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Rušení nočního klidu
Problém, který je neøeitelný? O tom, jak
se mùete i Vy podílet na jeho øee-ní se
doètete uvnitø listu v èlánku Hany Pálkové
"Mùete spolurozhodovat - braòte se".

ODS děkuje
MS ODS dìkuje touto cestou panu Tomái Plichtovi za velmi dobrou práci a za velmi
dobrou reprezentaci mìsta ve funkci starosty.
Jsme pøesvìdèeni, e v této nelehké funkci po necelá dvì volební období pracoval k
prospìchu mìsta Napajedla a jeho obèanù.
Do historie napajedelských starostù se zapsal velmi výraznì. Chápeme lidské aspekty
jeho rozhodnutí odstoupit ve chvíli, kdy nezískal podporu svých kolegù v zastupitelstvu
pro variantu rychlostní komunikace R 55,
jejímu prosazení vìnoval nesmírné úsilí.
To, e tento boj prohrál se státními úøedníky
a nenael pro nìj podporu vlastního zastupitelstva, bylo zøejmì tou poslední kapkou.

Daň z příjmů denně
Zatímco do 23. bøezna bylo moné podávat daòová pøiznání z pøíjmù za rok 2000 u
správcù danì pouze v úøedních hodinách,
mìní Finanèní úøad v Otrokovicích úøední
hodiny pro podávání daòových pøiznání následovnì:
Ve dnech od 26. bøezna do 2. dubna
vèetnì mohou obèané odevzdat daòová pøiznání kadý pracovní den od 8.00 do 17.00
hodin. Pokladna Finanèního úøadu je otevøena v této dobì rovnì dennì, a to od 8.00 do
12.00 hod. a od 12.30 do 15.30 hodin.

Stížnosti občanů
Máte-li nìco na srdci, co potøebujete
sdìlit mìstským zastupitelùm - nápady,
pøipomínky, stínosti, upozornìní - máte
nìkolik moností, jak to udìlat. Nejbìnìjím zpùsobem je samozøejmì návtìva
radnice èi dopis, ale pokud Vám ani jeden
z tìchto zpùsobù nevyhovuje, mùete vy-

JARO. Období roku nádherné samo o sobì. Pøichází po nevlídné zimì, ta jeho krásu jetì
násobí. Pøes vechny rozmary poèasí je tady a tím je to dané. V zimì nemusí být sníh,
v létì tøicet ve stínu, ale na jaøe pøíroda vdy rozkvete. Foto Fr. Cívela

Jaro v muzeu
Po úspìných dvou výstavách Napajedelského muzea v loòském roce, pøipravuje
Muzejní spolek v souèasné dobì dalí výstavní akci. Je zamìøena na velikonoèní svátky a jaro vùbec. Rozhodnì zde mùete získat
spoustu nápadù a inspirace pro velikonoèní
výzdobu bytu. Exponáty se vztahem k Velikonocùm doplní a atmosféru jara dotvoøí
výstava fotografií Frantika Cívely.
Vernisá pro pozvané hosty se koná 5.
dubna a poté bude výstava otevøena pro
veøejnost a do konce dubna. Z dlouhodobých plánù Muzejního spolku prozradíme
jetì to, e na záøí pøipravuje výstavu z historie
Sokola v Napajedlích.
uít nových komunikaèních cest. Telefonní záznamník 710 0915, kde mùete zanechat své vzkazy, e-mail: napajedla @napajedla.cz a do tøetice schránku pro písemná
sdìlení, která bude právì v tìchto dnech
umístìna na budovì Spoøitelny vedle
schránky pro sdìlení místní policii. Tato
spojení mají mimo jiné i tu výhodu, e
nejsou omezena úøadními hodinami mìstské radnice.
-vb-

Internetová kavárna
Moná nevíte, e internetová kavárna v
Napajedlích existuje, a to v Domì dìtí a mládee v budovì I. základní koly. Je urèena
vekeré veøejnosti a otevøena je v pátek od 15
do 19.30 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.
K dispozici jsou tøi poèítaèe s pøipojením
na internet, lze vyuít i nìkolika poèítaèových her a tiskárnu.
Cena za jednu hodinu práce na poèítaèi
pro dìti a mláde do 16 let je 20,- Kè, pro
ostatní 40,- Kè za hodinu. Návtìvu je vhodné
si pøedem dohodnout. Uèinit tak mùete osobnì v Domì dìtí a mládee v Komenského
ulici è. 261, na telefonu èíslo 794 4091 nebo na
adrese e-mail: ddmnap@zlinedu.cz.

DNES V LISTĚ
l Informace z jednání MR a MZ
l Dvì nutná vysvìtlení
l Program 44. divadelního festivalu
l Výzva pro vèelaøe
l Pozvánka na kot
l ZU v jubilejním roce
l Sokolové volili nový výbor
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Zprávy z radnice

NAPAJEDELSKÉ

Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městské zastupitelstvo 19. 2. 2001
l schválilo zmìny v zakladatelské listinì
NTV Cable, s.r.o. a do funkce jednatele spoleènosti jmenovalo ing. Vítìzslava Vystavìla,
do funkce èlena dozorèí rady Tomáe Plichtu
l schválilo zásady pro nakládání s nepotøebným movitým majetkem v úèetní evidenci Mìsta Napajedla
l projednání návrhu zásad pro zadávání
veøejných zakázek Mìsta Napajedla odloilo
do dalí schùze zastupitelstva
l schválilo smlouvu o sdruení finanèních
prostøedkù ve výi 10.000 Kè za úèelem zhotovení studie - dokumentace k územnímu
øízení na akci "Studie cyklostezek Pomoravím a Chøibami"
l schválilo pøidìlení státní finanèní podpory, poskytnuté Ministerstvem kultury ÈR v
roce 2001 z Programu regenerace v rámci
mìstské památkové zóny Napajedla, Øímskokatolické farnosti Napajedla ve výi 210.000,- Kè na provedení restaurování oken v hlavní
lodi farního kostela Sv. Bartolomìje a Mìstu
Napajedla ve výi 140.000 Kè na restaurování
sousoí tøí køíù na Kalvárii
l schválilo poskytnutí finanèní podpory
z rozpoètu Mìsta Napajedla Øímsko-katolické farnosti Napajedla ve výi 60.000 Kè na
provedení restaurování oken v hlavní lodi
farního kostela Sv. Bartolomìje podle zásad
Ministerstva kultury ÈR pro poskytování finanèní podpory z programu regenerace
v rámci Mìstské památkové zóny
l schválilo vykoupení pozemku parcela
èíslo 7526/3,4 o výmìøe 716 m2 za cenu 100
Kè/m2, pozemku 7526/2 o výmìøe 1748 m2 za
cenu 40,-- Kè/m2 a úhradu za studnu ve výi
14.145 Kè od Danue Køíové, bytem Brno,
Barvy 18. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a poplatek za vklad do katastru
nemovitostí zaplatí kupující, daò z pøevodu
nemovitostí zaplatí prodávající dle § 8 odst. 1
písm. a) zákona è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, darovací a z pøevodu nemovitostí.
l schválilo odprodej novì vzniklého pozemku parcela èíslo 6427/4 o výmìøe 24 m2,
který vznikl oddìlením z pozemku parcela
èíslo 6427/1 za cenu 120 Kè/m2 Vladislavu
evèíkovi, bytem Napajedla, Palackého 195.
Náklady na vyhotovení geometrického plánu
a poplatek za vklad do katastru nemovitostí
zaplatí kupující, daò z pøevodu nemovitostí
zaplatí prodávající dle § 8 odst. 1 písm. a)
zákona è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, darovací a z pøevodu nemovitostí.
l schválilo Volební øád pro volbu starosty,
místostarosty a ostatních èlenù Rady mìsta
Napajedel v prùbìhu volebního období
l schválilo sloení volební komise pro
volbu starosty mìsta ve sloení ing. Køí, ing.
Ratiborský, A. Vychodil
l schválilo zprávu volební komise a konstatuje, e ve smyslu § 84, odst. 2, písm. 1)
zákl. è. 128/2000 Sb., o obcích, byl starostou
zvolen MUDr. Pavel Tala
l seznámilo se s odvoláním p. Nádeníèka,
který zastupuje rodinu Lauferovu, proti rozhodnutí mìstského zastupitelstva o nevydání obrazu J. Úprky "Sekáè" (rozhodnutí zastupitelstva pøijaté usnesením è. 13/1/2001 ze

