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Dobrá zpráva
Z pozùstalosti po zemøelé uèitelce Základní umìlecké koly R. Firkuného paní
Alence Víchové- Èernokové zaloil její bratr
pøi Mìstském úøadu v Napajedlích finanèní
fond. Základní finanèní hotovost, kterou do
fondu vloil, bude - podle pøání paní uèitelky
Víchové - slouit jako finanèní dorovnání
slevy na kolném pro talentované dìti z finanènì slabích rodin. Kritériem bude prospìch v základní umìlecké kole a pøiznání
finanèní èástky bude schvalovat mìstské zastupitelstvo na návrh koly.
Dobrý duch paní uèitelky Víchové tak
bude ve kole stále a zakladatel fondu i my
vìøíme, e se najdou dalí pøíznivci hudebního vzdìlávání dìtí, kteøí do fondu rovnì
pøispìjí.
Vì

1. kvìtna se konal v zámeckém parku Den Zemì. Nebylo to poprvé a poèet návtìvníkù
byl ke spokojenosti poøadatelù mnohem vyí ne v roce loòském. Podrobnosti se
doètìte uvniø listu. Foto P. Pilát

Umí být milé, pøítulné, roztomile skotaèivé, jsou naí radostí a smyslem ivota.
Dokáí být vzpurné, tvrdohlavé, zlobivé i
kruté, jsou naí budoucností i odrazem.
Zakrátko budou mít vechny v jeden den
svátek a kadému z nich pøejeme to, co
mu schází -více lásky, radosti, péèe, starostlivosti a dárkù, více trpìlivosti, pozornosti, ukáznìnosti a porozumìní. Jen aby
vìdìlo, e nìkam patøí, e jej tam mají
rádi, e má svá práva i povinnosti. 1.
èervna a po celý rok.

Slovo na závěr

Díky za pomoc

Nevím jak zaèít, komu podìkovat jako
prvnímu a jak je vechny seøadit. Jsem z
dneního svìta tak zmatený, e nevím, zda se
nìkdo nebude cítit dotèen svým poøadím.
Take: DDM Napajedla, ZU Rudolfa Firkuného, Klub kultury, Junák, Mìsto Napajedla,
závod Fatra spoleènosti Aliachem. I tìm, jak
je nìkdo nazývá feáky èi anarchisty, i tìm
dìkuji, a lidem co pøili, dìtem co mìly radost, Technické správì mìsta Napajedla,
mateøské kolce v Komenského ulici a také
dìdeèkùm a babièkám, e se pøili podívat a
doplnili shromádìní o vìkovou generaci
lidí, bez nich by setkání bylo neúplné.
Vem tedy dìkuji, doufám, e jsem na
nikoho nezapomnìl a tìím se na dalí setkání pøi pøítím Dnu Zemì.
T. Èabla

O prvním kvìtnovém víkendu opìt pøíroda projevila svou sílu. V bouøce s prudkým
pøívalovým detìm utrpìli obyvatelé Zámoraví, kterým blátivá voda ponièila zahrádky a
vnikla do sklepù a pøíbytkù. Pouèeni v nedávné dobì byli okamitì na místì policisté
i místní jednotka dobrovolných hasièù.
"Rád bych podìkoval vem," øekl nám do
telefonu Richard Würz ml. "Znám vak pouze
jména Martina kopíka a Antonína Vaculy.
Vichni pøítomní se zachovali naprosto bájeènì, pomáhali likvidovat naplaveniny, vyèistili sklepy i zaplavené èásti domu. I kdy se
záplavy neobely beze ztrát, s jejich pomocí
bylo vechno snazí. Jetì jednou dìkujeme."

Pouze jeden týden
Zajímá vás, co dìlají po celý rok dìti
v Domì dìtí a mládee? Vìøte, e je toho
spousta. Výbìr toho nejlepího mùete vidìt
na výstavì dìtských prací v Domì dìtí a
mládee v Komenského ulici v dobì od 1. do
8. èervna. Jste srdeènì zváni.

DNES V LISTĚ
l Rozhovor se starostkou mìsta
l Z jednání mìstské rady
l Policie informuje
l Skonèil divadelní festival
l ZU - absolventi výtvarníci
l Nové knihy, divadla, videa ap.
l Evropská jízda
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Zprávy z radnice

