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CENA 5 KČ
Mnozí z tìch, které uèila prvním taneèním
krokùm, si dnes ji na folklórní vystoupení
pøipadají staøí. Za nimi pøili dalí a dalí, ve
kterých vznítila lásku k lidové písnièce a
lidovému tanci. Díky nim zùstává ve své dui
stále mladá. Foto P. Pilát

Den země
Oslava svátku zemì se koná v Napajedlích 1. kvìtna v zámeckém parku. O tom, e
se oèekává i vae aktivní úèast, se doètete
na stranì 5.

DNES V LISTĚ

Život s písničkou a tancem
Tak nazvali svùj koncert, který pøipravili jako podìkování a gratulaci k ivotnímu jubileu paní Vìry Holubové, èlenové slováckého souboru Radovan.
V programu, který mùete zhlédnout v
úterý 8. kvìtna od 19.30 hodin v divadelním sále Klubu kultury v zámeckém par-

Mìsto Napajedla si Vás dovoluje
pozvat k úèasti na

Pietní vzpomínce
s poloením vìncù v den výroèí osvobození Napajedel ve støedu 2. kvìtna 2001
v 15.30 hodin u pomníku na Kalvárii
v 16.00 hodin u pomníku na Masarykovì námìstí
Památku obìtí druhé svìtové války
uctí krátkými projevy pøedstavitelé mìsta a Èeského svazu bojovníkù za svobodu. Ve vzpomínkovém poøadu dále vystoupí soubor Základní umìlecké koly
Rudolfa Firkuného a èlenové Divadla
Zdeòka tìpánka Klubu kultury v Napajedlích.

ku, uvidíte kromì Radovanu a Radovánku øadu, snad milých, pøekvapení.
Vìøíme, e nae pozvání pøijmete a
svou úèastí symbolicky popøejete paní
Holubové hodnì zdraví, pohody a sil do
dalích let.
J. ohajkov

l Informace z jednání MR a MZ
l Názory ètenáøù - Hodina pravdy
l Fatra pro ivotní prostøedí
l Absolventi ZU R. Firkuného
l XXVII. roèník Výstavy vín
V dobì plného jara je letoní faank minulost. e si na nìm dal Radovan tentokrát vskutku záleet dokázala nejen vynikající atmosféra v sále Klubu kultury,
ale i øada odváných makarních modelù. Vùz "Formule (faank) jedna" byl svìtovým unikátem a na kadém jiném okruhu byste jej marnì hledali. Foto P. Pilát
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Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městská rada 19. března 2001
l schválila uzavøení budoucí kupní smlouvy se smlouvou o výpùjèce s maneli Romanou a Jiøím Mièkeovými na prodej pozemku
KN p.è. 2213/47 o výmìøe 403 m2 za cenu
200,-- Kè/m2, na základì schváleného zámìru ZM ze dne 21. 6. 1999
l neschválila uzavøení smlouvy na pronájem prostranství na Masarykovì námìstí za
úèelem provozování prodejních trhù jeden
den v mìsíci do konce roku 2001
l schválila uzavøení smlouvy na pronájem
èásti prostranství na Masarykovì námìstí
od poty po farní úøad, za úèelem provozování pøedvánoèních trhù v týdnu od 17. po
23. prosince 2001 za cenu 12.000,-- Kè za
jeden den poøádaného trhu
l schválila rekonstrukci spoleèenské místnosti v DPS ul. Sadová na byt 1+1
l seznámila se se stanoviskem okresního
hygienika ve vìci umístìní základnové stanice radiotelefonní sítì GSM Èeský Mobil na
støee domu è.p. 1332 a 1333 a pokládá pochybnosti o zdravotní nezávadnosti instalované základnové stanice, uvedené v souhrnné zprávì za 2. pololetí r. 2000 z èinnosti
kontrolní komise pøi MR v Napajedlích, za
bezpøedmìtné
l se seznámila s návrhem obecnì závazné
vyhláky è. 1/2001, kterou se doplòuje obecnì závazná vyhláka è. 3/1997 o místních
poplatcích
l se seznámila s návrhem obecnì závazné
vyhláky è. 2/2001 o naøízení konce provozní doby
l seznámila se zápisem ze schùze sboru
pro obèanské záleitosti a bytové komise ze
dne 6. 3. 2001 a souhlasí s pøevodem nájmu
bytu è. 3, Jiráskova 737, po smrti nájemce
Boeny Mitáèkové, na vnuka Petra Miklie
(§ 706 obè. zák.)
l projednala návrh na postup pro vyhodnocení výbìrového øízení pro výstavbu øadových garáí Malina II a schválila postup
pro vyhodnocení výbìrového øízení na prodej èásti pozemku p.è. 2152/23 a p.è. 2174/2
v lokalitì ulice Janáèkova - Lány, pro výstavbu 23 øadových garáí
l se seznámila s ádostí Pohøební sluby
VESA o pomoc pøi zajitìní smlouvy o vyuití pietní sínì a chladícího zaøízení v Otrokovicích - Kvítkovicích
l projednala pøedloený návrh na povìøení pana Tomáe Plichty do funkce oddávajícího pøi svatebních obøadech a
l souhlasila se jmenováním Tomáe Plichty do funkce oddávajícího pøi svatebních
obøadech
l schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku souboru Canticum Camerale ve výi
5.000,-- Kè na Velikonoèní festival duchovní
hudby
l se seznámila s informací daòové poradkynì ing. Fiantové o jednání s øeditelem
pøíspìvkové organizace Klub kultury Napajedla
l bere na vìdomí informaci o II. fázi reformy územní veøejné správy s tím, e obec
souhlasí se svým zaøazením pod správní

obvod povìøené obce III. stupnì, tzn. e
mìsto Napajedla bude spadat pod správní
obvod Otrokovice.
l schválila postup pøípravy zøízení pøíspìvkových organizací Z Komenského 268 a
298
l se seznámila s návrhem zmìny stanov
akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace
Zlín, kde má mìsto Napajedla majetkovou
úèast, a doporuèuje zastupitelstvu mìsta
schválit zmìnu stanov dle pøedloeného
návrhu a jmenovat zástupce mìsta do dozorèí rady a. s. VaK Zlín