dne 22.1.2001) a nesouhlasí s novým rozhodováním ve vìci obrazu

Městská rada dne 5. února 2001
l rada mìsta Napajedla v pùsobnosti valné
hromady Technické správy mìsta, s.r.o.,
schválila jednání uèinìná zakladateli pøed
vznikem spoleènosti, odmìòování jednatelù
a èlenù dozorèí rady a mzdu øeditele spoleènosti
l se seznámila s hodnocením èinnosti Mìstské policie za r. 2000 a mìsíc únor 2001 a
uloila místostarostovi mìsta zajistit zvýenou kontrolu èinnosti MP
l na základì zveøejnìného zámìru schválila uzavøení nové nájemní smlouvy s Romanem Hladiem, bytem Napajedla, tø. Tomáe
Bati 888, na èást pozemku p. è. 3764/1 o
výmìøe 390 m2 v ul. Nádraní s platností od
1. 1. 2001 na dobu neurèitou, s výpovìdní
lhùtou 3 mìsíce a stanovila výi nájemného
na základì usnesení MR è. 143/11/1995 ve
výi 1 Kè/m2/rok
l na základì zveøejnìného zámìru schválila uzavøení nájemní smlouvy na èást pozemku p. è. 325/2 o výmìøe 265 m2 v ul.
Komenského za cenu 1 Kè/m2/rok do uívání
TJ Fatra - Slávia Napajedla na dobu neurèitou,
s výpovìdní lhùtou tøi mìsíce
l projednala ádost Kvìtue Novákové,
bytem Napajedla, Jiráskova 856 a ing. Jiøího
Nováka, bytem Vodòany, Smetanova 870 o
odkoupení èásti pozemku p.è. 6427/1, do kterého zasahuje jejich gará a jeho vlastníkem
je Mìsto Napajedla a doporuèuje mìstskému
zastupitelstvu zveøejnit zámìr prodeje èásti
pozemku p. è. 6427/1, dílu b, o výmìøe 15 m2
smlouvou o uzavøení budoucí kupní smlouvy, za cenu 120 Kè/m2 za úèelem doøeení
vlastnických vztahù k pozemku s tím, e vekeré náklady související s pøevodem pozemku vèetnì geometrického plánu budou hradit
kupující
l seznámila se s návrhem na úpravu znaèení pøechodu pro chodce u závodu Fatra na
silnici I/55 a doporuèuje mìstskému zastupitelstvu zahrnout tuto akci do rozpoètu roku
2001 za podmínek, e a. s. Aliachem, o. z.
Fatra, se bude podílet 50 % na realizaci znaèení pøechodu
l souhlasí s asanací zbylé èásti domu è.p.
411 vèetnì úklidu suti, kterou provede TSM,
s.r.o. za cenu do 15.000 Kè z finanèních prostøedkù spravovaných odborem SMIR
l seznámila se s návrhem komise ivotního prostøedí a veøejného poøádku na kácení
stromù rostoucích mimo les na pozemcích
mìsta Napajedla a souhlasí s pokácením stromù dle pøedloeného návrhu a následným
provedením náhradní výsadby do konce roku
2001 a v trase stavby horkovodní pøípojky po
ukonèení stavebních prací
l seznámila se s návrhem zadání veøejné
zakázky na restaurování sousoí Kalvárie
a schválila uzavøení smlouvy o realizaci akce
s Frantikem Pavúèkem
l projednala návrh na zadání prací v souvislosti se stanovením odbìrových míst náhradních zdrojù pitné vody pro mìsto v pøípadì nouze a doporuèuje zadání vypracová-
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ní zprávy o souèasném stavu studní, provozních øádù a provedení krátkodobého zaèerpání firmì EKODRILL s.r.o. Zlín, Lorencova 9,
IÈO: 60 73 92 07
l doporuèuje udìlení licence na veøejnou
vnitrostátní linkovou dopravu pro linku Zlín
- Hodonín - Mikulov a Vsetín - Zlín - Hodonín
- Mikulov dopravci panu Karlu Housovi a pro
linku Zlín - Otrokovice - Napajedla - Halenkovice právnické osobì podnikající pod obchodní firmou ÈSAD Vsetín a.s. se sídlem
Ohrada 791, Vsetín IÈO 45 19 21 20
l seznámila se se zápisy ze schùzí SOZ ze
dne 6. 2. 2001, finanèního výboru ze dne 7. 2.
2001, komise ivotního prostøedí a veøejného
poøádku ze dne 20. 2. 2001 a bere je na vìdomí
l souhlasí s uvolnìním èástky 5.000,-- Kè
na dìtský filmový festival 14. - 16. bøezna s
tím, e doporuèuje tyto výdaje v pøítím roce
zahrnout do rozpoètu kina
l schválila pravidla pro pøijímání a vyøizování petic a stíností
l seznámila se s problematikou poskytování státní finanèní podpory na opravy, modernizaci nebo rekonstrukci bytových domù postavených panelovou technologií a uloila p.
ing. Polákovi, øediteli NBTH, s.r.o., vypracovat harmonogram oprav a modernizací domù
v majetku mìsta Napajedla postavených panelovou technologií vèetnì pøedpokládaných
nákladù
l seznámila se s informacemi o probíhajících jednáních v souvislosti s pronájmem
prostor uvolnìných po Komerèní bance v è.
p. 87, Masarykovo nám. (spoøitelna) a bere je
na vìdomí. Z dùvodu nekompletních informací od Èeské spoøitelny bude pøesunut tento bod k projednání na zasedání RM dne 19. 3.
2001
l seznámila se s informacemi z jednání o
øeení obytného kontejneru a bere je na vìdomí.
l seznámila se s návrhem na zpracování
nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor Domu dìtí a mládee a schvaluje dohodu o ukonèení platnosti smlouvy o
nájmu nebytových prostor, uzavøenou v dubnu 1999, s dohodou o narovnání na uhrazení
nedoplatku ve výi 1 426 Kè za rok 2000 a
uzavøení nové nájemní smlouvy s DDM
v Napajedlích, Komenského 268, na pronájem nebytových prostor v budovì Z è.p. 268
v Napajedlích, o celkové výmìøe 604 m2 za
cenu 1 Kè/rok, uívání tìlocvièny za cenu
1 Kè/rok a úhradu nákladù za sluby spojené
s uíváním tìchto prostor od 1. ledna 2001 na
dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou tøi mìsíce a umonìní pronájmu DDM jiným organizacím DDM a organizacím jim podobným za
úèelem výmìnných pobytù
l povìøila Fr. Cívelu a I. Juøenu sepsáním
notáøského zápisu týkajícího se zmìny zakladatelské listiny spoleènosti NTV cable,
s.r.o.
l seznámila se se zápisem z jednání komise
sociální a zdravotní dne 26. 2. 2001
l uloila ing. Polákovi, øediteli NBTH, s.r.o.,
pøedloit radì mìsta platné domovní øády na
domech s peèovatelskou slubou v obci
l uloila A. Kané, ved. soc. odboru, pøedloit zprávu o vyuívání nebytových prostor
v DPS ul. Sadová
l vzala na vìdomí rezignaci p. MUDr. Talae na funkci starosty mìsta.
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Dvě nutná vysvětlení k volbě nového starosty
V posledním èísle Napajedelských novin
byla na titulní stranì uveøejnìna "horká aktualita" s titulkem "Starostou mìsta MUDr. Pavel Tala". Informace je zakonèena vìtou
"povolební nepsaná koalice ODS a KDU-ÈSL
se tak jedním hlasem pøipravila o nejvyí
volenou funkci" je nepøesným politickým
komentáøem nepodepsaného autora. Povolební koalice je toti psaná koalice a dohoda
o ní byla podepsána den po posledních komunálních volbách.
Po volbì nového starosty byl uveøejnìn
v MF Dnes rozhovor s místostarostou mìsta
panem Frantikem Cívelou. Autor èlánku jako
dùvod zvolení kandidáta opozice uvádí, e
ODS mìla dva kandidáty. Situace pøed volbou starosty byla skuteènì sloitá, ale v tisku
je evidentnì mylnì interpretována.
Povauji proto za nutné vysvìtlit naim
volièùm i ostatním obèanùm, e ODS mìla
pouze jednoho, øádným hlasováním odsouhlaseného kandidáta - paní PaedDr. Libui
Pacholíkovou. Návrh na znovuzvolení pana
Tomáe Plichty podali jako svou zákonnou,
ale soukromou iniciativu èlenové zastupitelstva, kteøí sice kandidovali na kandidátce
ODS, ale jsou nestraníky. Na takovém kroku
se dohodli poté, kdy se v druhém kole jednání pøekvapivì rozhodl znovu kandidovat

bývalý starosta pan Tomá Plichta. Tak vznikl dùvod k odmítnutí podpory oficiální kandidátky navrené MS ODS. Pøedloené vysvìtlení není omluvou. Stav, který nastal je neomluvitelný a je výsledkem zøejmého selhání
obvyklých politických postupù v relativnì
závané místní situaci. Pokud nestraníci na
kandidátce sami nerespektují fakt, e jsou
vázáni rozhodnutím strany, která je nominovala, neexistují toti prostøedky, jak jejich
deklarovanou nezávislost zmìnit.
Doufám, e alespoò nai volièi si spolu s
námi odnesou ze vzniklé, ponìkud ostudné
situace i zkuenost. Ona ta módní nezávislost, která se íøí jako infekce, podporovaná
hradní "nepolitickou politikou" není zcela
zøejmì nejlepí cestou. Osobnì jsem i nadále
pøesvìdèena, e správnou cestou jsou sluné demokratické strany, s politicky vzdìlanými lidmi, ale i s nezbytným respektem k
rozhodnutím vìtiny. Politické amatérství, s
kterým jsem vstupovala do politiky i já, je v
takových situacích nedostateèným vybavením. Ani pro komunální politiku nemùe být
11 let po revoluci jedinou motivací strach z
návratu komunizmu. Dále je tøeba nezbytné
pochopit a vnímat nebezpeèí z ozývajícího
se volání po jakési "Národní frontì". Existence patnì fungujících demokratických stran,
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jejich stálá mediální diskreditace a podpora
vlády nezávislých, vyhovuje právì té jediné,
poèetnì nejsilnìjí stranì, stranì s pevnou
stranickou disciplinou a dlouholetou zkueností s likvidací politických protivníkù.
Po zkuenosti z volby starosty vidím jako
jediné øeení, e aktivní politice, ve stranách
vzniklých po listopadu 1989, se zaènou vìnovat lidé z generace, která o komunizmu jen
slyela, pochopila nebezpeèí z jeho návratu,
ale nebyla nikdy souèástí tohoto systému.
Je nutné umìt pøijmout poráku a hlavnì
pøiznat si svùj díl viny. Výsledek volby povauji za odraz politické reality v situaci, v jaké
volba probíhala. Pøeji MUDr.Talaovi, aby se
i on zapsal výraznì do historie napajedelských starostù.
Závìrem mi jetì dovolte jednu informaci. Její veøejné sdìlení povauji osobnì za
dùleité. Byla jsem pøítomna vem vleklým a
únavným jednáním pøed volbou starosty.
Námi zvolená kandidátka paní Pacholíková
byla vystavena nelehké situaci. Musela pøestát kategorické odmítání její kandidatury ze
strany svých souèasných kolegù, ani by po
celou dobu jednání byl vznesen jediný váný
argument proti ní. Pøesto ve druhém kole
hlasování dala hlas panu Plichtovi, co je
morálním políèkem pro nìkteré její zaryté
odpùrce. Je mi docela líto, e èlovìk s takovou velkorysostí se nestal starostkou Napajedel.
Zuzana Toufarová, pøeds. MS ODS

Hovory z radnice s patnáctidenním starostou a jeho zástupcem
19. února 2001 byl zvolen novým starostou mìsta MUDr. Pavel Tala. Jeho první
rozhovor pro napajedelské obèany jsem odkládala na dobu, a se v nové funkci zabydlí.
5. bøezna po skonèení zasedání rady ji bylo
jasné, e Napajedla jsou opìt bez starosty.
Nástupnický rozhovor se nekonal. I kdy
nepochybuji o tom, e pan Tala by jako
fundovaný èlen mìstského zastupitelstva mìl
co øíci k souèasnosti a budoucnosti mìsta,
obrátila jsem se na nìj pouze telefonicky
s jedinou otázkou - jak má obèan mìsta jeho
krátký pobyt ve funkci chápat?
Pan doktor mi velmi struènì objasnil, e
po svém zvolení byl postaven pøed rozhodnutí - pacienti nebo radnice. Odpovìdnost
vùèi pacientùm mu nedovolila ordinaci opustit ani by pro svou klientelu získal jiného
lékaøe. Pøedpokládala bych, e tohle dilema
bylo tøeba vyøeit jetì pøed pøijetím kandidatury. Pan Tala namítl, e nemohl vìdìt, e
bude zvolen.
V minulém vydání Napajedelských novin se pan doktor Tala k odstoupení Tomáe
Plichty vyjádøil v tom smyslu, e to vzal jako
fakt a nijak jej neanalyzoval. Dopøejme mu
toté.
Mnohem dùleitìjí je dalí postup v
rozhodování o obsazení nejvyího postu
na radnici. Na to odpovídá místostarosta
mìsta Fr. Cívela:
"Dalí postup vyplývá ze schváleného
volebního øádu o zmìnì ve funkcích v prùbìhu volebního období, který byl schválen 19.
února pøi volbì starosty mìsta. Pøedsedùm