NAPAJEDELSKÉ

Z jednání městské rady a zastupitelstva
Mě-zastupitelstvo 23. dubna
l schválilo rozpoèet Mìsta Napajedla na r.
2001 dle pøedloeného návrhu. Zpøesnìní èástek rozpoètu v jednotlivých kapitolách bude
projednáno 25. èervna 2001
l seznámilo se zprávou o vyhodnocení poskytnutých pùjèek z Fondu pro rozvoj bydlení
a vzhledu mìsta za rok 2000
l seznámilo se s návrhem na poskytnutí pùjèek z Fondu pro rozvoj bydlení a vzhledu
mìsta pro rok 2001 vèetnì návrhu smlouvy a
schválilo poskytnutí pùjèek obèanùm ve výi
dle pøedloeného seznamu
l schválilo Obecnì závaznou vyhláku è. 1/
2001 o naøízení konce provozní doby
l schválilo Obecnì závaznou vyhláku è. 2/
2001 o zmìnì vyhláky è. 3/1997 o místních
poplatcích
l schválilo úhradu neinvestièních nákladù na
dojídìjící áky do Z ve výi 2.346,-- Kè/1 áka
l schválilo Jednací øád výborù mìstského
zastupitelstva Plán èinnosti výborù na I. pololetí 2001
l schválilo v pøípadì vzniku správních obvodù povìøených obcí III. stupnì, zaøazení mìsta
Napajedla pod správní obvod povìøené obce
III. stupnì - Otrokovice
l schválilo zøízení pøíspìvkové organizace Z
Komenského 268 od 1. 7. 2001 a zøízení organizaèní sloky mìsta Z Komenského 298 od 1. 7.
2001
l schválilo zprávu volební komise, ve které se
konstatuje, e starostkou mìsta byla zvolena
PaedDr. Libue Pacholíková a jako èlena rady
mìsta schválilo Pavla Piláta
l delegovalo Ing. Pavla Ratiborského, bytem
Dr. E. Benee 731, jako zástupce akcionáøe
Mìsta Napajedla a Frantika Cívelu, místostarostu, jako náhradního zástupce akcionáøe
Mìsta Napajedla, na valnou hromadu spoleènosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IÈO:
49454561, která se bude konat v èervnu roku
2001 v sídle této spoleènosti ve Zlínì - Loukách
a zmocòuje zástupce Ing. Pavla Ratiborského,
pøípadnì náhradního zástupce Frantika Cívelu, èinit na této valné hromadì vekeré právní
úkony, k nim je oprávnìno Mìsto Napajedla
l navrhuje Frantika Cívelu, místostarostu, za
èlena dozorèí rady spoleènosti Vodovody a
kanalizace Zlín, a.s.
l schválilo uzavøení smluv o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene a povolení vstupu na pozemky mìsta s firmou Vodovody a
kanalizace Zlín a.s. pro realizaci staveb rekonstrukce vodovodních øádù Malina I. a ul. Zahradní
l schválilo uzavøení smluv o smlouvì budoucí na prodej pozemkù na stavbu garáí v lokalitì Malina II. se závazkem vybudování zpevnìní a odvodnìní pøíjezdových ploch a provádìní jejich údrby na náklady kupujícího, vèetnì zaplacení kupní ceny pøi podpisu jednotlivým pøihláeným, kteøí se umístili ve výsledném poøadí na 1. a 23. místì
l neschválilo koupi pozemkù PK p. è. 2222/3 o
výmìøe 4457 m2, p. è. 5631 o výmìøe 165 m2
a p. è. 5633 o výmìøe 2719 m2 od Marie Hrdinové, bytem Brno, Dalíková 46, Libue Reiterové, bytem Prostìjov, Jana Zrzavého 9 a Josefy
Slintákové, bytem Karviná 6, Sokolovská 1716
l schválilo uzavøení budoucí kupní smlouvy
se smlouvou o výpùjèce s maneli Ing. Jiøím a