Městská rada dne 2. dubna 2001
l se seznámila se zprávou o èinnosti Mìstské policie
l se zabývala èinností pøíspìvkové organizace Klub kultury Napajedla
l schválila zveøejnìní zámìru pronájmu
èásti pozemku na autobusovém nádraí KN
p. è. 4478/1 o výmìøe 15 m2 k podnikatelským úèelùm za cenu 50,-- Kè/m2/rok s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce panu Vladimíru
Øezníèkovi, bytem Bìlov 29, Kvasice
l schválila zavøení kupní smlouvy na prodej pozemku KN p. è. 7613 o výmìøe 319 m2
a p. è. 7612 o výmìøe 236 m2 s vìcným
bøemenem pro manele Dragoljuba a Alenu Zekièovi, bytem Napajedla, Dvoøákova 1427
l nedoporuèila zastupitelstvu mìsta schválit koupi pozemku PK p. è. 2222/3 o výmìøe
4457 m2 za cenu dle BPEJ 47.758,-- Kè, p. è.,
5631 o výmìøe 165 m2 za cenu 825,-- Kè a p.
è. 5633 o výmìøe 2719 m2 za cenu 23.510,-- Kè
od Marie Hrdinové, bytem Brno, Dalíková
46, Libue Reiterové, bytem Prostìjov, Jana
Zrzavého 9 a Josefy Slintákové, bytem Karviná 6, Sokolovská 1716
l schválila vymezený úsek (dva krajní stávající pruhy autobusového nádraí v Napajedlích) pro dlouhodobé stání motorových
vozidel - nákladních vozidel a autobusù
l doporuèila zastupitelùm mìsta schválit
pøedloený návrh na rozdìlení pùjèek
z Fondu rozvoje bydlení
l schválila pøedloený "Ceník jednotlivých
èinností platný pro rok 2001" Technické správy mìsta, s.r.o.
l seznámila se s návrhem nájemní smlouvy
s paní Veselou na byt è. 16 v domì è.p. 1332
l seznámila se s návrhem Domovního øádu
pro domy s peèovatelskou slubou Napajedla
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu
udìlení licencí na linkovou osobní dopravu
vnitrostátní pro linku Uherské Hraditì Zlín firmì SONA, s.r.o., se sídlem Èástkov
61, IÈO 46963685, pro linku Luhaèovice - Zlín
- Uherské Hraditì - Brno - Praha Zlín firmì
ÈSAD Vsetín a.s., se sídlem Ohrada 791,
Vsetín, IÈO 45 19 21 20 a pro linku Hodonín
- Stránice - Veselí nad Moravou - Uherské
Hraditì - Zlín firmì ÈSAD Hodonín a.s., se
sídlem Brnìnská 48, Hodonín, IÈO 494 47
769
l schválila dodatek è. 2 Smlouvy o dílo è.
04/97 ze dne 30. 6. 1997 na zpracování územ-
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ního plánu mìsta Napajedla - vypracování
návrhu ÚPN
l projednala pøedloený návrh bytové komise na uzavøení nájemní smlouvy na bezbariérový byt s peèovatelskou slubou,
Napajedla, Sadová 1554 a
l seznámila se se zápisem z jednání komise
sociální a zdravotní ze dne 21. 3. 2001
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu
schválit rozpoèet na r. 2001 dle pøedloeného návrhu
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu
schválit zprávu o roèní inventarizaci za r.
2000
l souhlasila s navýením poètu dìtí na
jednu tøídu v M
l schválila v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích Organizaèní øád MìÚ Napajedla a stanovila v souladu
s § 102 odst. 2 písm. j) zákona è. 128/2000 Sb.,
o obcích
- celkový poèet zamìstnancù mìsta Napajedla v pracovním pomìru zaøazených do struktury MìÚ Napajedla na 31,
pøièem souhlasí s krátkodobým pøekroèením tohoto maximálního poètu za
podmínek uvedených v Organizaèním
øádu MìÚ Napajedla
- celkový poèet zamìstnancù mìsta Napajedla v pracovním pomìru nezaøazených do struktury MìÚ Napajedla takto:
- v organizaèní sloce Mìstská policie
Napajedla celkem 7 zamìstnancù
- na pracovních místech dle dùvodové
zprávy k tomuto usnesení celkem 6 zamìstnancù
- celkový maximální poèet zamìstnancù
mìsta Napajedla na dohody o pracích
konaných mimo pracovní pomìr
l souhlasila s pronájmem èásti nebytových
prostor v budovì è.p. 87 na Masarykovì
námìstí Èeské spoøitelnì a.s. za pøedpokladu, e nájemce bude financovat úpravy pronajímaných nebytových prostor, pøemístìní bankomatu a s tím související úpravu
vstupní prosklené stìny s dveømi
l projednala návrh na opravu opìrné zdi
ve dvoøe firmy Baltaci a doporuèuje zastupitelstvu mìsta zahrnout tuto akci do akcí
nezahrnutých do rozpoètu r. 2001 a financovat z dlouhodobì uloených prostøedkù
l seznámila se se zápisem z komise kolské
a sportovní ze dne 14. 3. 2001
l seznámila se se Zprávou o èinnosti MìÚ
Napajedla za r. 2000 a Zprávou o poskytování informací
l souhlasila se zapùjèením osobního automobilu MìÚ èlenovi mìstského zastupitelstva T. Plichtovi za úèelem setkání úèastníkù NADACE SOLIDARITY v Neratovicích
dne 5. 4. 2001.

Slova moudrých
n Kdo dovede naslouchat, dovede
mluvit. (Babylonské pøísloví)
n Talent je odvaha zaèínat stále znovu.
(Honegger)
n Tomu, kdo mnoho ádá, mnoho chybí.(Horacius)
n Jen hlupákovi se zdá ivot jednotvárný. (M. Gorkij)
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Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Stromy vysazené na pozemcích mìsta
jsou majetkem mìsta. O jejich kácení a dalím zpracování døevní hmoty musí rozhodovat výkonný orgán mìsta, kterým je v tomto
pøípadì Rada mìsta Napajedla, na doporuèení svého poradního orgánu, kterým je komise ivotního prostøedí a veøejného poøádku.
Z toho vyplývá pro obèany následující
postup.
Pokud vám z nìjakých dùvodù pøekáí u
vaeho obydlí strom, který roste na obecním
pozemku, podáte písemnou ádost útvaru
ivotního prostøedí Mìstského úøadu Napajedla, který ji pøedá k projednání komisi ivotního prostøedí a veøejného poøádku. Èlenové komise provedou místní etøení a doporuèení èi nesouhlas sdìlí Radì Napajedla.
Rada, jako výkonný orgán mìsta, vydá souhlasné èi nesouhlasné stanovisko ke kácení
uvedených døevin. Teprve na základì vyjádøení rady vydá útvar ivotního prostøedí
správní rozhodnutí, kterým povolí èi zamítne
pokácení døevin.
Kácení døevin provedou zamìstnanci
Technické správy mìsta, s.r.o., Napajedla
s tím, e døevní hmota bude uskladnìna
v prostoru stavebního dvoru v ulici K Pahrbku. Zájemci o palivové døíví z øad obèanù se
mohou pøihlásit u útvaru ivotního prostøedí, který bude po dohodì s Technickou správou mìsta odprodej provádìt.
Kácení se provádí v období vegetaèního
klidu (od 1. listopadu do 31. bøezna). Aby
mìla komise i rada dostateèný prostor na
posouzení stavu navrhovaných stromù ke
kácení, je nutné pøedkládat písemné poadavky útvaru ivotního prostøedí v termínu
do 31. øíjna bìného roku.
Pokud se týká povolování kácení stromù
rostoucích mimo les na soukromých pozemcích obèanù, bude postup následující:

Obèan si podá ádost o pokácení stromù
na svém pozemku útvaru ivotního prostøedí. Ten pøedá ádost do komise ivotního
prostøedí a na základì jejího rozhodnutí vydá
souhlas èi rozhodnutí o kácení. V tomto pøípadì si kácení a zpracování døevní hmoty
zajistí obèan sám. Termín kácení je shodný,
tj. od 1. 11. do 31. 3. Obèané mohou pøedkládat své písemné poadavky útvaru ivotního
prostøedí v prùbìhu roku. K ádosti je nutné
pøedloit doklad o vlastnictví pozemku, na
nìm se stromy nacházejí (výpis z katastru
nemovitostí, darovací smlouva, kupní smlouva apod.), náèrtek místa, kde strom roste
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nebo vyznaèení v katastrální mapì. V ádosti
musí být uvedena adresa adatele, parcelní
èíslo pozemku, kde strom roste a dùvod k
pokácení.
Povolení ke kácení stromù mimo období
vegetaèního klidu lze povolit pouze ve výjimeèných pøípadech, které povoluje zákon è.
114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny v
platném znìní.
Závìrem je nutné pøipomenout, aby své
poadavky na kácení stromù na pozemcích
mìsta i na pozemcích soukromých pøekládali v dostateèném èasovém pøedstihu z dùvodu
posouzení jednotlivých pøípadù komisí ivotního prostøedí, která se schází zhruba
jednou mìsíènì.
St. Kozmíková,
útvar ivotního prostøedí