jednotlivých stran zastoupených v mìstském
zastupitelstvu byly zaslány dopisy s oznámením o odstoupení starosty mìsta, s tím, e
zùstává nadále èlenem zastupitelstva. Návrhy èlenù zastupitelstva na funkci starosty se
bude zabývat pøítí zasedání rady rozíøené
o èleny zastupitelstva dne 19. bøezna a pøípadnì bude dohodnut termín volby starosty."
Kdy tedy mùeme èekat, e v èele radnice stane nový mu èi ena?
"Øádné zasedání mìstského zastupitelstva se bude konat 23. dubna. Do té doby
mùe jedna tøetina zastupitelstva nebo 0,5 %
obèanù mìsta poádat o svolání mimoøádného zasedání mìstského zastupitelstva za úèelem volby starosty. Jen pro úplnost - o svolání
mimoøádného zasedání dále mohou poádat
senátor a poslanec parlamentu ÈR a pøednosta Okresního úøadu. Pouze èlenové zastupitelstva vak mohou navrhovat kandidáty na
starostu.
Volba nového starosty je stanovena zákonem a musí probìhnout do esti mìsícù od
jeho odstoupení - krátkým úøadováním MUDr.
Talae se tento termín posunul a do 5. záøí.
Poté jmenuje pøednosta okresního úøadu pracovníka z øad okresních úøedníkù, odpovídajícího za správu mìsta do pøítích voleb."
Bude-li zvolen starostou mìsta nìkdo
ze souèasných èlenù rady mìsta uskuteèní se i doplòující volba èlena rady?
"Radu mìsta tvoøí starosta, místostarosta
a pìt èlenù rady. Pokud bude zvolen starostou nìkdo z tìchto pìti èlenù rady, probìhne
i doplòující volba èlena rady. Pokud bude

zvolen nìkdo ze èlenù zastupitelstva, souèasnì se tím doplní i stav èlenù rady na
sedm."
Setkal jste se s nìjakým hodnocením
souèasného stavu na mìstské radnici u
veøejnosti mimo Napajedla?
"Je pravda, e se setkáváme s rùznými
názory na odstoupení nového starosty. Na
povìsti mìsta tato epizoda nic dobrého nepøidá."
Je moné, e celá situace poznamená
i povìst zúèastnìných politických stran a
jak si ji vyloí jednotliví volièi, ukáou
komunální volby v pøítím roce. Nicménì
pøes nezvykle krátké funkèní období byl
postup nového a souèasnì bývalého starosty zcela v mezích litery zákona a nikomu nelze mít nic za zlé. Byl øádnì zvolen a
vyuil svého práva, aby z dùvodù nepøekonatelných pøekáek z funkce odstoupil.
Náleí starostovi v takovém pøípadì
jeho plat?
"Na ustavujícím zasedání v roce 1998
byla funkce starosty odsouhlasena jako uvolnìná a tím má starosta nárok na podíl
z mìsíèní èástky stanovené naøízením vlády
o odmìnách za výkon funkce èlenùm zastupitelstev è. 358/2000 Sb."
Krátkým nahlédnutím do zmínìného
naøízení lze zjistit, kolik èiní èástka pro kategorii mìst velikosti Napajedel. Pro nìkoho
dost, pro nìkoho málo. Nikoliv bezdùvodnì
hovoøí vládní naøízení o "odmìnì". Hodnota
odvedené práce se odvíjí od nìèeho úplnì
jiného.
-vb-
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Můžete spolurozhodovat - braňte se
Pøedevím obyvatele ulice Nábøeí, zcela konkrétnì blokù VII, VIII a IX, tíí problém,
který se vleèe ji nìkolik let. Jedná se o
nadmìrný hluk, který se íøí z provozoven
restauraèních zaøízení známých jako MASH a
VAGÓN. Nejde vak jen o nìj. Velmi hlasitá
hudba je jen pièkou ledovce. Kdy koneènì
hudební produkce utichne, televizní pøijímaèe jsou vypnuty a provozovny osiøí, pøesunují se tu skupinky tu jednotlivci z øad návtìvníkù tìchto zaøízení do ztichlých ulic mìsta a
pod vlivem doznívajících decibelù pokraèují
ve svých - øekneme-li to slunì - debatách i
nadále s nezmìnìnou intenzitou. Øev, hlasitý rádoby zpìv, pøevrácené popelnice, tøítící se sklo jsou pro obyvatele domù v tìsné
blízkosti restauraèních zaøízení signálem.
Musí vydret jetì tak edesát minut a pak
budou mít anci hodinku dvì si zdøímnout,
ne je z postele vyenou povinnosti v zamìstnání èi domácnosti.
Jak byste se cítili vy, kdyby se nìco
podobného odehrávalo pod vaimi okny?
Protoe jde o problém letitý a jednání s
majitelem zaøízení nepøinesla doposud pro
obyvatele sídlitì ádné zlepení, sáhnou
napajedeltí zastupitelé k ráznému øeení.
Tím bude vydání obecnì závazné vyhláky o
stanovení provozní doby. Úèelem vyhláky
je stanovení provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven
slueb, nacházejících se na území mìsta, a
zajitìní ochrany obyvatel mìsta pøed neúmìrným obtìováním hlukem a vibracemi,
vznikajícími pøi provozu a produkcích tìchto
zaøízení.
Kabelová televize ádá vechny obèany, kteøí se potýkají se stejnými nebo obdobnými problémy jako obyvatelé Nábøeí, aby se zúèastnili telefonické ankety,
její výsledky poslouí Mìstskému úøadu
jako podkladový materiál pøi tvorbì návrhu této obecnì závazné vyhláky. Vae
odpovìdi èekáme na telefonním záznamníku èíslo 710 0955 do 31. bøezna.
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Policie informuje

Otázka è. 1
U kterých provozoven (jmenovitì) na
území mìsta by mìla (nebo nemìla) být
omezena provozní doba?
Otázka è. 2
Z jakého dùvodu?
Otázka è. 3
V kolik hodin by mìla konèit provozní
doba v tìchto zaøízeních ve dnech pøed pracovním dnem?
Otázka è. 4
V kolik hodin by mìla konèit provozní
doba v tìchto zaøízeních ve dnech pøede dny
pracovního volna a pracovního klidu?
Pokud vyuijete ance a odpovíte na
anketní otázky, zúèastníte se spolupráce s
mìstským zastupitelstvem na vyøeení problému, který tíí mnohé z obyvatel. Právo na
klidné a neruené veèery je na Vaí stranì.
Úèastí v anketì ukate vem, e se dokáete
bránit.
Hana Pálková, kabel. televize Napajedla

3

l Stále se krade
Na opakovaná upozornìní, aby pøi
opoutìní vozidla neponechávali uvnitø
volnì poloené cenné vìci, obèané pramálo dbají a poskytují pøíleitost vykrádaèùm vozidel. Také v bøeznu bylo v
Napajedlích etøeno nìkolik pøípadù
vloupání do vozidla.
l Zaslouená odmìna
Pøedmìtem krádee se pøed nedávnem staly dopravní znaèky. Pachatel,
který je odcizil, je také nabídl k prodeji
ve Sbìrných surovinách. Byl zajitìn a
po zásluze ohodnocen.
Lup jiného pachatele tvoøily zase plechové sudy, které se opìtovnì skonèily
ve Sbìrných surovinách. I tento pachatel byl zajitìn a pøedán k dalímu øízení.
l Odvodní povinnost
V mìsíci bøeznu nesplnili odvodní
povinnost ètyøi mladí mui z naeho mìsta a jejich provinìní se stalo pøedmìtem
etøení obvodního oddìlení Policie ÈR.
-ros-

Obžalovaná
je lhostejnost

1

Nikoliv s lhostejností, ale se zájmem
se setkala únorová akce hnutí NESEHNUTÍ v Klubu kultury. Dìti si mìly o èem
povídat (foto 1), jejich tvoøivá fantazie
nala uplatnìní a o zábavu nebyla nouze
(foto 2). Zhotovení ètyømetrového draka (foto 3) byla sice pìkná fuka, ale èas
zbyl i na písnièku. Tomá Èabla ve funkci
hlavního organizátora mùe být spokojen a u dnes se on i jeho kamarádi tìí na
pøítí akci 1. kvìtna u pøíleitosti Dne
Zemì.

2

Napajedelské noviny
v elektronické podobě
a s barevnými fotografiemi si mùete
prohlédnout na Internetu v mìstské
knihovnì.

NAPAJEDELSKÉ
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44. divadelní festival ochotnických souborů

Dobře placená procházka

44. divadelní festival ochotnických souborù se koná pod zátitou ministra kultury
Èeské republiky, pøednosty Okresního úøadu ve Zlínì a Zastupitelstva mìsta
Napajedla.

Pøíznivci inscenací Divadélka v klubu
pøi Mìstském divadle Zlín se v bøeznu doèkali hned dvou premiér. Pavel Majkus,
který pøed èasem nastudoval MUDOKAPSY
- muzikály do kapsy - pokraèuje ve stejném
stylu. Pøipravil pro nás hru "Dobøe placená
procházka", známé to dílo autorské dvojice
Suchý-litr, poprvé uvedené v roce 1965
v divadle Semafor.
Co se stane s rozvádìjícím manelstvím, které zastihne zpráva o neèekané
návtìvì bohaté tety? Komu pøipadne
milionový ek?
Autoøi si pohrávají se zápletkou i hudební formou, jisté vak je, e v Dobøe placené procházce se nejenom hraje a tanèí,
ale zazní i mnoho nestárnoucích semaforských hitù.
Pavel Majkus nastudoval pøedstavení s
hostující Alenou Pavelkovou, které je choreografkou vech taneèních èísel. První premiéra se uskuteènila 12. bøezna, druhá bude
ve støedu 28. bøezna. Na koho se nedostalo,
mùe tuto pùvabnou hru zhlédnout v nìkterém z pøítích mìsícù. Na repertoáru divadla bude nejménì do konce sezóny.
-zli-

Sobota
21. dubna

Divadlo Zdeòka tìpánka Klubu kultury Napajedla
John Patrick: PODIVNÁ PANÍ SAVAGEOVÁ

Nedìle
22. dubna

Divadelní soubor Vicena Ústí nad Orlicí
Francis Veber: TROUBA NA VEÈEØI

Pondìlí
23. dubna

Divadlo Dostavník Pøerov
M. vandrlík, I. Nìmeèek: CASANOVA ANEB LÁSKA BEZ REKLAMY

Úterý
24. dubna

Krouek divadelních ochotníkù Hvozdná
Voskovec, Werich, Jeek: NEBE NA ZEMI

Støeda
25. dubna

Blanenské divadlo Blansko
Ivan Vyskoèil: HAMLET 2001 A MEZIØEÈÍ

Ètvrtek
26. dubna

Nezávislá scéna Domu kultury Kromìøí
Ede Szicligeti: LILIOMFI

Pátek
27. dubna

Divadlo Karla Hoffmanna Uherské Hraditì
Jiøí Voskovec, Jan Werich: HELENKA JE RÁDA
Mimo soutì.