Romanou Mièkeovými, bytem Napajedla, Pøíèní 730, na prodej pozemku p. è. 2213/47 o
výmìøe 403 m2 za cenu 200,-- Kè/m2, na základì
schváleného zámìru mìstského zastupitelstva
ze dne 21. 6. 1999
l schválilo uzavøení smlouvy o uzavøení
budoucí kupní smlouvy se smlouvou o výpùjèce na prodej pozemku p. è. 2213/54 o
výmìøe 399 m 2 za cenu 200,-- Kè/m 2 manelùm Eriku a Gabriele Øezníèkovým, bytem
Napajedla, Jiráskova 1181, na základì schváleného zámìru mìstského zastupitelstva ze
dne 21. 6. 1999
l schválilo zveøejnìní zámìru odprodeje èásti
zastavìného pozemku p.è. 6427/1, dílu b, o
výmìøe 15 m2 smlouvou o uzavøení budoucí
kupní smlouvy, za cenu 120,-- Kè/m2 Kvìtui
Novákové, bytem Napajedla, Jiráskova 856 a
ing. Jiøímu Novákovi, bytem Vodòany, Smetanova 870, za úèelem doøeení vlastnických
vztahù k pozemku
l schválilo návrh na úpravu znaèení pøechodu pro chodce u a. s. Aliachem, o. z. Fatra
Napajedla, na silnici I/55 s finanèní spoluúèastí
a. s. Aliachem, o. z. Fatra Napajedla, ve výi
50 % nákladù, tj. 30.000,-- Kè
l schválilo v souladu s ustanovením § 84,
odst. 2, písm. b/, Zákona o obcích è. 128/2000
Sb. a v souladu s ustanovením § 20 odst. 7
Stavebního zákona è. 50/1976 Sb. ve znìní
pozdìjích novel zadání ke zmìnì è. 14 územního plánu sídelního útvaru Napajedla - "lokalita è. 1 - ulice Nad Zámkem, lokalita è. 2 Pìnné, lokalita è. 3 - Pod Dubovou, lokalita è. 4
- Janiova skála", jako závazný podklad pro
zpracování návrhu zmìny è. 14
l schválilo pøijetí èástky 50.000,-- Kè od pana
Èernoka s úèelovým urèením pouití této èástky ve formì finanèního pøíspìvku na úèet ZU
Rudolfa Firkuného v Napajedlích, ve prospìch kolného pro hudebnì nadané áky, z
tzv. sociálnì slabých rodin a poskytnutí finanèní èástky 50.000,-- Kè z rozpoètu mìsta na úèet
ZU Rudolfa Firkuného vázané úèelovým
vyuitím
l schválilo odprodej pozemku st. p. è. 1719 o
výmìøe 126 m2 za cenu 120,-- Kè/m2 a pozemku
p. è. 2074/84 o výmìøe 214 m2 za cenu 100,-- Kè/
m2 Pavlu Holubovi, bytem Napajedla, Sládkova 1221, se splacením èástky za pozemek do 1
roku od podpisu smlouvy, tj. do 30. 6. 2002
l neschválilo návrh kupujícího NOVICE PRO,
spol. s r. o., Nábøeí 1357, Napajedla, ze dne 4.
4. 2001 a schválilo nový návrh smlouvy o
pøevodu nemovitosti p. è. 461/45 o výmìøe 163
m2 v k. ú. Napajedla kupujícímu za dohodnutou kupní cenu 300,-- Kè/m2 vèetnì nákladù na
geometrické zamìøení a stanovení povinnosti
a zpùsobu zaplacení danì z pøevodu nemovitosti podle zákona è. 357/1992 Sb. s termínem
pro pøijetí návrhu kupujícím do 15. 5. 2001.
Poté návrh zaniká s upozornìním, e kupující
je povinen do 15. 6. 2001 pozemek vyklidit a
vydat bezdùvodné obohacení
l schválilo zápis è. 2 z jednání finanèního
výboru konaného dne 4. 4. 2001
l schválilo odprodej 7700 ks akcií Èeské spoøitelny, a.s. za min. cenu 125,-- Kè/ks
l schválilo ve smyslu § 75, odst. 3. zák. è. 128/
2000 Sb., o obcích, vyplacení odmìny Tomái
Plichtovi za dobu 3 mìsícù po skonèení jeho
funkèního období.
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Městská rada 30. dubna 2001
l schválila jednací øád komisí rady mìsta a
uloila pøedsedùm komisí ing. J. Køíovi, I.
Juøenovi, PaedDr. M. Veselému, MUDr. Z. Horké, M. Vaòáèové, MUDR. P. Talaovi, PaedDr.
L. Pacholíkové a O. Pelcovi pøedloit na schùzi
rady dne 11. 6. 2001 rámcový plán èinnosti
komise na 2. pololetí 2001
l uloila ing. Fojtù, ved. odboru SMIR, poádat
dopravní inspektorát o udìlení výjimky v uívání pozemní komunikace za úèelem zøízení
vyhrazeného parkovitì
l seznámila se se zápisy z komise ivotního
prostøedí a veøejného poøádku dne 3. 4. 2001 a
10. 4. 2001 a uloila St. Kozmíkové, odbor P,
rozpracování bodù 2, 3, 4 a 5 ze zápisu z 10. 4.
2001 a pøedloit k projednání radì mìsta dne
14. 5. 2001
l seznámila se se zápisem ze schùze sboru pro
obèanské záleitosti dne 3. 4. 2001
l neschválila ádost Antonína Pavelky, bytem
Pohoøelice 201, o pronájem pozemku KN p. è.
6480 o výmìøe 1 m2 v ul. erotínova za úèelem
umístìní reklamního poutaèe
l souhlasila s vypracováním studie vyuití
bývalé kotelny Z Komenského 268 na saunu
v cenì do 10.000,-- Kè
l schválila uzavøení smlouvy o dílo s ing.
arch. Jiøím Jílkem na vypracování studie bytového domu v ul. Na Kapli za cenu do 50.000 Kè
l neschválila ádost firmy Vodovody a kanalizace Zlín a.s. o provedení úpravy pojezdu
stíracích mostù u dosazovacích nádrí èistírny
odpadních vod
l doporuèila zastupitelstvu mìsta zahrnout
náklady na vypracování studie úpravy okolí
objektu bývalé hospodáøské koly v lokalitì
Lány a výstavby garáí v lokalitì Malina I do
návrhu akcí nezaøazených do rozpoètu mìsta
r. 2001
l schválila uzavøení smlouvy o dílo s ing.
arch. Michalem Hladilem na vypracování studie sportovního areálu u Z Komenského 298
za cenu 40.000,-- Kè a pøedání díla do 18. 5. 2001
l doporuèila zastupitelstvu mìsta zveøejnìní
zámìru odprodeje pozemku p. è. 2074/22 o
výmìøe 438 m2 za cenu 100,-- Kè/m2 s rozloením splátek na dobu tøí let Miroslavu Mimochodkovi, bytem Napajedla, B. Beneové è.p.
1257 a Jiøímu Kalmárovi, bytem Napajedla, B.
Beneové, è.p. 1257
l vzala na vìdomí termín konání valné hromady Èeské spoøitelny a.s. v kvìtnu 2001 projednala zprávu o èinnosti Mìstské policie za mìsíc bøezen 2001. Zruila ke dni 1. 5. 2001 povìøení
stráníka Libora Kubíèka plnìním nìkterých
úkolù pøi øízení MP a povìøila plnìním nìkterých
úkolù pøi øízení mìstské policie s úèinností od 2.
5. 2001 stráníka Josefa Hlavaèku
l seznámila se se stavem pohledávek Mìsta
Napajedla k 31. 3. 2001 a bere ho na vìdomí
l schválila uzavøení nájemní smlouvy na pronájem èásti pozemku na autobusovém nádraí
KN p.è. 4478/1 o výmìøe 15 m2 k podnikatelským úèelùm za cenu 50,-- Kè/m2/rok a úhradu
nákladù spojených s uíváním veøejných WC,
a to za spotøebu vody a vyváení septiku ve
výi 30,-- Kè/mìsíc s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce Vladimíru Øezníèkovi, bytem Bìlov 29, 769
21 Kvasice
l schválila v pùsobnosti valné hromady NTV
cable, s.r.o., doplnìní pøedmìtu podnikání:
"Specializovaný maloobchod" a "Poøádání kulturních produkcí, zábav a provozování zaøízení slouících zábavì" (pokraèování na str. 4)
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l Se starostkou města Napajedel PaedDr. Libuší Pacholíkovou l
Prospěch občanů je prvořadý
Zhruba po dvou mìsících a opakované
volbì skonèilo období "bezvládí" na napajedelské radnici. Na místì starosty mìsta stanula
PaedDr. Libue Pacholíková, historicky první
ena v této nejvyí volené funkci ve mìstì.
l Jaký je to pocit, být první enou ve
mìstì a vùbec první enou, která kdy vykonávala v Napajedlích takovou funkci?
"Na pocity nemám vùbec èas. Vude kolem je spousta práce. A i kdy jsem od zaèátku volebního období pracovala jako èlenka
rady a problematika mìsta pro mì není nová,
je toho hodnì, s èím se musím seznámit.
Ve støedu jsem nastoupila do funkce a o
tøi dny pozdìji se nìkolik obyvatel mìsta
potýkalo s následky prudké bouøe. Informace o tom se ke mnì donesla a bylo po vem,
co mi bylo ponìkud líto, ale mnohem dùleitìjí je, e na místì byli lidé, kteøí dokázali
poskytnout rychlou a úèinnou pomoc - pøísluníci dobrovolného sboru hasièù a mìstské policie. Váím si jejich práce a ráda se
pøipojuji k podìkování, kterým neetøili obyvatelé ohroených domù."
l V kadé volené funkci se èlovìk
mùe spoléhat na podporu lidí, kteøí si
pøáli jeho volební úspìch, kteøí jej volili,
ale musí poèítat i s rezervovanìjím pøístupem tìch druhých. Ve Vaem pøípadì
lze na stranu tìch, kdo si nepøáli Vá odchod na radnici, pøièíst i Vae áky.
"Nedìlám si pøehnané iluze, mnozí si urèitì naopak radostnì vydechli," smìje se bývalá paní uèitelka, ale hned zase zvání. "Je
pravda, e se mi neodcházelo lehko, právì
v období pøijímacích øízení na støední koly.
Osudy celé øady z nich mi stále leí v hlavì,
i kdy je to situace, kterou proíváme rok co
rok."
l Více ne tøi desetiletí za katedrou co se dá z tak bohatých zkueností vyuít
ve Vaí souèasné funkci?
"Uvykla jsem kadodenní práci s lidmi, a
to není marná prùprava pro jednání na radnici. Navíc kantoøina je spíe ne práce poslání,
a tak beru i svou souèasnou funkci, jako
slubu obèanùm. Nenute mì k velkým slovùm, nemám je ráda, pùsobí nepøirozenì.
Pøitom je to jednoduché - snait se, aby lidé
byli spokojení."
l A pøitom je to tak tìké, hlavnì kdy
nìkteøí nechtìjí být spokojení
"A to je také pravda, e mnohdy chybí
vstøícnost, trochu tolerance, a nìkdy i základní slunost a úcta k práci tìch druhých."
l Spokojenost obèanù si kladou za cíl
vechny strany vstupující do voleb, ádná
neproklamovala rozhodnutí namíøená
proti obèanùm. Zdálo by se, e je tøeba pøi
rozhodování dbát potøeb obèanù a vechna rozhodnutí budou jednomyslná a správná. e tomu tak není se pøesvìdèujeme i
na vrcholné politické scénì a v naich
podmínkách si staèí pøipomenout jablko
sváru, které hraje svou roli ji ve druhém
volebním období - trasa rychlostní komunikace R 55.
"Subjektivní názory na vìc samozøejmì