•Názory čtenářů • názory čtenářů •

Hodina pravdy
Prozøetelnost je ke krátkému lidskému
ivotu nespravedlivá, kdy nás trápí èeskou
politikou a politiky, neschopnými nekompromisnì trvat na zákonech, které dlouhodobì sami tvoøili a demokraticky v parlamentì
schválili.
Pøehnané nezákonné události, takzvané
"veøejnoprávní èeské televize", jsou zviditelnìním, e èeská veøejnost nemusí brát zákony za zákon. Je to pro ná národ zhoubný
doklad o morálce lidí, které jsme si do vedení
národa zvolili.
Kadému soudnému Èechovi je jasné, e
bude-li tato nezákonnost èeské politiky pokraèovat, musíme mluvit o obnovì socialisticko-komunistického systému.
Vláda ulice a salonní anarchisté kolem
Klepetka, Drtinové, Voldánové a jiných nám
na pøíkladu pøedvedli, e budou urèovat nové

vedení rùzných státních institucí. Je vskutku
nepochopitelné, e tak silné osobnosti, které
máme ve vedení naeho národa, jako je Zeman a Klaus, si nechají tuto nedemokratiènost líbit. Zvlátì, mají-li za sebou platné
zákony.
Podobný nezákonný pøípad by ve Francii, kde jsem il a pracoval 50 let, byl vyøeen
v rámci zákona zákrokem policie do jedné
hodiny a bìda tìm politikùm, kteøí by si chtìli
vylepit politickou pozici pomocí podobného davového tlaku.
Mnoho nás, demokraticky myslících, bolí,
e ná president tuto nedemokratiènost neodsoudil a vykládá o dvojsmyslnosti zákona. Vzpomeòme na presidenta Benee, ke
kterému se dostavil pøedseda vlády Gottwald a vyhrooval mu milicí a dalími násilnostmi. Pan president mu na to odvìtil:
"Pane pøedsedo, jetì nejsme tak daleko,
aby u nás vládla ulice." A vidíte, nakonec
vládla. A vidíte, e ulice vládne i dnes.
Bylo by pro národ poniující, aby se po
tak krátkém období historie nesvobody opakovala. Je vak neskuteènì pravdivé, e tito
salonní anarchisté byli za celou dobu nezákonné stávky zaplaceni.
Ing. Jaroslav Paøík

Právě dnes

Po pomìrnì teplé zimì si jaro pospíilo. Nevybouøená zima se vak nechce vzdát své
vlády a netrpìlivé jaro krutì trestá. V odvìkém boji jaro nakonec vdy zvítìzí, ale ne vdy
odejde z boje bez rámù. Lidstvo jako takové se s nimi dnes dokáe vypoøádat, ale
nádhera probouzející se zemì jej okouzluje stejnì jako pøed tisíci let. Foto Fr. Cívela

V tìchto dnech probíhá v Klubu kultury kadoroèní nejvìtí kulturní událost
Napajedel. Letos ji po ètyøicáté ètvrté.
Kromì domácího je takøka pravidelným
úèastníkem divadelního festivalu ochotnických souborù kolektiv z Pøerova, který
pøedvedl v Napajedlích ji 28 inscenací.
Z dalích letoních úèastníkù jsou v Napajedlích dostateènì známí divadelníci
z Kromìøíe (25 úèastí), kteøí vystupovali
v nìkolika souborech a pod rùznými názvy. V roce 1997 jsme na festivalu vidìli
dokonce dva kromìøíské soubory. Blanenské divadlo hrálo v Napajedlích desetkrát, ètyøikrát ochotníci z Ústí a nováèkem
soubor z Hvozdné, který jsme vidìli poprvé v loòském roce a jeho výkon zaèáteènický zdaleka nebyl.
vb

Anketa
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Fatra pro životní prostředí

Pøipomeòme si nejvýznamnìjí investièní akce za posledních deset let:
 výstavba deemulgaèní stanice,
 instalace èistící stanice vnitropodnikové dopravy,
 recirkulace chladících vod,
 vybudování stáèitì kapalných surovin,
 vybudování zabezpeèeného skladu kapalných surovin a surovin v obalech,
 poøízení linek Alpine a Erema na recyklaci PVC a PE vratných materiálù,
 instalace katalytického odluèovacího
zaøízení Wanda na znekodnìní emisí
organických látek od potiskování PVC
fólií,
 instalace termického odluèovacího zaøízení VÚCHZ na znekodnìní emisí organických látek od potisku podlahových
krytin,
 instalace biologického filtru ALPHA 5000
FN na znekodnìní emisí od potiskování PE fólií,
 vybudování nadzemních rozvodù kapalných surovin.
Graf ukazuje vynaloené investice na
ochranu ivotního prostøedí.
Kromì investièních nákladù vynakládá
Fatra nezanedbatelné finanèní prostøedky

Fatra sponzorem
Celostátní akce "Od barevných víèek ke
koutkùm pro dìtí" vznikla z iniciativy svazu
skautù a skautek Èeské republiky. Smyslem
akce je sesbírat co nejvíce víèek od PET
lahví, ze kterých budou vyrobeny skluzavky,
lavièky a prolézaèky pro dìtská høitì
v dìtských domovech a ústavech sociální
péèe. Od 1. dubna do konce èervna budou
v supermarketech a na mnoha dalích místech s vysokou návtìvností instalovány
speciálnì oznaèené pytle pro sbìr tohoto
vyuitelného odpadu.
Na výzvu Junáka se do akce zapojil i
odtìpný závod Fatra. Ze dvou tisíc kusù
pytlù urèených ke sbìru víèek, vìnovala
Fatra plnou polovinu zdarma a druhou za
výhodnìjí cenu.
-vb-

Podíl investic na ochranu ivotního prostøedí
25,00

160000
140000

20,00

120000

tis. Kè

Fatra pøistupuje z dlouhodobého hlediska aktivnì k ochranì ivotního prostøedí.
Ochrana ivotního prostøedí se stala ve
Fatøe trvalým programem a patøila i v minulosti k hlavním zásadám pøístupu k øeení
nových podnikatelských plánù a zavádìní
nových technologií. Jasnì o tom svìdèí øada
realizovaných investic. V letech 1990 a
2000 bylo v rámci ekologických investic
vynaloeno celkem 142 mil. Kè.
Tyto investice s sebou pøináejí jak preventivní ochranu proti moným rizikùm
zneèitìní vlivem prùmyslové výroby, tak
aktivnì slouí pro sniování zátìe ivotního prostøedí.
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celkové investièní náklady
% z celkových investic

1996

1997

1998

1999

2000

32268

2062

1998

3052

14149

140455

151500

41055

124489

79430

22,97

1,36

4,87

2,45

17,81
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Zabezpeèení poadavkù zákona na zpìtný odbìr obalù

2,2

mil Kè

Provoz mycího boxu

0,146

mil Kè

Èištìní odpadních vod

4,3

mil Kè

Mìøení

0,066

mil Kè

Provozní náklady na zaøízení pro omezování emisí

0,42

mil Kè

Náklady související se zneškodnìním odpadù

1,18

mil Kè

Certifikace systému environmentálního managementu

0,417

mil Kè

na likvidaci odpadù, provoz zaøízení na znekodnìní odpadù, likvidaci emisí, mìøení a
prostøedky na dalí èinnosti související
s ochranou ivotního prostøedí.
Pro názornost uvádíme v tabulce vybra-

