednotu Sokol v Napajedlích a její
tìlocviènou, spoleèenskou a kulturní èinnost. Pøijïte proto vichni podpoøit na
valnou hromadu svou úèastí a zájmem
vechny, kteøí budou zvoleni do nového
výboru tìlocvièné jednoty Sokol Napajedla pro nastávající tøíleté období.

Řekli, napsali
l Nìkteré eny jsou vechny stejné.
(O. Suchý)
l Správná ena má vypadat jako dívka,
vystupovat jako dáma, uvaovat jako mu a
døít jako kùò. (Simon)
l Kdo jde poøád rovnì, daleko nedojde.
(Saint-Exupéry)
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