hrají pøi rozhodování svou roli, ale demokratický princip vìtiny je øeením. Já osobnì si
myslím, e se zastupitelstvo rozhodlo správnì. Námitka, e svévolnì povedeme komunikaci mìstem neobstojí, uváíme-li, e Napajedla s léty porostou. Smìrem na Makovou
pøes eleznièní dráhu spíe ne. Vede-li prostorem pod Makovou rychlostní eleznièní
koridor - o jeho trase se mimochodem ádná
diskuse nevedla - proè tudy nevést i silnièní
komunikací a ponechat mìstu prostor k jeho
rùstu. Rázem ze støedu mìsta bude okraj a
spíe by nás mìlo zajímat, abychom pro lidi,
ijící v tìchto místech, nali vhodnìjí místo
k bydlení. ivotní podmínky jsou zde ji teï,
pøed zahájením plného provozu rychlodráhy, na hranici snesitelnosti."
l Letitá praxe ve kolství, èinnost
pedagogické poradkynì i nìkolik let práce v protidrogové preventivní péèi Vás
èiní kompetentní vyjádøit se ke kvalitì
ivota mladých lidí v naem mìstì. Nemýlím-li se, volební programy vech stran
zahrnovaly návrhy na zkvalitnìní ivota
mládee v Napajedlích, ale doposud z nich
bylo realizováno jen minimum. Spoèívalo
spíe jen v podpoøe organizací a sdruení,
zabývajících se prací s mládeí. Mùe
mìsto vykonat víc?
"Nedokáu jednoznaènì øíct, zda mùe,
ale kadopádnì by mìlo. Podpora aktivit ve
prospìch dìtí a mládee je vìc nesmírnì
dùleitá a nikdy nedokáeme dost ocenit práci lidí, kteøí se práci s mládei dobrovolnì
vìnují. Je to nikdy nekonèící, velmi vyèerpávající a souèasné radostná práce, která se
nám vem stonásobnì vrátí. Starí dìti a mláde touí trávit svùj volný èas uprostøed svých
vrstevníkù a po svém. Mùe se nám nelíbit
jejich hudba, jejich zpùsob oblékání, jejich
formy zábavy tak jako se nae nelíbily naim
rodièùm, ale je jen na nás, zda se dobrovolnì
vzdáme monosti ovlivnit místa a podmínky,
kde se budou scházet, poslouchat svou hudbu, kde se budou bavit, kde a jak pøejdou pøes
práh dospìlosti.
S otevíráním se svìtu spolu se vím pozitivním vsakuje nae spoleènost i vìci neádoucí, napø. drogy. Nás dospìlé zasáhla tato
skuteènost zcela nepøipravené, nedivme se,
e ji nezvládají dìti. Zavírání oèí pøed tímto
problémem nic neøeí, spíe naopak. Vìnuji
se této problematice nìkolikátý rok a vím, o
èem mluvím."
l Pøijmout funkci starosty v poslední
tøetinì volebního období, spíe ne plány
pøedstavuje smysl pro povinnost a odpovìdnost za dokonèení zapoèatého díla. Co
ovem ani spolu se skuteèností, e tím
skuteènì rozhodujícím orgánem je mìstské zastupitelstvo, nebrání tomu, abyste
se pokusila uskuteènit i své vlastní ambice. Jakou stopu byste chtìla zanechat
v ivotì mìsta Napajedla?
"Snad aby to byla stopa správným smìrem a jednotná. Mnohdy se èlovìk nemùe
zbavit dojmu, e rùzné strany se tolik snaí o
vlastní stopu, e jim zaèíná unikat, e by