TŘI VILY
Pøed èasem jsme vás v naich novinách informovali o vernisái výstavy
"Tøi vily", která si klade za cíl pøipomenout dílo stìejní postavy èeské moderní architektury pováleèného období architekta Zdeòka Plesníka. Výjimeèné místo mezi jeho projekty zaujímá
trojice zlínských vil z padesátých let,
navrených pro legendy èeské kultury
- Jiøího Hanzelku, Miroslava Zikmunda
a Zdeòka Liku. Vechny tøi objekty se
vyznaèují noblesou, ulechtilou prací s materiálem a stylovou originalitou.
V souèasné dobì mùete výstavu,
jejím poøadatelem je Nadace èeské
architektury, Transat architekti Brno a
Ústav dìjin umìní AVÈR a sponzory
Ministerstvo kultury ÈR, Magistrát
hlavního mìsta Prahy, mìsta Brna,
Okresního úøadu ve Zlínì a také závod
Fatra, vidìt ve Zlínì. 20. bøezna se výstava pøestìhovala do Domu umìní ve
Zlínì. Dalím výstavním mìstem bude
Brno a celkem výstava potrvá do 13.
kvìtna.

né náklady loòského roku související
s ochranou ivotního prostøedí.
Ing. Ivo paèek, pracovitì ekologie

Kulturní výročí
l

K v ě t e n l

1. 5. 1891 zemø. Antonín Chittussi, malíø
3. 5. 1931 nar. Jiøina Bohdalová, hereèka
11. 5. - 4. 6. 1946 probìhl 1. roèník hudebního festivalu Praské jaro
12. 5. 1946 zemø. Václav pála, malíø
14. 5. 1316 nar. Karel IV., èeský král a
øímský císaø
15. 5. 1891 byla zahájena Jubilejní zemská výstava v Praze
19. 5. 1941 nar. Iva Janurová, hereèka
24. 5. 1391 byla v Praze zaloena Betlémská kaple
24. 5. 1721 v Praze na Hradèanech byl
poloen základní kámen ke
stavbì hlavního prùèelí Lorety
26. 5. 1876 zemø. Frantiek Palacký, dìjepisec, spisovatel
30. 5. 1866 byla v Praze v Prozatímním divadle poprvé uvedena opera
B. Smetany Prodaná nevìsta
31. 5. 1721 Jan Nepomucký byl v Øímì
prohláen blahoslaveným,
jeho ostatky byly od této chvíle veøejnì vystaveny ve Svatovítské katedrále
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NESEHNUTÍ proti IDETu
Ve dnech 9. a 11. kvìtna 2001 se koná
na brnìnském výstaviti pravidelná celosvìtová burza strojù na zabíjení pod eufemistickým názvem "Veletrh obranné a bezpeènostní techniky IDET".
Nae jasné NE obchodu se zbranìmi
vyjádøíme sérií akcí, které po dobu konání
zbrojaøského veletrhu plánujeme.
Ve støedu 9. kvìtna se uskuteèní happening na zahájení veletrhu a akce ve stylu
Food not bombs.
Ve ètvrtek 10 kvìtna veøejnì pøístupné
diskusní fórum "Militarismus a válka v souèasném svìtì" na nìm úèast pøislíbili vedle
èeských a slovenských úèastníkù také zástupci a zástupkynì protiváleèných organizací ze Srbska (napø. eny v èerném), Èerné

Hory, Makedonie, Bosny a Hercegoviny,
pozvány jsou té zástupkynì organizace
Ruské matky (vystupující proti válce v Èeèensku), projekce dokumentù s tematikou
lidských práv.
V pátek 11. kvìtna se bude konat demonstrace a koncert proti militarismu .
Vechny akce organizuje Nezávislé sociálnì ekologické hnutí - NESEHNUTÍ
(Údolní 44, Brno 602 00, tel./fax: 05 - 432
453 42, e-mail: nesehnuti.brno@email.cz) a
zve tímto vechny sluné lidi (vèetnì Vás),
kteøí chtìjí ná nenásilný protest podpoøit.
Dalí informace (o zbrojaøských firmách,
o termínech jednotlivých akcí apod.) získáte na naich internetových stránkách http:/
/nesehnuti.ecn.cz.

Skauti a NESEHNUTÍ
na pomoc opuštěným a nemocným dětem
My, Junáci, jsme vytvoøili projekt, do
kterého bychom chtìli zapojit co nejvíce
lidí z celé republiky. Projekt nese název
"Od barevných víèek ke koutkùm pro dìti".
Odstartován byl 1. dubna a potrvá do 30.
èervna.
Podstatou projektu je nashromádit co
nejvíce uzávìrù od PET lahví, ze kterých
pak firma Transform, a.s. Za jeden kilogram
víèek, jeden kilogram recyklovaného materiálu, ze kterého zhotoví komponenty pro

Nezdařený výzkum
Poloili jsme v nìkolika zemích následující otázku: "Prosím Vás, jaký je Vá názor
na nedostatek jídla v jiných èástech svìta?"
Výsledek byl katastrofální:
- V Africe nikdo nevìdìl co je to "jídlo"
- V Západní Evropì nikdo nevìdìl co je
to "nedostatek"
- Ve Východní Evropì nevìdìli co je to
"Vá názor"
- V Argentinì nevìdìli co je to "Prosím
Vás"
- V USA zase nevìdìli co je "v jiných
èástech svìta"

Převratný objev
Ameriètí archeologové nalezli v Nevadské pouti v hloubce deseti metrù mìdìný
drát, odpovídající stáøí 15 000 let. Usoudili,
e ji tehdy byl v Americe zaveden telefon.
Jejich rutí kolegové kopali u Moskvy v
hloubce dvaceti metrù v horninì, která odpovídá stáøí 30 000 let a nenali vùbec nic.
Tak doli k nezvratnému závìru, e ji pøed
tøiceti tisíci lety existovalo v Rusku bezdrátové spojení.
-nn-

stavbu prolézaèek, lavièek a rùzného náøadí pro dìtská høitì.
Po nasbírání co nejvìtího poètu víèek
se Junáci znovu dostanou ke slovu v záøí a
øíjnu, kdy se zaènou budovat høitì v dìtských domovech a ústavech.
ádáme obèany naeho mìsta, aby
nám pomohli sesbírat co nejvìtí poèet
uzávìrù. V prodejnách potravin najdou k
tomu urèená sbìrná místa. Zvlátní úkol
jsme pøipravili pro dìti. U pøíleitosti konání DNE ZEMÌ v úterý 1. kvìtna v zámeckém parku vyhlaujeme soutì ve sbìru
PET víèek. Tøi nejlepí sbìraèi, kteøí pøinesou nejvíce víèek od lahví, budou odmìnìni.
Odmìnou pro nás vechny bude pøíleitost vykonat dobrý skutek a podílet se na
velké spoleèné vìci.
Pøedem Vám vem dìkujeme. Lincoln

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Rabíni, kněz a krásná blondýna • Sekta •
Oko za oko • Munchie • Zločin a trest •
Andělin popel • Markyz de Sade •
V ohrožení života • Mrtvý bod • AK to stojí
co to stojí • Tak už konečně chcípni •
Podfukáři • Beethoven 3 • Přátelé 1, 2 •
The million dollar hotel • Cesta samuraje •
Nespoutaní • Muž bez stínu • Velmi
nebezpečné známosti 2 • Němý svědek •
X-men • Můj soused zabiják •