44. divadelní festival sponzorují: Fatra Napajedla, RT 90, s.r.o., Napajedla, Bramo,
s.r.o., Napajedla.
Zaèátky pøedstavení v 19.30 hodin, vstupné 35,- Kè, pøedplatné na celý festival 150.Kè. Pøedplatné tvoøí 60 % ceny vstupenek na vechna pøedstavení a pøedplatenky jsou
slosovatelné.
Pøedprodej pøedplatenek: v kanceláøu Klubu kultury od 26. bøezna do 11. dubna, v
pondìlí a pátek od 15.00 hodin do 17.00 hodin. Pøedprodej vstupenek na jednotlivá
pøedstavení od 17. dubna ve stejnou dobu.

Domácí soubor s Ivanem Kalinou
V Divadle Zdeòka tìpánka Klubu kultury pøípravy na 44. divadelní festival ochotnických souborù vrcholí. Po prvních dvou mìsících roku, kdy se ani divadelníkùm nevyhnula vlna chøipek, se scházejí nejménì dvakrát
týdnì a usilovnì pracují na pøípravì inscenace. Po delí pøestávce ustoupil ryze amatérský pøístup vedení profesionálního reiséra.
Ivan Kalina z Mìstského divadla ve Zlínì se
sice tomuto oznaèení brání a snaí se pùsobit
spíe jako odborný poradce, kadý ze souboru jej vak takto respektuje.
Proè právì Podivná paní Savageová?
"To není otázka pro mne," usmívá se Ivan
Kalina. "Pøiel jsem do souboru, kdy u hra
byla vybrána. Nicménì je to hra velmi lidská,
která oslovuje diváky vech generací. Má i
svùj humor, i kdy nepùsobí prvoplánovì,
ale je skryt pod hlavní rovinou pøíbìhu, který
zaujme svou detektivní zápletkou. Ze zkuenosti lze øíct, e návtìvníci divadel právì
tento zpùsob humoru vnímají velmi citlivì."
Máte za sebou pùsobení i v jiných
ochotnických souborech, lze srovnávat
tuto èinnost s prací s profesionály?
"Rozdíl je ji v poètu odzkouených hodin. V divadle se tvoøí inscenace tøi mìsíce
dennì nìkolik hodin. Tady nám zbylo zrovna
tolik mìsícù a ètyøi hodiny týdnì. Pøièteme-li
k tomu, e sem lidé chodí ze koly, ze zamìstnání, zatíeni dalími starostmi .je to málo.
Obrovskou práci dá jen se nauèit text a

pohyb na jeviti. Je vak tøeba vcítit se do
jednání postavy, vìdìt, proè øíká právì toto,
právì tímto zpùsobem a teï, právì té konkrétní osobì. Paní Savageová je zaplnìna
osobnostmi vyhranìných lidských typù a
naím cílem je se jím co nejvíce pøiblíit.
Kromì osvìdèených napajedelských hercù
vystoupí na jeviti i nové tváøe a soubor jako
celek po zkuenosti z minulých let ví, e jen
stìí dosáhne na nìkteré festivalové ceny.
V kadém pøípadì vak chce odvést kus poctivé práce, potìit srdce divákù a pøipravit
jim pìkný veèer."
Budeme se tìit - a zlomte vaz!
-vb-

Malé ohlédnutí
Z divadelních inscenací, které jsou na
programu letoního roèníku DFN, jsme doposud vidìli v Klubu kultury tøi. Dvakrát se o to
zaslouilo divadlo Dostavník Pøerov, které,
jak se zdá, sahá s oblibou do repertoáru
Voskovce a Wericha. V roce 1983 jsme je
mohli vidìt v inscenaci Helenka je ráda a v
roce 1990 to bylo zase Nebe na zemi.
Tøetí hrou, která se ji zapsala do 43
dosavadních roèníkù festivalu, je Podivná
paní Savageová. V roce 1962 ji uvedl napajedelský divadelní soubor Zdeòka tìpánka
pod reijním vedením Jana Nìmce.

O co kdo přichází
Zní to moná podivnì, ale kadá
ztráta mì zpravidla obohatí. Ztráty
zavinìné vlastní zapomnìtlivostí mì
obohacují o poznání, e dobøí lidé stále
jetì existují. Naposled mì o tom pøesvìdèili v prodejnì potravin Malina.
Kdy jsem si vzpomnìla, e postrádaný detník by snad mohl být právì tam,
èekal tam na mne u asi mìsíc. Nae
shledání bylo dojemné, prodavaèky
chápající. Jetì jednou vem mnohokrát dìkuji.
Je pravda, e kdy jsem ztratila
zlatý prsten, nejmilejí kníku, batoh s
20 kg okurek a klíèe od bytu, bylo to
nenávratnì. Nech, øekla jsem si. Alespoò jsem ve své a naivní dùvìøe v lidi
dostala poøádnou lekci.
Dávno u jsem zapomnìla i na ztrátu mìsíèní výplaty pøed nìkolika lety.
Ztratila se mi tenkrát z penìenky ze
skøínì v mé kanceláøi. První pocity byly
zoufalé, ale pøeili jsme. Napadá mì,
zda si ten èlovìk mé výplaty alespoò
dobøe uil. Urèitì je to sluný èlovìk s
dobrou povìstí, nejí psy, nejezdí naèerno a èistí si zuby. A ejhle, náhle
èerná skvrnka v podobì jednoho mého
vyúètování. Tenkrát jsme jetì brali
zálohy. A kdoví, øíká se, e s jídlem
roste chu, tøeba u skvrnka dosáhla
rozmìrù ponìkud vìtích. A tady to
máte. Poskvrnìné svìdomí, pokuení
získat jetì víc, zpocené dlanì, bezesné noci. Já - já jsem jenom pøila o
výplatu.
B. Velecká
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Měsíc knihy nebo internetu?
Bøezen býval døíve jednoznaènì Mìsícem knihy. V poslední dobì se stává Mìsícem Internetu. V knihovnì má Internet nezastupitelné místo, protoe je nevyèerpatelným
zdrojem informací. V Mìstské knihovnì v
Napajedlích máme Internet, díky mìstskému
úøadu, u rok a vyuívá ho stále více lidí. Ale
v ádném pøípadì nezapomínáme na knihu,
protoe a jde technika kupøedu jak chce,
naím hlavním úkolem je pùjèovat knihy.
Knihovnictví má v Napajedlích hluboké
koøeny. Vdy Ètenáøský spolek byl zaloen
u v roce 1869 a 24. èervence 1883 byla otevøena veøejná knihovna pro lid. V prvním
roce mìla 307 svazkù. Pùjèovalo se v sobotu
a v nedìli. Roku 1902 byla ètenáøùm zpøístupnìna také èítárná s 57 èasopisy. Èinnost
knihovny neustále rostla a tak v roce 1966 zde
zaèal pracovat první profesionální knihovník. Tímto knihovníkem se stala paní Blaena
Koulová, která knihovnu vedla dlouhá léta.
Potìitelné je, e kadým rokem se návtìvnost knihovny zvyuje, stále více ètenáøù si chodí pro kníky a stále více zájemcù
vyuívá ostatních slueb.
A aby si do knihovny naly cestu i ti
nejmení ètenáøi, poøádáme pro nì rùzné
besedy. Kadoroènì se u nás vystøídají témìø vechny tøídy prvního stupnì obou základních kol a nìkteré tøídy stupnì druhého. Seznamujeme je s knihami, knihovnou,
spisovateli i ilustrátory. Snaíme se, aby vyprávìní dìti zaujalo a aby se k nám vracely u
jako nai ètenáøi.

Navtívily nás i dìti ze kolky. Pro nì
byla pøipravena beseda Hrajeme si s obrázky. Jak název napovídá, dìti nejen poslouchaly, ale spoleènì skládaly obrázky zvíøátek a postavièek.
Od letoního roku máme pro dìti v
dìtském oddìlení poèítaè, na kterém mohou samy pracovat. Mohou si vyhledávat,
jaké kníky máme v knihovnì a mohou
vyuívat rùzných zábavných i nauèných
programù.
Knihovna má v souèasné dobì 21 tisíc
svazkù, témìø 1000 ètenáøù, z toho 300 dìtí. Je
plnì automatizovaná. Od 18. øíjna 1999 pùjèujeme pøes poèítaè.
Mimo knih pùjèujeme 42 druhù èasopisù. Ètenáøi vyuívají poèítaè, na kterém vyhledávají knihy naí knihovny a mohou nahlédnout i do databáze Knihovny Frantika
Bartoe ve Zlínì. Ètenáøùm jsou k dispozici
Napajedelské noviny v elektronické podobì.
Zajímavé je, e vechny fotografie jsou v
poèítaèi barevné.
U pøíleitosti Bøezna mìsíce Internetu
bychom vás chtìli pozvat na akci Na Internet
do knihovny. Probìhne poslední týden v
bøeznu, od 26. 3. do 30. 3. 2001. V tomto týdnu
vám knihovna umoní pøístup na Internet za
polovièní cenu, to znamená 30,- Kè za 1 hodinu. Internet vám bude k dispozici celý týden
od 8.00 hod. do 17.30 hod. i mimo výpùjèní
dobu, je moné zamluvit si práci na Internetu
na urèitou hodinu.
Svatava Ondráová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NAPAJEDLA
zve vechny zájemce o práci na Internetu na akci

NA INTERNET DO KNIHOVNY
uskuteèní se od 26. 3. 2001 do 30. 3. 2001 od 8.00 do 17.30 hod. i mimo
výpùjèní dobu. Akèní cena: 30,- Kè za 1 hodinu!!!
Pøijïte vyuít této pøíleitosti.
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Zlín má v Praze tři vily
V únoru zahájil ing. Miroslav Zikmund
v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze vernisá výstavy "3 vily architekta Zdeòka Plesníka".
Architekt Zdenìk Plesník patøí ke stìejním postavám èeské moderní architektury pováleèného období. Jeho obsáhlé
dílo zahrnuje technické stavby a prùmyslové areály v tuzemsku, ale napø. i v Pekingu. Výjimeèné místo zaujímá trojice zlínských vil z padesátých let. Jejich majitelé
jsou pøáteli Zdeòka Plesníka a legendami
èeské kultury - Jiøí Hanzelka, Miroslav
Zikmund a Zdenìk Lika. Zatímco první
dva není tøeba pøedstavovat, u posledního jmenovaného pro oivení jen nìkterá
z jeho dìl - hudba k filmùm Markéta Lazarova, Údolí vèel, Obchod na korze. Osobnost tøí stavebníkù je druhou linií libreta
výstavy, která si klade za cíl zpøítomnit
ducha tìchto budov a varovat souèasnì
pøed necitlivým zacházením se vzácnými
objekty.
Vechny tøi objekty se vyznaèují noblesou, ulechtilou prací s materiálem a
stylovou originalitou. V období zmítaném
socialistickým realismem, jsou svobodným vyjádøením architekturou.
Poøadatele výstavy (Nadace èeské architektury, Transat architekti Brno a Ústav
dìjin umìní AVÈR) vedle Ministerstva
kultury ÈR, Magistrátu hlavního mìsta
Prahy, mìsta Brna, Okresního úøadu ve
Zlínì a dalí instituce a spoleènosti podpoøil také závod Fatra. Nejen proto, e jde
o významný poèin vyzvedávající význam
regionu, ale také proto, e je svými výrobky, které v padesátých letech patøily
k modernímu vybavení domácností, výstavì osobnì pøítomna.
Po skonèení výstavy v Praze se expozice pøestìhuje do Zlína, do Brna a poté
bude nabídnuta èeským centrùm v zahranièí.
-red-