PaedDr. Libue Pacholíková, nar. 25. 6.
1945, je rodaèkou z Napajedel. Èást svého
ivota proila mimo mìsto a trvale zde
bydlí znovu od roku 1990. Vystudovala
pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a povolání uèitelky vykonává 32 let. Je matkou jednoho syna a
jejím nejvìtím koníèkem jsou vedle kantoøiny dva vnuci. Èlenkou mìstského zastupitelstva byla zvolena na kandidátce
ODS v roce 1998 a následnì se jako jediná
ena stala èlenkou mìstské rady. Od 2.
kvìtna 2001 je starostkou mìsta Napajedel.
mohly zcela ulapat zájmy obèanù. Prospìch
obèanù je, myslím si, prvoøadý a kdo jej
dokáe naplnit tomu a patøí úcta a pak i moc.
Nikoliv naopak. Jsem dosti naivní a vìøím
v dobro v lidech, ale ne tolik, abych si myslela, e mohu vdy a za vech okolností vyhovìt vem. Pokusím se vak spolu s nimi najít
vyhovující kompromis a pokud se mi za tu
krátkou dobu podaøí, e by jen nìkolika
lidem pomohu vyøeit jejich nesnáze, nebylo
to úsilí marné."

Policie informuje
l Duben beze zmìny
Také v prùbìhu dubna øeilo Obvodní oddìlení Policie ÈR v Napajedlích nìkolik pøípadù krádeí vloupáním, a to jak
do objektù tak i zaparkovaných vozidel.
Rovnì se trvale etøí nìkolik pøípadù
zanedbání povinné výivy ze strany rozvedených tatínkù a proetøené pøípady
jsou pøedávány Okresnímu úøadu k uèinìní dalích opatøení.
l Nebezpeèná klukovina
Na zaèátku mìsíce dubna etøili policisté v Napajedlích pøípad poáru uskladnìného øeziva. Pachatelé byli zjitìní a
vzhledem k jejich vìku byl pøípad odloen.
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2001
o nařízení konce provozní doby
Na zasedání 23. dubna 2001 schválilo
Zastupitelstvo mìsta Napajedla a na základì § 10 písm. b), c) zák. è. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zøízení), § 96 zák. è. 258/2000
Sb. o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù a v souladu
s § 84 odst. 2 písm. i) zák. è. 128/2000 o
obcích, tuto obecnì závaznou vyhláku:
Èlánek 1
(1) V hostinských provozovnách, hernách a obdobných provozovnách, jejich
provozem nebo veøejnou produkcí hudby
dochází k neúmìrnému obtìování obèanù, se naøizuje konec provozní doby takto:
a) 23.00 hodin ve dnech pøedcházejících dni pracovního volna nebo pracovního klidu
b) 22.00 hodin v ostatních dnech
c) venkovní posezení: do 22.00 hod kadodennì
(2) Provozovnami podle odst. 1 se rozumí provozovny ve smyslu § 17 zák. è. 455/

1991 Sb. o ivnostenském podnikání (ivnostenský zákon) umístìné v ulici Nábøeí
Napajedla: VAGÓN - pivnice, bar, Nábøeí
1357, Napajedla; Admirál bar, Nábøeí 1357,
Napajedla
(3) Veøejnou produkcí hudby se rozumí produkce ivé i reprodukované hudby
pøístupné veøejnosti, napø. taneèní zábavy,
plesy, diskotéky a jiná hudební vystoupení.
Èlánek 2
(1) Kontrolu a dozor nad dodrováním
této obecnì závazné vyhláky vykonává
Mìstská policie Napajedla a povìøení pracovníci Mìstského úøadu.
(2) Poruení povinností stanovených
touto obecnì závaznou vyhlákou lze postihovat podle zvlátního pøedpisu (§ 58 zákona è. 128/200 Sb. o obcích).
Èlánek 3
Tato obecnì závazná vyhláka nabývá
úèinnosti 10. kvìtna 2001