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00
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Pohled z protisměru
Ji nìkolikrát se v naich
novinách objevila kritika
nezodpovìdných
motoristù, kteøí
si zkracují cestu mezi Komenského ulicí a silnicí na Pohoøelice po úèelové komunikaci, kolem nových bytových domù. Ulièka nemá
chodník, jezdí zde i maminky s koèárky, hrají si dìti. Není to prùjezdní komunikace, ale má slouit obyvatelùm
tìchto tøí domù a zásobování, èili dopravní obsluze.
Léta zde byla znaèka zákazu vjezdu vech vozidel s výjimkou dopravní
obsluhy, co by teoreticky postaèovalo. Nìkolikrát jsme jednali s Technickými slubami mìsta, aby ke komunikaci
byl pøistavìn chodník pro pìí a aby se
dodrování této znaèky kontrolovalo
mìstskou policií, která ze zákona má za
povinnost dohlíet na dodrování místní úpravy dopravních pøedpisù. Za celých pìt rokù jsme zde nevidìli nikoho
z mìstské èi státní policie, aby dodrování pravidel kontroloval. Nìkolikrát
jsme ádali Technické sluby, aby sem
dali zpomalovací retardéry, tak jak jsou
napøíklad pøed kolou. Ti, kteøí tady
bydlí, jezdí opatrnì a pomalu, vìdomi
si nebezpeèí kolize s pìími, cyklisty a
hrajícími si dìtmi, které zde neustále
hrozí. Zato øidièi, kteøí zde pouze projídìli, se neohlíeli na nic.
Nyní se nám tu objevila nová znaèka - jednosmìrná silnice - prý v rámci
generálního passportu dopravního znaèení v Napajedlích, èi jak se to jmenuje.
Pan ing. Jirkù na nai otázku odpovìdìl, e tím chtìli øeit nae pøipomínky
k bezpeènosti v daném území.
Nemusíme zdùrazòovat, e toto øeení je to nejhorí ze vech. Kolik jiných moností dopravního znaèení
existuje ? Napøíklad dopravní znaèka,
zakazující zde prùjezd, popøípadì znaèka oznaèující obytnou zónu a upravující rychlost projídìjících aut, èi ji stávající znaèka umoòující vjezd dopravní obsluze. Nic z toho se vak nestalo.
Nikdo se nás na nic neptal.
Pouze se najednou z nièeho nic
instalovala znaèka, která udìlala tuto
spojku jednosmìrnou. Pro nás, obyvatele, to znamená, e musíme nìjakých
dvacet metrù objet po trase desetkrát
a patnáctkrát delí. Naim cílem bylo
omezit nezodpovìdné a bezohledné
cizí øidièe, kteøí zde projídìli, a namísto toho se nae snaha obrátila proti
nám. A øidièi stejnì i nadále projídìjí v protismìru. (Pozn. red.: A v pøípadì,
e v protismìru potkají Mìstskou policii, ta jim zdvoøile uvolní cestu. -SH-)
K. Kysilka
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Základní umělecká škola R. Firkušného
Absolventi hudebního oboru v roce s jedničkou
1. Jakub ÈECHMÁNEK, II. cyklus, housle, uè. Zd. Vaculovièová
2. Jan BEDNAØÍK, akordeon, uè. M. Strnadová
3. Jana BEDNAØÍKOVÁ, akordeon, uè. M. Strnadová
4. Iva BORÁKOVÁ, klavír, uè. I. Kosová
5. Andrea ÈABLOVÁ, klavír, uè. L. Kvìtáková
6. Petr GABLAS, akordeon, uè. M. Strnadová

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7. Martin HLAVÁÈEK, akordeon, uè. M. Strnadová
8. Kristýna KNAPOVÁ, akordeon, uè. M. Strnadová
9. Marcela LOUÈKOVÁ, klavír, uè. A. Trynerová
10. Kateøina MACÍKOVÁ, klavír, uè. M. Raisigl
11. Aneta PISAROVSKÁ, klavír, uè. L. Kvìtáková
12. Adéla REPTOVÁ, klavír, uè. L. Kvìtáková
13. Kateøina ROZACÍ, housle, uè. Zd. Vaculovièová
14. Jakub SMYÈEK, klarinet, uè. V. Maòas
15. Luká UHRMACHER, klarinet, uè. V. Maòas

15

16

16. Milue VÍCHOVÁ, klavír, uè. L. Kvìtáková
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Portrét
Miroslav RAISIGL (nar. 1976) z Napajedel absolvoval v roce 1996 konzervatoø P. Vejvanovského v Kromìøíi obor
hra na kontrabas u prof. Miloslava Gajdoe. Na tée kole studoval skladbu u
profesora Pavla Slezáka.
Studiu na konzervatoøi pøedcházelo
studium na ZU R. Firkuného, u paní
uèitelky Víchové absolvoval v roce 1990.
V souèasné dobì je posluchaèem
hudební fakulty JAMU v Brnì u as. Miloslava Jelínka a pøipravuje svùj absolventský koncert. V posledních deseti letech externì vyuèoval v ZU R. Firkuného, ale pøedevím získával mnohá
uznání a ocenìní na kontrabasových
soutìích domácích i mezinárodních.
Prosadil se té jako hudební skladatel.
Na Mezinárodní kontrabasové soutìi v roce 1997 byla s úspìchem uvedena jeho kantáta Confortare nunc igitur, o
rok pozdìji se na nìkolika jevitích hrál
jeho muzikál Kráska a zvíøe. Nakladatelství BBIF London vydalo jeho skladbu
Suita è. 1 pro kontrabas, v roce 1999 mìl
premiéru druhý muzikál Everymen.
Asi pøed mìsícem, 16. bøezna , hrál
Miloslav Raisigl v Brnì s Janáèkovým
akademickým orchestrem dalí své dílo
- kontrabasový koncert Promìny nebes.
V sedmi èástech znázornil cestu Slunce
od východu na západ. Koncert mìl mimoøádný úspìch.
V bøeznu také ukonèil Miloslav Raisigl svou dosavadní uèitelskou èinnost
v napajedelské kole. Po úspìném konkurzu nastoupil do Státní filharmonie
Brno.
Pøejeme svému bývalému áku a pozdìji i kolegovi úspìný absolventský koncert a slavnou interpretaèní i skladatelskou hudební budoucnost.
vì

Miloslav Raisigl je vynikající u klavíru stejnì jako u kontrabasu.

Nejmladí flétnový soubor: Petra Trávníèková, Veronika Kuèerová, Tereza Èerná, Václav
Rozsypálek. Uè. M. Raisigl.

Komorní hra
nikoliv v komoře

Klarinetové trio: Luká Uhrmacher, Zdenìk Nesrsta, Jakub Smyèek, uè. V. Maòas.

Pojem komorní hudba je podle slovníku cizích slov hrou souboru o malém poètu
hudebníkù. Tedy ne sólista, ne symfonický
orchestr, ale nejménì dva èi o nìkolik hráèù
více.
Komorní hudba se provozovala vude, kde se selo pár muzikantù. Na hradech a v zámcích pro vzneenou spoleènost, pro posluchaèe v chrámech a koncertních sálech, ale i doma v parádním
pokoji.
Dìti, které se v základní umìlecké kole
uèí hrát na hudební nástroj, velmi rády hrají
spolu se svými kamarády. U proto, e ve
dvou se to lépe táhne a v partì je vdycky
(pokraèování na str. 8)
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Houslový soubor uè. L. Hanáèkové. Zleva nahoøe: Jiøí Krystýn, Magdalena Blechová, Barbora Kolajová, Petr Vojtík. Uprostøed: Martin
Laga, Andrea Kubíèková, Vanda Vrubelová, Klára Kudlíková, Radmila Øehùøková. Dole: Stanislav Kaík, Martin Beck, Jiøí Kadleèík.