Nové technologie ve Fatře
O nových výrobních technologiích informoval novináøe ve støedu 14. bøezna na
tiskové konferenci ve Zlínì ing. Jaroslav
Stuchlík, vedoucí prodeje VOJ obalových
materiálù:
" V tìchto dnech je ve Fatøe, odtìpném
závodu a. s. Aliachem, uvádìna do provozu
nová linka na výrobu PE hadic a folií tubulární technologií od nìmecké firmy Windmõller Hölscher, její montá a garanèní
zkouky se uskuteènily na pøelomu roku
2000 a 2001.
n Technologie byla umístìna do upravené severní èásti bývalé centrální kotelny
na tuhá paliva s cílem vyuít svìtlé výky
vnitøního prostoru stávajícího objektu. (výka zaøízení je okolo 13 m).
n Instalací nové linky se výrobní monosti závodu polyolefinických obalovin po-

sunuly blíe k celosvìtovému trendu a dnes
i rostoucím poadavkùm zákazníkù na aplikaci kvalitnìjích a souèasnì i lehèích obalových materiálù. Obaloviny s mení hmotností tak sniují náklady na ekologickou
likvidaci odpadù z obalù.
n Plnì automatizované pracovitì obsluhují na kadé smìnì dva pracovníci, kteøí vyrobí za smìnu více ne 1,5 tuny LD PE
folie tlouky pod 20 m. Vyí zájem o tyto
nároènìjí výrobky i pøi pouití kvalitnìjích a draích surovin registrujeme nejen v
zahranièí, ale i u zdravì se rozvíjejících
èeských firem.
V souèasné dobì linka pracuje v tøísmìnném provozu. Bìhem následujících tøí
mìsícù pøedpokládáme stabilizaci výrobkového sortimentu linky WH a její nepøetrité vyuití, jak je tomu u dalích vytlaèova-

cích zaøízení na výrobu LD PE závodu
obalovin."
n Podle slov ing. Stuchlíka nová technologie, kterou Fatra poøídila za 2 miliony marek, jednak nahrazuje starí vyøazené technologie a jednak vytváøí nárùst produkce,
která by mìla za rok pøedstavovat navýení
50 mil. korun v trbách.
"Dalí investicí," øekl ing. Stuchlík, "je
biofiltraèní jednotka ALPHA 5000 FN. Toto
zaøízení spadá do oblasti zlepování ivotního a pracovního prostøedí a slouí k likvidaci koncentrovaných výparù lihových
barev odvádìných od potiskovacího zaøízení. Biofiltr proel zkuebním provozem a
po jeho vyhodnocení potvrdil splnìní zadaných parametrù odpovídajících souèasnì platným normám a standardùm u nás i
v EU."
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Dětem pohyb sluší
Je-li venku nouze o sníh, a to teda letos
byla, vùbec to nevadí. Zadovádìt na saních
si lze i na jeviti Klubu kultury (foto 1).
1

Dìtem to názornì pøedvedla skupina dìtského aerobiku pod vedením Jiøiny Muchové. Recept na dobrou zábavu, která nahradí

Děti v Klubu kultury
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dovádìní v pøírodì, nabídli dìtem na karnevalovém odpoledni èlenové Divadla Zdeòka tìpánka zkratkovým pøedstavením pohádky Mrazík a spoustou zábavných soutìí a radovánek. To pak dìti znaly jen dvì
monosti - naprosté soustøedìní (foto 2)
nebo nespoutané veselí. A protoe tentokrát nebyly dìti v Klubu kultury zdaleka jen
diváky, ale spolutvùrci celého programu,
byly také odmìnìny. Ceny si odnesly i za
nejroztomilejí karnevalové masky. Jen vítìzce celé pøehlídky - nejmení zdravotní
sestøe jakou jsem kdy vidìla - museli poskytnout pomoc dospìlí (foto 3).
-vb-

Deset tun medu
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Vèely jetì uívaly svého zimního klidu, kdy se napajedeltí vèelaøi seli ke
zhodnocení vèelaøského roku a zvaovali,
jak dál v této zajímavé èinnosti pokraèovat.
Napajedelská vèelaøská organizace má
dlouholetou tradici. Vznikla v roce 1905 a
patøí k nejstarím spoleèenským organizacím ve mìstì pùsobící bez pøeruení.
Sdruuje vèelaøe z Napajedel, Pohoøelic, Oldøichovic, Komárova, lutavy a Halenkovic. V souèasné dobì má 65 èlenù,
kteøí se starají o více ne 530 vèelstev. Ta za
pøíznivých podmínek vyprodukují roènì asi
10 000 kg medu, který je v regionu také
spotøebován.
Med je vhodným pøíspìvkem zdravé
výivy a navíc i významným léèivem. Nezamìnitelný je pøi chorobách z nachlazení,
reguluje krevní tlak a pøíznivì pùsobí i pøi
léèení dalích chorob. Vèelaøství vak není
jenom med, ale jsou to dalí produkty mateøí kaièka, propolis, pyl, vèelí jed - které vyuívají.
Zcela nenahraditelné vak jsou vèely
pøi opylování hmyzomilných kultur rostoucích divoce i pìstovaných èlovìkem - pøedevím jsou to ovocné stromy, øepka olejná,
traviny. Vèela je nezbytnou souèástí pøírody a
spolutvùrcem dobrého ivotního prostøedí.
V ivotì organizace je vak i øada problémù. Tím nejnaléhavìjím je starost o
dobrý zdravotní stav vèelstev ohroených
roztoèem "Varoa destruktor". Podmínkou
souèasného úspìného vèelaøení je trvalé
léèení vèelstev od tohoto roztoèe, který je
prakticky neznièitelný. Léèením se pouze
tlumí jeho poèty ve vèelstvech. Dalím z
problémù je skuteènost, e vèelaøení je v
dnení dobì ekonomicky nezajímavé - nerentabilní. Je proto pouze doménou starích vèelaøù, kterým pøevánì chybí pokraèovatelé v jejich práci.
Ke zlepení tohoto stavu hodlá organizace ve spolupráci s Domem dìtí a mláde
od pøítího kolního roku obnovit èinnost
dìtského vèelaøského krouku. Máme k
tomu dobré podmínky. Pìkný kolní vèelín
vybudovaný v zámeckém parku.
Obracíme se na vás ji nyní s výzvou dìvèata a chlapci, uèitelé a milovníci pøírody - pøemýlejte o svém zapojení do vèelaøského krouku. Nauèíme vás vemu potøebnému a poznáte, kolik zajímavého v sobì
ivot vèel skrývá.
Ing. Vlad. rámek
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Pozvánka do muzea jihovýchodní Moravy
V Muzeu jihovýchodní Moravy ve zlínském zámku je od 8. bøezna do 8. dubna
otevøena výstava o ivotì a díle významného zlínského architekta Miroslava Lorence.
Narodil se 9. èervna 1896 v Holeovì,
jeho otec byl mlynáøský dìlník. Rodina se
dost stìhovala, otec Jan se angaoval v
politické práci v sociální demokracii, stal se
redaktorem Dìlnických novin v Hodonínì a
pozdìji byl zvolen senátorem.
Syn Miroslav se dal na dráhu stavbaøe.
Vystudoval architekturu. V první svìtové
válce zbìhl na stranu spojencù a vstoupil
do italských legií. Po studiích pracoval nejprve pro Baovu firmu. Vyprojektoval pro
ni Spoleèenský dùm - nynìjí Interhotel
Moskva. Oenil se s uèitelkou Lidkou Batíkovou, její otec byl èelným pøedstavitelem
zlínského Sokola a výrobce cvièek. S pomocí tchána se mladý architekt osamostatnil a

jeho firma mìla brzy hodnì zakázek. Patøila
k nim kolonie domkù Podøevnicko, obchodní domy ve Zlínì a rodinné vily ve funkcionalistickém slohu tøicátých let.
V Napajedlích je autorem Obecné a
mìanské koly, Mìstské spoøitelny a Paøíkovy vily.
Architekt Lorenc, který byl èinný i v
legionáøských spolcích, se po pøíchodu nìmeckých okupantù zapojil do protinacistického odboje a stal se okresním velitelem
odbojové organizace Obrana národa. Kdy
zaèalo gestapo zatýkat její pøísluníky, ukrýval se Lorenc u rodiny Pavelkových v Podhradské Lhotì u Rajnochovic. Nakonec vak
byl i on zatèen, v roce 1942 odsouzen a 11.
února 1945 popraven.
Na výstavì si mùeme pøeèíst i jeho
poslední dopis rodinì, který napsal v den
své popravy.
Vladimír Solecký

Přij1te okoštovat kvalitní vína
Stalo se tradicí, e vdy na konci zimy v
období jarního probouzení pøírody, poøádají napajedeltí vinaøi Kot vína. V letoním roce je to ji 27. roèník a vinaøi jsou na
to také náleitì hrdí. Jedná se o jedinou
výstavu vín v okrese Zlín, která má vybudované renomé u odborné i laické vinaøské
veøejnosti. Díky spolupráci napajedelských
vinaøù s pøáteli z okresu Uherské Hraditì je
na výstavì velmi sluná kvalita i poèet vzorkù. Místní napajedelská vína jsou ovem
vìtinou ozdobou sortimentu. V posledních
letech se daøí poøadatelùm obohacovat výstavu vín také vzorky vín z nejjinìjích vinic
Moravy a dokonce i vzorky ze zahranièí.
Hodnocení vín v odborných komisích

probíhá vdy týden pøed samotnou výstavou. V posledních letech je stále více kladen dùraz na objektivitu a odbornost èlenù
degustaèních komisí. Odbornou garanci zajiují odborníci na slovo vzatí RNDr. Zdenìk Habrovanský ze lechtitelské stanice
v Poleovicích a ing. Jiøí Houdek z Vracova.
Vichni pøíznivci a milovníci vína jsou
srdeènì zváni do sklepa na Radovanech
v sobotu 24. bøezna, kde bude v 9 hodin
zahájen kot pøedáním cen ampiónùm. Jako
obyvekle je zajitìno bohaté obèerstvení.
K dobré náladì jistì pøispìje i cimbálová
muzika Linda, která ji pátým rokem dotváøí
atmosféru napajedelských kotù.
Srdeènì Vás zve výbor ÈZS