Záhada? Trestuhodná bezohlednost!
V bøeznu zlikvidovali pracovníci Technické správy mìsta Napajedla èernou skládku odpadu v Jiráskovì ulici na okraji zahrádkáøské lokality "Boøíèko". Nutno podotknout, e likvidaci bylo nutné provést ruènì, protoe tato lokalita je zcela nepøístupná
pro jakoukoli mechanizaci. A tak pìknì zamìstnanci TSM dva dny pøebírali rukama
kvanta odpadkù, které sem nikdo
z nich nevysypal! Na to asi ale "technickou" pøece máme!
Celkem bylo odvezeno 5 (slovy pìt) kontejnerù odpadu. Do prostoru byly umístìny dvì výstrané
tabule upozoròující na zákaz skládkování pod pokutou 5 000 Kè.
S jakým výsledkem? To dokazují pøiloené fotografie poøízené
10. kvìtna.
Ke skládce se nedá pøijet autem, nikdo ze zde bydlících obèanù
nikoho nevidìl ukládat sem odpad,

nikdo z majitelù zahrádek sem nikdy nic
neodhodil Záhada? Spíe trestuhodná bezohlednost!
Díky veobecné lhostejnosti se v naí
pøírodì zaèíná dít cosi nekalého. Místo toho,
aby pøi procházkách pøírodou nae oko se
zalíbením spoèinulo na barevné kráse rozkvetlých kvìtin, stromù a keøù, mùeme se
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Z jednání městské rady...
(dokonèení ze str. 2)

l schválila uzavøení nájemní smlouvy mezi
Mìstem Napajedla a a. s. Plemenáøské sluby Otrokovice - Kvítkovice na pronájem
pozemkových parcel o celkové výmìøe
77321,5 m2 za cenu 6.866,-- Kè k zemìdìlským úèelùm
l schválila stanovisko ke kodnímu pøípadu: úraz Miroslava Ondrouka ze dne 29. 4.
2000 na chodníku ve vlastnictví Mìsta Napajedla v ulici Palackého pøed bývalým Lidovým domem a postup jeho dalího øeení
l doporuèila mìst. zastupitelstvu schválit
odkoupení 15 ks prodejních stánkù od závodu Fatra, a.s. AliaChem, za cenu 25.000 Kè
l souhlasila se ádostí Kateøiny Vikové,
bytem Husova 1086, Napajedla o odklad
zaplacení úroku z dluné èástky za koupi
bytu do listopadu 2001
l schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku 5 000,-- Kè napajedelské poboèce hnutí
"Nesehnutí" na poøádání akce "Den Zemì"
l schválila realizaci akce opravy kanalizace v ul. Nad Zámkem firmou Hydromont a
úhradu nákladù z finanèních prostøedkù doplatku dotace od SFP, která je v rozpoètu
mìsta a rozhodla se pøedloit mìstskému
zastupitelstvu návrh na vloení kanalizace
v ul. Nad Zámkem do majetku spoleènosti
VaK a.s. Zlín, kde je Mìsto Napajedla akcionáøem, formou navýení základního jmìní
této spoleènosti
l schválila realizaci akce odpojení septikù
u domù è.p. 737, 725, 726 v ul. Jiráskova a
Husova
l seznámila se s návrhem ing. Orbese, správce konkursní podstaty firmy Slávia, na odkoupení kanalizace a místních komunikací
v objektu bývalé Slávie a doporuèila pøedloit materiál k projednání na zasedání rady
rozíøené o èleny mìstského zastupitelstva
dne 28. 5. 2001
l doporuèila projednat ádost o finanèní
pøíspìvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ÈR na nákup upraveného poèítaèe ve finanèním výboru a pøedloit návrh mìstskému zastupitelstvu.

Hollywood na Pahrbku
pokochat pestrobarevnou
smìsicí plastových pytlù, lahví a taek, které zde vyrostly
samy od sebe, ani by je tu
nìkdo vysadil a peèoval o
nì.
Váení obèané a zahrádkáøi z Jiráskovy ulice. Vy, kterých se to týká. V naprostém
klidu pokraèujte ve vaí aktivní èinnosti. Zamìstnanci "technické" vám budou za vai aktivitu urèitì vdìèní. Vdy bez
vás by snad ani nemìli práci!
St. Kozmíková

K "Velkému filmovému dobrodruství"
jsou v sobotu 9. èervna zvány vechny napajedelské dìti i jejich rodièe. Akce vypukne na Pahrbku ve 12.30 hodin a bìhem
bájeèného odpoledne se mùete setkat
s Fantomasem, ocitnout se Dvacet tisíc mil
pod moøem, projít Cestu do pravìku, ovìøit
si své vìdomosti v Obecné kole a spoustu
dalích zajímavostí. V 16 hodin je napø. na
programu skupina scénicko historického
ermu Charon, v jejím podání uvidíte pohádku "O Smolpacholovi". Chybìt nebude
ani opékání pekáèkù a k dispozici je samozøejmì bohatý bufet.
Za filmový táb se na vás vechny tìí
Dùm dìtí a mládee, Nesehnutí a Junáci.