Houslové duo: Pavel uranský, Marie Nevìlíková, uè. Zd. Vaculovièová.

Ètyøruèní hra na klavír: Lubo Harník, Petr paèek. Uè. I.
Kosová.

(pokraèování ze str. 7)
vìtí legtrace. Ale pozor: sólista je svým
pánem, hráè dua, tria èi kvarteta musí bìhem hry citlivì naslouchat høe svých kolegù.
Snaíme se dìti k tomuto muzicírování
vést od malièka. Letos jsme pro áky houslové tøídy ve spolupráci s klavíristy uspoøádali soutìní pøehlídku komorní hry. Obecenstvo tvoøili rodièe a kamarádi. Podle výkonu byli muzikanti zaøazeni do nìkterého ze tøí pásem - zlatého, støíbrného, bronzového. Absolutním vítìzem se stalo trio
Klára Kudlíková, Martin Beck (housle),
Vendula Hoøinková (klavír). Nìkolik z mnoha souborù vám pøedstavujeme na fotografiích.
Vem dìtem pøejeme, aby se jim hudba
stala nepostradatelnou souèástí ivota, aby
ji zase vrátily do naich moderních "parádních pokojù".
L. Hanáèková

Nejmladí houslové trio: Petr Èevela, Klára Straáková, Petra Hanáèková, uè. L.Hanáèková.
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"Ve vínì, milý synu, nalezne pravdu", pravil kdysi pøed
dva a pùl tisíci lety øecký
básník Alkaios. Postupem èasu rèení zdomácnìlo spíe ve
svém latinském ekvivalentu "In vino veritas", nicménì e ve
vínì je pravda, ví kadý,
kdo tento boí dar rád popíjí a rád ochutnává, a u
ije na Peloponésu, v Neapolské zátoce èi pod Buchlovem. e ve vínì je pravda, vìdí
ale hlavnì stìny vinných sklepù - vyslechly ji tolik pravdy od
tolika lidí - nìkteré, tøeba tyto Radovanské,
se a samy èervenají, nìkterým vak po
stìnách kanou slzy. Milovníci vinného moku
pak do sklepních stìn a klenb vtiskují mince, podplácejí tyto mlèenlivé svìdky výlevu jejich due ve snaze udret jejich tajemství. Hodnì pravd slyeli i sami vinaøi, nejen
od svých hostí, ale sami od sebe - proto si
právì oni nejvíce cení výsledkù své lopotné, a pøesto milované práce.
Proto pojïme se nyní s nimi podìlit o tu
radost ochutnávat onen nektar, pojïme pøivonìt jeho kvìtinì, pojïme se kochat jeho
zlatem a rubíny. V radosti zavítejme do
sklepní zpovìdnice a naslouchejme oné
pravdì, dost moná se nìco dozvíme i sami
o sobì.
ms

VÝSTAVA VÍN
XXVII. ROČNÍK
Vinaøská sekce Èeského zahrádkáøského svazu Napajedla nabídla 24. bøezna pøehlídku vín, vypìstovaných na moravských
vinicích od Tlumaèova po Znojmo, se silnì
zastoupenými reprezentanty napajedelských vinic. Díky podpoøe renomovaných
vinaøských firem mìli návtìvníci monost
ochutnávat znaèková jakostní vína a oblíbená exotická vína z Øecka.
Degustace s hodnocením vystavených
vín probìhla v nedìli 18. bøezna 2000 ve
sklepì ÈZS Napajedla na Radovanech, pod
vedením ing. Jiøího Houdka z Vracova. Odborným garantem výstavy byl pan RNDr.
Zdenìk Habrovanský ze Starého Mìsta (SV
Poleovice). Poèet vystavených odrùd pøekroèil tøi desítky a poèet jednotlivých vzorkù ètyøi sta. Pøevládala vína bílá a mezi nimi
dosáhlo hodnocení
od 18,5 do 20 bodù
115 vzorkù. Mezi
èervenými víny se
tímto hodnocením
mùe pochlubit 39
vzorkù.
Nejvíce ocenìní
nasbíralo poèetnì

silnì zastoupené
"Rulandské bílé",
kde se na pøedních
pozicích objevila
øada napajedelských pìstitelù - Josef Dovrtìl, Lubomír Bøezina, tìpán
Behrik, Josef Øíha,
Frantiek Oharek a
Jaroslava Lagová.
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Absolutnì nejvyí poèet bodù vak nepatøil bílému rulandskému, ale odrùdì "Chardonay" 1997, kterou pøihlásil vinaø z Buchlovic Frantiek Hròa (19,2 bodu). Stejný poèet
bodù získala i "Pálava" spoleènosti Vinné
sklepy Lechovice, která byla souèasnì nejvýe ocenìným vzorkem z roku 1999. Dalí
vysoké hodnocení (19 bodù) mezi vzorky
1999 získal "Mukát moravský" Jaroslava
Hrdiny z Topolné. Za zajímavost lze povaovat úèast "Rulandského edého". S výjimkou dvou pìstitelù to byla záleitost èistì
napajedelská.
Mezi èervenými víny co do poètu vystavených vzorkù i nasbíraných bodù zvítìzil
"Zweigeltrebe", jen o málo hùøe si vedly odrùdy rulandské modré, svatovavøinecké a frankovka. Absolutnì nejvyí poèet bodù udìlila porota "Rulandskému modrému" z roku
1993 Karla Buree z Modré (19,1 bodu).
Mezi vystavovateli byly více ne dvì
desítky napajedelských vinaøù a naprostá
vìtina z nich získala pro svá vína minimálnì jedno nebo i nìkolik ocenìní v bodovém
rozpìtí 18,5 - 20 bodù. Nejvìtí poèet umís-