Pro peníze a pro svědomí
Èlovìk prý za svého ivota spotøebuje
5 krav, 28 vepøù a 200 kusù drùbee. I kdy
se mi tento údaj zdá být pøehnaný, vìøím
tomu, e spotøeba masa je znaèná. Takhle
tuèný vanec se nepøíznivì podepisuje na
naem zdraví a kdo si nad ním spokojenì
mne umatìné ruce jsou pouze obchodníci
s masem. Není divu, e zpráva o výskytu
slintavky a kulhavky na britském souostroví, navazující bezprostøednì na kampaò ílených krav, citelnì ochromila i je. V myslích zákazníkù, pro které je den bez hovìzího steaku nemyslitelný, se zaèala vytváøet
dalí psychická bariéra, omezující u tak
naruený obchod s masem. Velkochovy
dobytka volí nejefektivnìjí a souèasnì nejlevnìjí cestu likvidace nákazy. ivot zvíøat
je vypoèítán na den, zisk, který se oèekává,
nesmí být ohroen ádným marodováním.
Okraje pastvin dusí èpavý kouø planoucích
hranic, na kterých se kvíøí tìla zvíøat. Zvíøat zasaených nákazou i zvíøat, která si
proti nemoci vybudovala obranné látky.
A také zvíøat, která se náhodou pásla právì

vedle. Scéna jako vystøiená ze støedovìku,
kdy se celou zemí hnaly èerné cáry kouøe z
morových hranic.
Vùbec si nemyslím, e farmáøi dìlají
nìco takového rádi a hluboce je lituji. Sami
nejlépe vìdí, jak bezzubá jsou provádìná
opatøení v boji s nepøítelem, kterého mùe
vítr rozvát i stovku kilometrù daleko. Náklady na naprosto neúèinné dezinfekèní zóny
by patrnì pokryly jen zlomek nákladù na
potøebnou vakcinaci - a kde je vzít, kdy i
státní pokladna zaklapne víko? Nejlevnìjí
je neastná zvíøata ubít a nechat je strávit
ohnìm.
Co je matoucí, je ticho ze strany ochráncù zvíøat. Holt - jako zøejmì nejsou lidé jako
lidé, nejsou ani zvíøata jako zvíøata. Chápající oèi nad ubíjením statisícových stád znìní
pouze pøi pohledu na jejich miláèka. Zády
k páchnoucím hranicím budou mnozí dál
protestovat na námìstí, aby jiné zvíøe nemuselo s koíkem na vodítko. Nebo je to tím, e
pøed velkými penìzi jdou i sebemení city
stranou?
-vb-
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Jaro v DDM
Pro bezmála 900 dìtí pracujících v
kroucích DDM i pro veøejnost Dùm
dìtí a mládee v Napajedlích pøipravil

Březen
n 19. - 31. bøezna - Výstava prací výtvarných soutìí Sluníèko nového milénia a Jaro, voláme tì!
n 22. bøezna - Aerobic Masterclass s
Hankou a Marcelou pro dívky i chlapce
kolního vìku
n 22. bøezna - Jak se bubnuje na princezny - divadelní pøedstavení pro mateøské koly ve Slováckém divadle
n 22. - 24. bøezna - Kinder bazárek bazar dìtského oacení, obuvi a sportovních potøeb.
n 30. bøezna - Plavání v krytém bazén
u v Kromìøíi pro dìti i rodièe
n 31. bøezna - Lipenská hvìzda - taneèní soutì dìvèat z krouku Jumpíci

Duben
n 2. dubna - Den naruby - aprílové
odpoledne pro dìti z kroukù DDM
n 6. dubna - Charitativní sbìr atstva
n 4. - 12. dubna - Velikonoce v DDM velká velikonoèní výstava inspirovaná
svátky jara
n 7. dubna - Neptunovy slavnosti zábavné odpoledne v Mìstských lázních ve Zlínì
n 8. dubna - Johanka z Arku - zájezd na
pøedstavení muzikálu v divadle Ta Fantastika
n 12. dubna - Hledání velikonoèního
pokladu - velké zábavné odpoledne pro
dìti veho vìku na Kudlovské dolinì
n 18. - 26. dubna - Mùj nejlepí pøítel fotosoutì pro dìti kolního vìku. Vyfote to, co pro vás nejvíc znamená vìc, zvíøe, èlovìk. Nejlepí fotoamatéøi
budou odmìnìni
n 21. dubna - Pálení èarodìjnic - zábavný program pro dìti na Hájence v
Komárovì
n 27. dubna - Plavání v krytém bazénu
v Kromìøíi
n 29. dubna - Princezna na hráku zájezd na pøedstavení pohádky v divadle Radost v Brnì pro dìti i rodièe.
Cena: pro dìti pouze jízdné 120 Kè,
dospìlí 150,- Kè.
Blií informace o vech akcích Vám
podáme v kanceláøi DDM Napajedla
(PO - PÁ v dobì od 7.30 - 16.00 hodin)
nebo telefonicky na è. 067/794 4091.

KINDER bazárek
Bazar dìtského oacení, obuvi a sportovních potøeb poøádá ve dnech 22. - 24. bøezna
Dùm dìtí a mládee v Napajedlích.
Pøíjem vìcí: ètvrtek 22. bøezna od 13 do
18 hodin, pátek 23. bøezna od 8 do 13 hodin.
Prodej: pátek 23. bøezna od 15 do 18 hod.
a v sobotu 24. bøezna od 8 do 12 hodin.
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Absolventský koncert pro veřejnost
V celoroèním programu na oslavu padesátého výroèí zaloení ZU R. Firkuného je
v bøeznu obsaen 1. absolventský koncert s
výstavou výtvarných prací, který se uskuteèní 28. bøezna v 17 hodin v koncertním
sále základní umìlecké koly.
V hudebním oboru budou absolvovat
Jana Bednaøíková, Jan Bednaøík a Martin
Hlaváèek ve høe na akordeon, Andrea Èablová, Kateøina Macíková a Milue Víchová
ve høe na klavír.
Úèinkující jsou absolventy ze tøíd Mileny Strnadové, Lenky Kvìtákové a Miloe
Raisigla. Spolu s nimi pøi koncertu vystoupí
komorní soubory.
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Z výtvarného oboru vystaví své absolventské práce áci Jany Vaòáèové - Gabriela Baòarová, Tereza Duchová, Kateøina Kaòovská, Eva Nìmcová a Eva imèáková.
Koncertní sál ZU se v bøeznu rozeznìl
poprvé ji ve støedu 21. pøi klavírním recitálu absolventky profesora V. Spilky JAMU v
Brnì Moniky Proklové, která pøila jako
host pozdravit jubilejní rok základní umìlecké koly.
-vì-

Jubilejní rok ZU R. Firkuného zahájil v
lednu klavírní recitál Ondøeje Hubáèka,
studenta JAMU v Brnì.

Koncert se konal v sále základní umìlecké koly a byl vyjádøením pocty svìtovému
klavíristovi Rudolfu Firkunému k jeho nedoitým 89. narozeninám, které jsme si
pøipomnìli 11. února 2001.

Za vechny nadené návtìvníky koncertu podìkovala Marie Vaòáèová za
nevední hudební záitek také hlavní
organizátorce koncertu uèitelce Ivì Kosové.

Tři umístění v okrese
Komorní soubory ZU R. Firkuného se pøipravovaly na okresní kolo celostátní soutìe s velkým zaujetím. Pro
nemoc nìkterých svých èlenù se nakonec okresního klání zúèastnily tøi soubory.
Klarinetové trio uèitele Václava
Maòase ve sloení Zdenìk Nesrsta, Jakub Smyèek a Luká Uhrmacher získalo
3. místo.
Houslový kvartet profesorky Zdeòky Vaculovièové ve sloení Jakub
Èechmánek, Jana Èevelová, Monika Lauková a Kateøina Rozací získal 2. místo.
Houslové duo Marie Nevìlíková a
Pavel uranský (uèitelka Zdeòka Vaculovièová) získalo ètvrté místo.
Blahopøejeme a dìkujeme za dobrou reprezentaci koly.
-vì-

Jak rozumíme hudebnímu názvosloví
Soutì s tímto názvem pøipravila pro
áky základní umìlecké koly R. Firkuného uèitelka Lenka Hanáèková. Z padesáti
sedmi vyplnìných soutìních lístkù bylo
tøiatøicet správných. Losování urèilo tøi výherce: Adam Straák, Petr Kadleèek a Lucie
Soukupová. Drobnou cenu získala i nejak-

tivnìjí soutìící Marie Kadleèková z 1. roèníku hry na flétnu.
Výhercùm blahopøejeme a vem ostatním dìkujeme za úèast v soutìi. Vichni
nemohou vyhrát. Vichni vak projevili zájem
procvièit se v hudební øeèi spoleèné muzikantùm celého svìta a naplnili hlavní cíl soutìe.

Kulturní výročí - duben
1. 4. 1926
2. 4. 1981
3. 4. 1876
4. 4. 1961
4. 4. 1911
9. 4. 1891
13. 4. 1981
15. 4. 1901
16. 4. 1911
17. 4. 1826
22. 4. 1976
23. 4. 1836
24. 4. 1811
26. 4. 1841
28. 4. 1911