NAPAJEDELSKÉ

Nesehnutí
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Lidu napajedelskému
Nedávno jste nali ve svých schránkách
letáky s názvem "Uème se recyklovat" a "Buïme pøírodì kamarádem". Je to první pokus a
doufám, e ne poslední, k dialogu s obèany
tohoto mìsta.
První debata by mìla být o odpadech. O
tom, jak nám znepøíjemòují ivot a jak to
vechno dopadne, zda do 2 èi 4 let budem a
z 80 % recyklovat. Je to na mìstu, jako radnici,
ale také na obèanech, nakolik jsou ochotni se
na vìci podílet. Je pøece na hlavu postavené,
aby mìsto vytváøelo podmínky k recyklaci a
lidé se na to vykalali. Proto vidím jako nesmírnì dùleité domlouvat se navzájem o
vìcech, aby mìli úèinek, kdy se do toho
vloí lidský a finanèní kapitál. Leták bude
prùbìnì informovat o vem, co se dìje, jak
se ve vìci postoupilo, jaká je pøekáka, co se
bude dít dál.
Neoèekává se vak jen pouhá komunikace, ale konkrétní úèast formou dobrovolných brigád pøi spoleèensky prospìných
pracích - úklidu, sázení stromù, drobných
stavebních pracích Je prakticky na nás, co
budeme v naem mìstì chtít vytvoøit. Nemusíme se opièit po politicích kdesi v Praze a být
stejnì slepí ve vìcech dùleitých pro dùstojný ivot na zemi, nebo peníze a majetek
nejsou vechno, co tvoøí lidi lidmi. Proto
mám rád pohádky, kde je od pohledu znát, co
prospívá a co boøí tento svìt.
Pøi akci na 1. máje v zámeckém parku
byla také dùleitá brigádnická èinnost. Kdyby nebylo vech dobrovolných organizátorù
Dne Zemì, myslím tím vílu, kovboje, èerta,
èarodìjnici, vodníka, klauna, princeznu, nosièe stolù, aparatury i letákù, topièe u táboráku, tak by nebylo vùbec nic. Buïme tedy
rádi, e po roce 89 jetì jsou lidé, kteøí pracují
dobrovolnì. Není jich mnoho, ale doufejme,
e jich bude víc, nebo e si je vychováme.

Uvedu pøíklad :
Z potoku od Prusinek, který teèe do Nìmeckého, se vlivem velkých deù splavuje
orná pùda z kopcù. Za èas bude z Nìmeckého baina. S tím je spojené i nebezpeèí otrávení vody hnojem, který je pøímo u potoka. Aby
se tomu zamezilo, je tøeba vykopat pøed Nìmeckým sbìrnou jámu, tedy mení rybník.
Otázku hnoje vyøeí zase odkalovací nádr
na výkaly. Problémem jsou PENÍZE. A to je
pøíleitost pro dobrovolnou brigádu, sloenou pøevánì z mladých lidí, která kope
jámu, tak jako se kdysi v minulosti budoval
napajedelský kostel èi radnice - bez tìké
techniky.
Pøipadá mi toti, e jsme zapomnìli dìlat
rukama. Pokud nemáme bagr, tak jako by se
nedalo dìlat nic. Brigádníci, nebo si jich
budeme váit, dostanou jídlo a pití. A byla by
tu jáma za pár upù. S výkaly je to toté, jen
firma na Prusinkách by musela troku sáhnout do kapsy, koneènì je povinna nádr
stejnì udìlat.
Budeme-li rozumní a navzájem si budeme pomáhat, nebo jde o nás samotné, i my
jsme pøíroda, tak ten udìlá to a ten zas tohle
a vichni dohromady, jak se zpívá ve filmu
Císaøuv pekaø - Pekaøùv císaø, udìláme
moc.
Je na èase pøestat pøemýlet a diskutovat
a rozhýbat se k èinùm. Svìt nezmìní jednotlivci, nýbr uvìdomìlá vìtina spoleènosti.
A co kdy se nám to podaøí a Napajedla budou uèit jiná mìsta jak ít?! Proè se o to
nepokusit! Dejme o sobì vìdìt, e i takoví
lidé zde jetì ijí a vichni, co nás pøehlíejí,
z nás zaènou mít strach. Jedinì láskou k
dìtem, vytváøením podmínek pro jejich budoucí ivot, má cenu ít.
Vìnováno Lidu Napajedelskému L.P. Kvìt.è.
ten 2001.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1997 o místních poplatcích
Na zasedání 23. dubna 2001 schválilo Zastupitelstvo mìsta Napajedla na základì § 84 odst.
2 písm. i), § 87 a § 92 odst. 3 zák. è. 128/2000 Sb.
o obcích a § 15 zák. ø. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích tuto obecnì závaznou vyhláku:
Èlánek 1
Obecnì závazná vyhláka è. 3/1997 o
místních poplatcích se mìní a doplòuje takto:
1. V èlánku 1 odstavci (1) se vypoutí
místní poplatky
b) poplatek za lázeòský a rekreaèní pobyt
d) poplatek ze vstupného
2. V èlánku 2 Poplatek ze psù, v odstavci
5 se mìní platba poplatku z dosavadní úhrady sloenkou na úhradu v hotovosti. "Poplatek ze psa je dritel povinen uhradit hotovì v
pokladnì Mìstského úøadu."
3. Èlánek 3 Poplatek za rekreaèní a lázeòský pobyt se vypoutí.
4. V èlánku 4 se za odstavec (5) vkládá
nový odstavec (5a), který zní: "Od poplatku
za umístìní doèasných skládek jsou osvobozeni stavebníci