tìných vzorkù si zapsal tìpán Behrik. Nejvyí bodové hodnocení (18,9) získal za
"Rulandské modré" r. 1996. Stejný poèet
bodù patøil Jaroslavu Koleèkáøovi za "Veltlínské zelené" z roku 1998 a Pavlu Dufkovi
za "Sauvignon" výbìr. Oba pìstitelé se
v tabulkách nejlepích vzorkù objevili shodnì ètyøikrát.
Zdá se, e napajedelské severnìjí vinice si s víny z jihu Moravy pranic nezadají,
nebo prostì zdejí vinaøi umí.
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Nové knihy v městské knihovně
l Altman Ditrich: ZAKRSLÍ KRÁLÍCI.
Rady, jak se správnì starat o zakrslého králíka.
l Bresser Harald: KRÁSA A ZDRAVÍ
KÙE. Pøíruèka poradí, jak správnì peèovat
o kùi a léèit její nemoci.
l Cambournac Laure: DINOSAUØI A
DALÍ VYHYNULÁ ZVÍØATA. Poutavá,
bohatì ilustrovaná kniha o fascinujícím svìtì dinosaurù a dnes vyhynulých ivoèichù.
l Èernochová Miroslava: VYUITÍ POÈÍTAÈE PØI VYUÈOVÁNÍ. Publikace je
urèená uèitelùm a rodièùm dìtí, kteøí se
zajímají o vyuívání poèítaèù ve kole, v
mimokolní èinnosti a zábavì.
l Deshors Michel: FOTBAL. Encyklopedie je praktickou pøíruèkou pro fotbalisty. Mohou nahlédnout do zajímavé a bouølivé historie fotbalu, seznámit se se slavnými
kluby, dozvìdìt se, jak jsou organizovány
svìtové soutìe a mistrovství. Zároveò získají i rady, jak trénovat, aby byl trénink
úèinný a pøináel ádoucí výsledky.
l Dolealová Hana: NÁPADY PRO MAMINKY NA MATEØSKÉ DOVOLENÉ. Autorka nabízí øadu praktických èinností a
podnìtù pro obohacení mateøské dovolené
a pomáhá maminkám tuto dobu s dìtmi
proít tvoøivì a v pohodì.
l Dudeney Henry: MATEMATICKÉ
HLAVOLAMY A HØÍÈKY. Sbírka obsahuje
úkoly ze vech druhù matematických problémù - aritmetických, algebraických i geometrických.
l Fielding Joy: POPRVÉ. Pìtatøicetiletá
Mattie vede navenek spokojený rodinný
ivot. Má hezkou dospívající dceru a její
okouzlující manel je úspìný právník. Ve
skuteènosti se ji vak manelství po estnácti letech rozpadá.
l Hagerup Klaus: MARKUS A DIANA.
Hlavním hrdinou humorného pøíbìhu pro
dìti je Markus, mròavý obrýlený hubeòour
s pískovì lutými vlasy. Svým spoluákùm
je vìtinou pro smích a neøeknou mu jinak
ne Mravenec.
l Chaloupek Václav: MÉÏOVÉ. Pøíbìhy medvíïat Vojty, Kuby a Matìje známé
z televizních veèerníèkù.
l Kentley Eric: LODÌ. Pøíbìhy èlunù a
lodí - od tìch vydlabaných z kmene a
k jachtám a supertankerùm.
l Nahum Andrew: LETADLA. Historie
létajících strojù od poèátkù ornitoptéry Laonarda da Vinci a po existenci nadzvukových letadel.
l Obermannová Irena: DENÍK ÍLENÉ
MANELKY. Hrdinka pøíbìhu Xénie si prodìlává bohuel dost bìnou vìc. Její, jak se
dosud domnívala bájeèné, manelství má
poválivé trhliny a zøejmì u delí dobu se
rozpadá, èeho si hrdinka v kadodenním
kolobìhu nestaèila vimnout.
l afránek Jiøí: KOLO PRO DÌTI I JEJICH RODIÈE. Kniha uvádí monosti vyuití kola, a to od výcviku malých dìtí a po
skupinové a rodinné akce. Upozornìní na

cykloturistické monosti u nás i ve svìtì
doplòuje èetnými pøíklady cyklistických tras
po Èechách i Moravì.

Výpůjční doba oddělení:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

pro dospìlé
14.00 - 17.30
08.00 - 12.00
zavøeno
14.00 - 17.30
14.00 - 17.30

pro dìti
zavøeno
13.00 - 16.00
zavøeno
13.00 - 16.00
zavøeno

Mìstská knihovna, Masarykovo námìstí, tel. 794 45 87.

Pozvánka Muzea
jihovýchodní Moravy

Městské divadlo Zlín
v květnu uvádí
l
l
l
l
l
l
l
l

n Na výstavy n

l

Hlavní sál muzea
n
CESTOVATELÉ Z ÈESKÝCH ZEMÍ
V LATINSKÉ AMERICE
n
SVÌDECTVÍ CESTOPISÙ - do 20.
kvìtna 2001
n
ÈESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO HISTORIE A SOUÈASNOST
Spoleèná výstava Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlínì a Muzea loutkáøských kultur v Chrudimi. Uvidíte tradièní marionety
èeských lidových loutkáøù, ukázku sériové
výroby pro spolková a rodinná divadla v 1.
polovinì 20. století i souèasnou tvorbu
profesionálních i amatérských loutkových
divadel. Výstava je doplnìna historickými
dekoracemi a plakáty a potrvá od 31. kvìtna
- 2. záøí 2001.

l

Malý výstavní sál
n
ZLÍNSKÝ SOKOL
Historii zlínského sokola od roku 1898
po souèasnost mùete vidìt jetì do 20.
kvìtna 2001.
n
FOTOGRAFIE ANTONÍNA HORÁKA - 24. kvìtna - 17. èervna 2001.
Spojovací chodba
n
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZE SOUTÌE KLUBU H+Z - "CO JSME VIDÌLI NA
SVÝCH CESTÁCH A OSTATNÍ PØELI"
Výstava potrvá do 8. èervence 2001.
Pøednákový sál
n
VÝSTAVA EXOTICKÝCH A TERARIJNÍCH ZVÍØAT - 14. - 20. kvìtna 2001
18. kvìtna 2001 v DEN MUZEÍ je vstup
do muzea i vech stálých expozic (hrad
Malenovice, zámek Vizovice, Obuvnické
muzeum, vila Lipová Luhaèovice a NKP
Plotina) zdarma.
n
Muzeum jihovýchodní Moravy se
sídlem na zámku ve Zlínì, Soudní 1, 762 57
Zlín, e-mail:muzeum@mbox.vol.cz, www.
volweb.cz/muzeum.
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l
l
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2. støeda - Jean Claude Carriere: TERASA,
abonentní øada 11
3. ètvrtek - Zuzana Ferenczová: O CHYTRÉ PRINCEZNÌ, mimo pøedplatné
5. sobota - Jean Anouilh: ROMEO A JANA,
abonentní øada 8
6. nedìle - VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR
ZLÍN
8. úterý - Thomas Bernhard: PØED PENZÍ,
Národní divadlo Praha, mimo pøedplatné
9. støeda - Kolektiv autorù: ZE IVOTA
OBLUDNÉHO HMYZU, Klicperovo divadlo Hradec Králové, abonentní øada 2
10. ètvrtek - Lenka Døímalová, Tomá Volkmer: TANEC S FAUSTEM, Taneèní divadlo Zóna Ostrava, mimo pøedplatné
10. ètvrtek - Svatopluk Èech - Jan Borna:
EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA BROUÈKA
DO 15. STOLETÍ, Divadlo v Dlouhé Praha,
abonentní øada 61
11. pátek - Marek Horoèák: VAØENÝ HLAVY, Divadlo Husa na provázku Brno, mimo
pøedplatné
11. pátek - David Harrower: NOE V SLIEPKACH, Slovenské národné divadlo Bratislava, mimo pøedplatné
12. sobota - Bernard-Marie Koltes: NÁVRAT DO POUTÌ, Èinoherní klub Praha,
mimo pøedplatné
14. pondìlí - Vítìzslav Nezval, Zdenìk Kluka: MANON, mimo pøedplatné
16. støeda - Jaroslav Vrchlický: NOC NA
KARLTEJNÌ, Slezské divadlo Opava,
mimo pøedplatné a abonentní øada 24
17. ètvrtek - Nikolaj Vasiljeviè Gogol: HRÁÈI, abonentní øada 25
18. pátek - Edmond Rostand: CYRANO DE
BERGERAC, abonentní øada 4 + 40
20. nedìle - I. Peøinová - L. Wronka - V.
Èort: FERDA MRAVENEC, Tìínské divadlo Èeský Tìín, abonentní øada 19
21. pondìlí - Georges Bernanos: DIALOGY KARMELITEK, mimo pøedplatné
- JANA KIRSCHNER, koncert slovenské
zpìvaèky, dritelky Zlatého Slavíka´99, ´00
22. úterý - William Shakespeare: OTHELLO, DERNIÉRA - mimo pøedplatné
23. støeda - Jean Claude Carriere: TERASA, abonentní øada 21
24. ètvrtek - Zuzana Ferenczová: O CHYTRÉ PRINCEZNÌ, abonentní øada 27
- Jean Claude Carriere: TERASA, ab.øada 3
25. pátek - WALDEMAR MATUKA, koncertní program. Spoluúèinkují Olga Blechová a skupina KTO
26. sobota - Jean Anouilh: ROMEO A JANA,
abonentní øada 6
29. úterý - I. Peøinová - L. Wronka - V. Èort:
FERDA MRAVENEC, Tìínské divadlo
È. Tìín, mimo pøedplatné, abon. øada 28
29. úterý - KONCERT ANSONIÉRÙ, Program v rámci 41. mezinárodního filmového festivalu pro dìti a mláde
30. støeda - Jean Anouilh: ROMEO A JANA,
abonentní øada 11
31. ètvrtek - Georges Bernanos: DIALOGY
KARMELITEK, pøedstavení v rámci 41.
mezinárodního filmového festivalu pro dìti
a mláde