zahájila èinnost Národní banka èeskoslovenská
v Praze byl otevøen Palác kultury, dnení Kongresové centrum
se narodil Tomá Baa, zakladatel obuvnického závodu ve Zlínì
se narodila Dagmar Pecková, operní pìvkynì
se narodil Václav Ètvrtek, spisovatel,
se narodil Vlasta Burian, herec
zemøel Jiøí Schelinger, zpìvák
zemøel Václav Broík, malíø
zemøel Josef Richard Vilímek st., publicista, knihkupec a nakladatel
se narodil Vojtìch Náprstek, èeský vlastenec, sbìratel, cestovatel a mecená,
zemøel Alfréd Radok, reisér a dramatik, zakladatel Laterny Magiky
v Praze vyla lyrickoepická báseò Máj K. H. Máchy
byla zahájena výuka na konzervatoøi v Praze, nejstarím hudebním ústavì ve
støední Evropì
se narodil Julius Zeyer, básník
se narodila Marie Tauberová, operní pìvkynì
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Nové knihy v městské knihovně
l Behrend Katrin: MORÈE - Autorka
vysvìtluje, jak správnì chovat morèe, aby
zùstalo zdravé a pøítulné.
l Brezina Thomas: VICHR NESMÍ ZEMØÍT! - Ètrnáctiletá Penny má, po maminèinì
odjezdu, na starosti nejen celou rodinu, ale
také vechna zvíøata, která u nich nala nový
domov.
l Cole Martina: DVÌ ENY - Susan vyrùstala v londýnské ètvrti, kde nebezpeèí a násilí
patøí ke kadodennímu ivotu. Matka nevìnovala své dceøi péèi ani lásku a otec ji
zneuíval. Bezútìné pomìry, v nich Susan
vyrùstala, se samozøejmì podepsaly na jejím
dalím osudu.
l Èerná Barbora: DENISA - Teprve patnáctiletá autorka vypraví pøíbìh ètrnáctileté
Denisy, která se cítí se být velice oputìná.
Zamìstnaní rodièe jsou vìènì v práci a neztratí s ní kloudné slovo, bratr studuje v
Oxfordu, babièka ije jinde a kamarádské
vztahy se nìjak komplikují.
l Drijverová Martina: U NEPOSLOUCHÁM ZA DVEØMI - Annì je estnáct a vechno se v jejím ivotì rázem zmìní, kdy se její
rodièe rozhodnou natrvalo odejít z Prahy na
venkov.
l Fogle Bruce: JEZEVÈÍK, Nìmecký
ovèák - Obì pøíruèky s mnostvím ilustrací
umoní pochopit vaeho psa, starat se o nìj
a mít z nìho potìení.
l Hanel Lubomír: NAE RYBY A RYBAØENÍ - Atlas pøináí nejnovìjí poznatky o
naich rybách a nejúplnìjí soupis vech
druhù ryb a mihulí dosud zjitìných na území Èeské republiky.
l Higgins Clark Mary: DØÍV NE TI ØEKNU SBOHEM - Hlavní hrdinka Nell hledá
pravdu o smrti svého manela, který zahynul
i s obchodními partnery pøi explozi své luxusní jachty.
l Jacq Christian: KRÁLOVNA SLUNCE V Mìstì slunce konèí vláda Achnatona a
Nefertiti. Egypt, kolébka civilizací, se náhle
ocitá na pokraji tragédie a rozvratu. Vypukne
obèanská válka, zemí zmítají spory o trùn,
hrozí vpád Chetitù. Znièí vetøelci spoleèné
mírové dílo faraonù Nové øíe?
l Kerswell James: KONÌ - Kniha pøedstavuje kompletní studii o koních, poèínaje praktickými radami k jejich výbìru, pøes chov
poníka coby domácího mazlíèka a konèe
pohledem na iroký okruh divokých a domácích plemen koní celého svìta.
l Lee Rachel: PØED USNUTÍM - Carissa
byla donedávna prokurátorkou. Znechucená soudnictvím zmìnila svùj ivot a stala se
úspìnou moderátorkou. Jednoho dne jí otøese zpráva, e byl podepsán trest smrti pro
mue obvinìného z dvojnásobné vrady.
Carrisa se kdysi podílela na jeho odsouzení,
ale o jeho vinì nebyla nikdy pøesvìdèena.
l Mac Clure Ken: KOVADLINA - Za nevyjasnìných okolností umírají na tøech rùzných místech Evropy tøi ze ètveøice lékaøù,
kteøí kdysi spolupracovali na výzkumném
projektu, který mìl zdokonalit metody popáleninové chirurgie.
l Simmel Johannes Mario: BÙH CHRÁ-

NÍ MILENCE - Drama invalidního zpravodaje
Paula zaèíná jednoho zimního rána roku 1956
v rozdìleném Berlínì. Odlétá na sluební
cestu a po svém návratu zjistí, e ena, kterou
miluje a s ní se chtìl oenit, beze stopy
zmizela.
l Smith Wilbur: NA IVOT A NA SMRT
- Pøíbìh dvojèat Seana a Garricka je zasazen
do sedmdesátých let devatenáctého století.
Promítá se zde idylická atmosféra ivota
búrských farmáøù v tehdejí britské provincii Natal u Indického oceánu. Na pozadí osudù hlavních hrdinù jsou zde zachyceny zásadní dìjinné pøelomy v jiní èásti Afriky.
l Steel Danielle: MILOVAT ZNOVU Talentovaná módní návrháøka má ve, co
potøebuje ke tìstí - milujícího manela, rozkoného syna a tvùrèí práci ve vlastním salonu. Zdá se, e spokojený ivot bude trvat
vìènì. Jednoho dne je vak její mu unesen
a vzápìtí nalezen mrtev.
l Thomas Danielle: NEKONEÈNÌ DALEKO - Mladou eskymáckou enu Natú to
táhne ke dvìma zcela odliným kulturám.
Celou duí je sice oddaná zemi svých pøedkù, pøesto ji vak opustí po boku svého amerického pøítele a vydá se pracovat na ropná
pole. Po smrti své babièky pocítí naléhavou
potøebu vrátit se domù a zúèastnit se závodu
Iditarod napøíè drsným terénem aljaských
hor a snìných pustin bièovaných neúprosným ledovým vìtrem od severního pólu.
Mìstská knihovna, Masarykovo námìstí, tel. 794 45 87. Otevírací doba:
Pro dospìlé ètenáøe: Po 14.00 - 17.30
hod., Út 8.00 - 12.00 hod., Èt 14.00 - 17.30
hod., Pá 14.00 - 17.30 hod.
Dìtské oddìlení: Út 13.00 - 16.00 hod.,
Èt 13.00 - 16.00 hod.

Zájemcům o palivové dříví
Upozoròujeme zájemce o palivové døíví
z øad napajedelských obèanù, e mají monost se pøihlásit o bøezové, olové, vrbové èi
jasanové døíví v areálu tìebního prostoru
cihelny bývalého Agropodniku Napajedla
(Zámoraví - nad areálem objektu). Probíhá
zde tìba døíví z dùvodù otevøení a následného vytìení zemníku. Tìbu provádí firma z
Holeova (pan Brázdil a pan Kopøiva), u které se mohou obèané hlásit a domluvit si
odebrání palivového døíví. Døíví bude poskytnuto zdarma za úklid a spálení klestí pod
dozorem firmy.
Dalí monost zájemcùm o palivové døíví
nabízí útvar ivotního prostøedí Mìstského
úøadu Napajedla. Jedná se o døíví z pokácených stromù na obecních pozemcích, které
bude podle kvality odprodáno za 50 - 100,Kè/m3. Zájemci se mohou hlásit u St. Kozmíkové v útvaru ivotního prostøedí MÚ na
mìstské radnici, 1. poschodí, dveøe è. 201
osobnì nebo telefonicky na èísle 710 0917.
Odbìr døeva bude probíhat z prostoru
stavebního dvora Technických slueb mìsta, s.r.o., v ulici K Pahrbku.
P
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Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Pátá oběL • Pevnost • Devátá brána •
60 sekund • Sladké lži • K 9 - I., II., díl •
Slepičí úlet • Mission: impossible 2 •
Komplot • Bojiště země • Hasiči 2 • Nikomu
nevěř • Americké psycho • Hellraiser
inferno • Dokonalá bouře • nebezpečná
štvanice • Samotáři • Špinavá záležitost •
Agent v sukni • Pokémon 1-7 díl • Tygrův
příběh

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00

Náš recept
Mlsáme za babku
Tiramisu je italského pùvodu a souèasnì nejèerstvìjím
hitem mnoha pizzerií. Za 160 g
dezert zaplatíte nekøesanskou sumu, ale
záitek to je. Èeský èlovìk si vdy umí
pomoci a my mu to nezkazíme. Roziøujeme rádi recept na domácí tiramisu, který
se nelií od pravého. To co jej zlevní je
pøedevím vae ikovná ruèka, nebo se
jedná o pamlsek pracný, ale o to více vám
bude chutnat.
Potøebujete: 500 g luèiny nebo ervé,
4 vejce, 2 dl silné kávy, 1 dl bílého dezertního vína, 200 g cukráøských pikotù a
kakao na posypání.
Uvaøíte silnou kávu, osladíte ji lící
cukru. Máte-li, pøidejte pár kapek amareta. Kupovat celou flaku se nevyplatí. Jde
jen o aroma a drahý alkohol lze nahradit
mandlovou pøíchutí. Z bílkù uleháme
tuhý sníh. Zvlá naleháme loutky, do
kterých postupnì pøidáváme cukr, luèinu
a nakonec bílkový sníh. Ve vychladlé slazené kávì namáèíme pikoty a klademe je
do formy. Pokropíme sladkým vínem,
potøeme krémem a pokraèujeme dalí
vrstvou pikotù, Celý mouèník posypeme kakaem a necháme v chladnièce odleet. Nejlépe chutná a druhý den.
Jen tak na okraj - pøi pøípravì èetných
snídaní a svaèin není dobrých nápadù
nikdy dost - pøidáváme luèinu jetì jednou a jinak.

Pórková pomazánka
Potøebujete: 50 g rostlinného tuku,
200 g luèiny (tvaroh), 2 líce bílého jogurtu, 150 g pórku, 100 g unky, sùl a pepø.
Tuk vyleháme se sýrem a jogurtem
do hladkého krému a vmícháme drobnì
nakrájenou unku a pórek. Osolíme a opepøíme podle chuti.
-red-
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Hutnická zaměstnanecká pojišLovna
• • • • • • • • • • • • • dobře pojištěné zdraví • • • • • • • • • • • • •
Hutnická zamìstnanecká pojiovna je nejvìtí regionální zdravotní pojiovnou v Èeské republice. Strategií svého pùsobení je
zamìøena na poskytování zdravotní péèe na základì veøejného zdravotního pojitìní, zdravotního pøipojitìní, komerèního pojitìní
a programù prevence zdraví. HZP je finanènì stabilní institucí.

Vitamíny, pøíspìvky na antikoncepci, oèkování proti encefalitidì
Jako pojiovna, která kvalitnì a odpovìdnì hospodaøí s prostøedky svých pojitìncù, HZP nabízí svým pojitìncùm øadu slueb
nad rámec zákonného zdravotního pojitìní. Jde o péèi, kterou by si museli pojitìnci platit ze svých penìz.
NADSTANDARDNÍ PROGRAMY PREVENTIVNÍ PÉÈE
n Pøíspìvek na nitrodìloní, perorální a injekèní hormonální antikoncepci ve výi 500 Kè pro eny od 15 do 35 let vìku
n Pøíspìvek na preventivní mamografické vyetøení ve výi 500 Kè pro eny od 40 do 60 let vìku
n Pøíspìvek na vitaminové preparáty urèené pro tìhotné nebo na léèebnou tìlesnou výchovu ve výi 500 Kè
n Úhrada oèkování proti haemophilus influenze od 1 do 5 let vìku
n Vitaminy pro dìti do 15 let vìku
n Pøíspìvek na ortodontické aparáty ve výi 500 Kè pro dìti do 18 let vìku
n Pøíspìvek na ozdravné léèebné pobyty v pøímoøských a horských lokalitách pro dìti do 15 let vìku
n Vitaminy pro dárce krve, plasmy a kostní døenì
n Pøípìvek ve formì úhrady tøetí aplikace oèkovací látky proti klíové encefalitidì a pøeoèkování po tøech letech od první
profylaxe
n Bezplatné vyetøení krevní skupiny
n Pøíspìvek na vyetøení prostatické antigenu ve výi 300 Kè pro mue od 45 do 60 let vìku
n Zvýhodnìné ceny pøi uzavírání pojitìní pro pøípad léèebných výloh pøi cestách do zahranièí
n Slevy u vybraných cestovních kanceláøí (CK Tatry Turist, CK Duha, CK BO)
n Poskytování individuálního úètu pojitìnce

V

Pojistit se mùete na kontaktních místech HZP ve Zlínì, námìstí Míru 61, tel.: 305 52
a v Otrokovicích, budova polikliniky, tel.: 793 8191.

VESA v Napajedlích

V ivotì kadého èlovìka jsou chvíle, kdy se musí rozlouèit s nìkým, koho mìl rád.
Úlevu v této tìké chvíli pøevzetím vech starostí s posledním rozlouèením nabízí
pohøební sluba VESA, která 1. bøezna 2001 zahájila svùj provoz v Napajedlích.

Zajiujeme:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

sjednání pohøbu, kremace, zpopelnìní bez obøadu
pøevoz zesnulých po celém území republiky i ze zahranièí
výøízení vech náleitostí na matrice
kvìtinové dary z ivých i umìlých kvìtin
rakve a èalounìní v rùzných cenových relacích
tisk smuteèních oznámení na poèkání nebo s dovozem do bytu, monost
rozeslání oznámení a telegramù podle dodaných adres
hudební doprovod, sluby fotografa, sluby øeèníka
dopravu pro smuteèní hosty
výkop hrobu
vsyp ostatkù na vsypové louèce
smísení
pronájem obøadní sínì

Vechny tyto sluby s vámi projednáme v kontaktní kanceláøi na Masarykovì
námìstí 103, I. patro, v pondìlí - pátek od 8 do 11 a od 12 do 16 hodin nebo na poádání
pøímo ve vaem bytì. Kontakt: 794 5285.
Nae sluby mùete ádat dennì v kteroukoliv dobu na tel. 794 5759, 793 4796
nebo na mobilních telefonech 0603 309 779 a 0603 171 864.
Jsme pøipraveni poskytnout vám potøebné informace a sluby dle vaich poadavkù.

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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Z valné hromady napajedelských Sokolů
V sobotu 24. února se seli na své valné
hromadì napajedeltí sokolové a zhodnotili svou èinnost za uplynulý rok. Ve vyzdobeném malém sálu sokolovny se selo 72 sester a bratøí, které navtívili jako hosté MUDr.
Hlobil, místostarosta upy Komenského,
delegát Komenského upy z Uherského
Hraditì bratr Burík a ing. Coufal ze Sokola
Zlín.
V úvodu zaznìla hudební fanfára ze
Sukova slavnostního pochodu "V nový ivot". Po oficiálním uvítání vech pøítomných a volbì pracovních komisí pøednesla
Eva Maòáková úvodní projev. Jeho obsahem byl pohled na historický vývoj napajedelského Sokola od jeho vzniku v roce 1892
a do postavení sokolovny v roce 1911. Tato
událost se stala významným mezníkem pro
napajedelské Sokoly.
Z pøednesených zpráv o èinnosti Sokola
od minulé valné hromady, která se konala
11. bøezna 2000, uvedeme jen to nejvýznamnìjí.
Jednání valné hromady 2001 bylo význaèné tím, e se konalo v roce desátého
výroèí obnovení Tìlocvièné jednoty Sokol
Napajedla v roce 1991. Stalo se tak po více
ne ètyøicetiletém vynuceném pøeruení
èinnosti Sokola v naí vlasti. Význam tohoto
jednání podtrhuje rovnì skuteènost, e se
koná v prvním roce nového století a tisíciletí. V hodnotící zprávì bylo uvedeno, e 278
èlenù Sokola øídil jedenáctièlenný výbor,
cvièitelé jednotlivých oddílù a hospodáøská, finanèní, vzdìlavatelská, kulturní a zábavní komise. Výbor jednoty se scházel
pravidelnì dvakrát za mìsíc. Projednával,
usmìròoval a øídil vechny oblasti spoleèné práce. Mezi nejvýznamnìjí úspìchy je
tøeba zapoèítat rozmach tìlocvièné èinnosti
mládee i dospìlých. V sokolovnì se scházejí oddíly sportovní gymnastiky, dìtského
aerobiku, cvièení rodièù s dìtmi, aèky,
mladé a starí eny sokolské vestrannosti,
mladí i starí mui a eny vyího vìku ve
zdravotním tìlocviku. Úspìnou èinnosti
ukázal i novì vzniklý oddíl míèových her,
zamìøený zejména na volejbal. V øadì soutìních vystoupení dosáhly dobrých umístìní oddíly sportovní gymnastiky a zájem
divákù si zaslouil i oddíl dìtského aerobiku. O dobré èinnosti vech oddílù se mohla
napajedelská veøejnost pøesvìdèit pøi "Tìlocvièné akademii" v kvìtnu loòského roku.
Mimoøádná pozornost byla vìnována
pøípravì cvièencù na upní a XIII. Vesokolský slet. Do nácviku sletové skladby "Vìrná
garda" se zapojilo 14 cvièenek zdravotního
tìlocviku a 5 cvièenek aerobiku do sletové
sklady Bolero. Na upním sletu v Uherském
Brodì cvièilo ve sletových skladbách sedmnáct naich cvièenek a dvanáct aèek
oddílu sportovní gymnastiky.

XIII. vesokolského sletu v Praze se zúèastnilo sedmnáct cvièenek v doprovodu
náèelníka, náèelnice a praporeèníka se sokolským praporem a ve slavnostních sokolských krojích. Videozáznam o úèasti naí
výpravy natoèila Helena Faráøová. Nácviky
sletových skladeb vedly Eva Kolomazníková, Jaroslava Karasová, Jaroslava Vykoukalová a Lea Kopecká. V hlavní sletový den
uspoøádala sokolská jednota autobusový
zájezd do Prahy a pro vechny úèastníky
zájezdu byl tento den v Praze nezapomenutelným záitkem.
Vekerá sokolská èinnost je dílem dobrovolné a obìtavé práce vech èlenù Sokola. Vechno mohlo být vykonáno jenom
díky úèinné a finanèní podpoøe ze strany
mìstského zastupitelstva a rady mìsta, závodu Fatra, Sokolské upy Komenského a
vech dalích pøíznivcù napajedelského
Sokola. Vem patøí nae upøímné podìkování s pevnou vírou, e i nadále budou podporovat nae úsilí v dobrovolné práci pro
rozvoj tìlocvièné, spoleèenské a kulturní
èinnosti pro vechny obèany mìsta.
V dalí èásti valné hromady byly pøedneseny zprávy hospodáøe sokolského majetku, finanèního hospodáøe a matrikáøky.
Projednán a schválen byl plán programových cílù a plán pøipravovaných akcí na rok
2001. Poslední byla zpráva kontrolní komise, ve které bylo konstatováno, e úkoly,
uloené usnesením minulé valné hromady
a vyími øídícími slokami Sokola, byly
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úspìnì splnìny. V øízení jednoty, vedení
agendy a finanèním hospodaøení nebyly
shledány ádné nedostatky a tato èinnost je
vedena na velmi dobré úrovni. Kontrolní
komise navrhla, aby odstupujícímu výboru
tìlocvièné jednoty Sokol Napajedla bylo
udìleno absolutorium, které bylo vemi
pøítomnými schváleno.
Následující rozpravu zahájilo podìkování Vìøe Nádeníèkové a Stanislavu Bìlobradovi za dlouholetou práci ve výboru Sokola. Oba ze zdravotních dùvodù ji do
nového výboru nekandidovali. Za cvièitelskou práci, zejména vedení nácviku sletových skladeb, se dostalo podìkování Evì
Kolomazníkové, Jaroslavì Karasové, Jaroslavì Vykoukalové a Lee Kopecké. Vem
byla pøedána upní uznání.
Poté probìhla za øízení volební komise
volba nového výboru tìlocvièné jednoty.
Z navrené kandidátky byly jednomyslnì
zvoleni Jaroslav Karas, Jaroslava Karasová,
Boena Kiflová, Ivo Kout, Táòa Koutná,
Eva Maòáková, Oldøich Mikík, Zdenka Pacholíková, Milan Tala, Milan Vykoukal
a Sylva Topièová. Stejným zpùsobem byla
zvolena kontrolní komise ve sloení ing. Jiøí
Kaòovský, Vìra Tøísková a Marie Vlèková.
Vechny ruce úèastníkù valné hromady
se dále zvedli pøi volbì dvou vyslancù do
upy Komenského, jejich dvou náhradníkù
a dvou delegátù na upní valnou hromadu.
Schválením usnesení valné hromady
byl program jednání vyèerpán. Valná hromada byla ukonèena sokolskou písní "Spìjme dál", kterou si vichni s radostí spoleènì
zazpívali.
Milan Vykoukal, TJ Sokol Napajedla

Junák hlásí - Mezinárodní den skautek
22. únor byl urèen jako den, kdy na sebe
budou vzpomínat vechny skautky svìta.
Pozdìji byl ten den nazván jako Den pøemýlení, u nás Den sesterství. A proè 22.
únor?
V tento den si pøipomínáme narozeniny
zakladatele svìtového skautingu lorda Baden-Powella a jeho manelky - svìtové náèelnice lady Baden-Powellové. U nás se první oslava tohoto dne konala v Praze v roce
1927 pod názvem Vzpomínkový den. S pohledem zpìt si musíme pøiznat, e pøeruení
skautingu na ètyøicet let udìlalo své a teï
obtínì, ale pøece, i tento den obnovujeme.
Nae skutky na poèest tohoto dne pøipravily slavnostní skládání slibu pro své
nové èlenky, které vesmìs pøily z øad svìtluek. V sobotu 24. února se sely ve skále
na Kalvárii a est nových skautek sloilo
svùj slib. K slavnostnímu okamiku pøispìla
i sama pøíroda. Tichý, mrazivý podveèer,
zasnìené skály, stromy i keøe dodaly spoleènì se slibovým ohnìm slavnostní chvíli
patøièné kouzlo. I na skautkách bylo vidìt,

e sloení slibu je pro nì významné událost.
Byly dobøe pøipravené a tichým váným
hlasem skládaly slib na státní vlajku do
rukou naeho nejstarího skauta Fr. Pavlíka, èlena Svojsíkova oddílu. Bylo patrné, e
si té chvíle váí a je jim vzácná. Pøejeme jim,
aby slova slibu - slouit Pravdì a Lásce, plnit
povinnosti vlastní, být pøipraven pomáhat
vlasti i bliním - je provázela po celý ivot.
-ofka-

Velikonoční úklid
Svou pomoc pøi jarním úklidu nabízí
vem obèanùm mìsta Sbor
dobrovolných hasièù v Napajedlích.
V sobotu 7. dubna poøádá

sběr železného odpadu.
Akce probìhne od 7 hodin na celém
území mìsta a za kadého poèasí.
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