http://divadlo.zlin.cz, e-mail:divadlo@zlin.cz
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Hutnická zaměstnanecká pojišKovna
• • • • • • • • • • • • • 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

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

Kosmetika
BIOTHERIK
nabízí

Celkové ošetření pleti
hluboké čištění
masáž • maska • líčení
tvarování obočí

Barvení obočí a řas
Depilaci
horní ret a brada
podpaží
nohy a třísla

Umístìní
v seznamu
podnikatelù
a firem z Napajedel
a okolí na Internetu.
blií informace na telefonu
0603 479 362,
odpoledne 067/7942334

ØKOUPÍM×
dílenskou příručku k motoru
Slavie 2S 90A.
Telefon: 0628/36 15 41.

Suché uhličité koupele BIOTHERIK
relaxace • rekondice • regenerace
Provozovna se nachází v bývalém
zdravotním středisku Fatra o.z.
Informace
a objednávky na tel:

0608 831 186
750 2317
794 4323

Originální
vizitky
svatební oznámení
letáky a další tiskoviny

vše rychle již od 20 ks za výhodné ceny

Stanislav Hradil, tel. 0602 249 672 (9-21 h)

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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ny mìsta o pomoc pøi shromaïování historických dokumentù, fotografií a jiných materiálù, vztahujících se k historii Sokola v
Napajedlích. A ji se rozhodnete darovat èi
zapùjèit nìkteré ze svých rodinných památek pro úèely výstavy, pøedem srdeènì dìkujeme. Kontaktní osobou pro tento úèel je
Milan Vykoukal, tel. 794 4651.

Smějeme se
s Internetem
l Povídají si dvì blondýnky. Ta jedna
øíká, e byla na tìhotenském testu. A ta
druhá se zeptá: Byly ty otázky tìký???
Pohledem na pracovní pøedsednictvo se vracíme k valné hromadì napajedelských
Sokolù, o které jsme podrobnì psali v pøedcházejícím vydání naich novin.

Sokolové v dubnu
Tìlocvièná jednota Sokol je v dubnu
mimo svou bìnou pravidelnou tìlocviènou èinnost poøadatelem nìkolika akcí pro
mláde, a to jak èlenù jednoty tak i vech
mladých lidí naeho mìsta.
u V sobotu 7. dubna se uskuteènily
"Oddílové závody ve sportovní gymnastice" v tìlocviènì napajedelské sokolovny.
Soutìe se zúèastnili èlenové ákovských
oddílù a k zhlédnutí jejich zápolení byli
pøizváni také rodièe soutìících chlapcù.
u Na nedìli 8. dubna pøipravily cvièitelky a èlenky výboru Sokola pro vechny

dìti z mìsta v okolí napajedelské sokolovny
zábavné sportovní odpoledne "Hledání velikonoèního vajíèka".
u V sobotu 14. dubna oila napajedelské sokolovna významnou akcí dívèích gymnastických oddílù. Za úèasti patnácti závodnic rùzných vìkových kategoriích se uskuteènil "Pøebor Napajedel ve sportovní gymnastice". Mladé závodnice opìt pøili povzbudit i jejich rodièe.
u Dubnové aktivity napajedelských
Sokolù uzavøela v sobotu 21. dubna valná
hromada Sokolské upy Komenského. Pøed
devátou hodinou se v sále sokolovny shromádilo 105 zástupcù ze vech 32 sokolských jednot upy. To e si k svému výroènímu jednání vybrali právì Napajedla je
také dùkazem dobré práce napajedelské
jednoty.
u Aèkoliv do záøí je v dubnu pomìrnì
daleko, dovolujeme si ji teï upozornit napajedelskou veøejnost, e právì na první
podzimní mìsíc pøipravuje Muzejní klub
Napajedla ve spolupráci s TJ Sokol výstavu
o historii napajedelského Sokola. Pøedevím
vak zdvoøile ádáme vechny Sokoly, jejich pøíznivce a rodiny, jako vechny obèa-

l Potká pán enu a prohlíí si ji. Pøitom
si vimne, e má hranaté poprsí a zeptá
se ji: "To je nìjaká nová móda?" A ona
mu odvìtila: "Ne, ale nìjaký moula, co
mì, zapomnìl vyndat silikon z krabice."
l Chytí rybáø zlatou rybku a rybka povídá: "Kdy mì pustí, tak ti splním tøi
pøání." A rybáø na to: "Já mám jen jedno:
Abys nemìla kosti."
l Vìtinu en lze vzruit nejrùznìjími
mechanickými hraèkami. Podle posledních prùzkumù se k tomu nejlépe hodí
nové Porsche 911.
l "Vojáci, veèer jdeme na Figarovu svatbu!", rozhlásil velitel.
Tak vichni vojáci se perfektnì oblékli,
sehnali nìjaké dary a veèer stojí na nástupu.
Vidìl je velitel a povídá: "Vy hlupáci, to
je opera!"
A jeden voják ouchne do druhého:
"Teï dìlá chytrého, ale kdy jsme li na
Labutí jezero, pøiel v gumových holinkách a s udicí."
l Mc Patrick el se svým pìtiletým synem Johnem v Londýnì po Trafalgare
Square a synek ho zaène prosit, aby mu
koupil zmrzlinu. Otec mu ji s tìkým
srdcem koupí. Kdy je Johnovi 18 let a
jdou s otcem znovu po Trafalgare Square, zaène synek adonit, aby mu otec
koupil pivo.
Mc Patrick se zhrozil: "Johne, pivo po
zmrzlinì?"
l Proè nemùe kostra skákat bungee
jumping? Protoe na to nemá aludek!

Na detivé nedìlní poèasí malé ikulky, ale i ikulkové, zapomnìli díky krásné jarnì
vyzdobené velikonoèní dílnì v sále Sokolovny. Tady si mohli kluci uplést pomlázku,
dìvèata nazdobit vajíèko, vyrobit ptáèka ze ustí, ale také si zasoutìit nebo se vydovádìt
v tìlocviènì.

l Manelská hádka skonèila a ena jde
k oknu.
"Bude snìit," a z obýváku od novin se
ozve: "Jak si pøeje miláèku!"

NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Mìsto Napajedla. Vychází jedenkrát za mìsíc v nákladu 800 ks l Uvedené pøíspìvky nemusí
nutnì vyjadøovat stanoviska vydavatele l Odpovìdná redaktorka Boena Velecká, tel. 067/750 2382. l Grafická úprava a sazba
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