- u staveb vyadujících stavební povolení
na dobu 3 let
- u udrovacích prací podléhajících ohláení na dobu 3 mìsícù
v rozsahu (= výmìra záboru) nezbytnì
nutném pro provedení stavby, resp. udrovacích prací, který stanoví odbor SMIR na základì písemné ádosti stavebníka (= formuláø).
Osvobození od poplatku uplatní stavebník u odboru SMIR písemným podáním (=
formuláø). Po skonèení tìchto lhùt se poplatek odstavce 7 písmeno c) stanoví na 2 Kè/m2
a den."
5. Èlánek 5 Poplatek ze vstupného se
vypoutí.
Èlánek 2
Tato vyhláka se vztahuje na poplatky splatné nejdøíve dnem úèinnosti této vyhláky.
Èlánek 3
Tato obecnì závazná vyhláka nabývá
na úèinnosti 10. kvìtna 2001.

Foto P. Pilát

Den Země
Na 1. kvìtna pøipravila
napajedelské
poboèka hnutí NESEHNUTÍ
spolu s Domem dìtí a
mládee a organizací Junák v zámeckém parku
"Den Zemì".
Akce se setkala se zájmem
veøejnosti a
díky snaze
poøadatelù i skvìlému poèasí pøilákala nìkolik stovek dìtí a rodièù. Pøi podívané pøed
Klubem kultury i na øadì stanovi v celém
areálu parku (foto 1) se návtìvníci dobøe
bavili a ani ekologická akce Junáka "Sbìr
víèek" s humanitárním podtextem se neminula úèinkem. Pøímo v parku nashromádili
sbìraèi 3 200 víèek od plastových lahví. Cenu
nejlepího sbìraèe si odnesl za 960 víèek ák
základní koly Pavel Roek. Zcela mimoøádný úlovek zaznamenal Dan Harník, kterému
nebylo zatìko sesbírat víèka vyhozená
v kontejnerech a odnést je domù hlavnímu
iniciátoru celé akce - celkem 2 000 víèek.
V souèasné dobì ji mají Junáci "na skladì" více ne 8 000 víèek a akce stále pokraèuje. Na sbìrných místech v obchodech po
celých Napajedlích mùete odevzdávat víèka a do konce èervna. Pøíleitostí, kde se
dìti opìt mohou pochlubit, jak byly pøi
sbìru úspìné, bude i dìtský den na Pahrbku v sobotu 9. èervna, který poøadatelsky
pøipravila opìt osvìdèená trojice z úvodu
textu.
V pozadí celé ekologické akce stál vedoucí napajedelské poboèky NESEHNUTÍ Tomá
Èabla, který dokáe vybídnout k zamylení
nad vztahem lidí k pøírodì a sobì samým i
písnièkou (foto 2).
-vb-
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Divadelní festival bilancuje
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V pátek veèer uvítala diváky svìtelná podívaná a napovìdìla, e dnení veèer je výjimeèný. Na
potlesk bohatý týden zaznìl jen tento veèer nejménì osmnáctkrát - tolik bylo udìleno festivalových
cen. Nejvyí ocenìní od poroty i divákù pøedal
Pavel Pilát zástupci souboru z Ústí nad Orlicí (foto
8). Cena Svatopluka Skopala, která byla v letoním
roce udìlena poprvé, náleí Bohumilu Májíèkovi
za dlouholetou obìtavou práci pro ochotnické divadlo, prvním gratulantem byla Marta ubíková
(foto 9).

Festivalový týden
Nejvìtí kulturní událostí Napajedel je rok
co rok ji bezmála pùl století Divadelní festival
ochotnických souborù. Patøí neodmyslitelnì
k jaru jako Velikonoce a stejnì jako ony je svátkem
pohyblivým. Z pohledu kalendáøního termínu.
Z pohledu pøíznì divákù i úèinkujících souborù je
napajedelský divadelní festival stálicí a doufejme,

1

7

4

6
úøad Napajedla. Podivná paní Savageova Johna
Patricka se trpkostí svého humoru ponìkud vymykala dramaturgii celého festivalu, ovlivnìné módní
vlnou zábavných muzikálù. Nic to vak nemìní na
tom, e to byla inscenace vlídnì pouèná, hoøce
zábavná, ale pøedevím, co do charakteru postav
dobøe propracovaná a pùsobící jako ucelený pøíbìh. Divadlo Zdeòka tìpánka s pomocí Ivana
Kaliny na sobì zapracovalo a jejich výkon byl s
loòským nesrovnatelný. Vìtina divákù to ocenila
- tøetí místo v anketì diváka (foto 2).
V nedìli pøiel na øadu Trouba na veèeøi, se
kterým pøijeli divadelníci z Ústí nad Orlicí. Jako
smr zaútoèil na bránice divákù a potìil i odbornou poroty - od obou získal nejvyí hodnocení.
Patronem veèera bylo Obecní zastupitelstvo lutava. Petr Hájek v titulní roli si vyslouil cenu za
nejlepí muský herecký výkon (foto 3).
Nejstarí a nejmladí úèastník festivalu se seli
v pondìlí. Divadlo Dostavník Pøerov jako letitý
festivalový soubor a NTV cable, s.r.o, mladá napajedelská televizní spoleènost jako patron veèera.
A budeme-li pokraèovat dále v tomto duchu - vyhovìly si i staøièké téma Casanovy a nové podání
M. vandrlíka a I. Nìmeèka (foto 4).

2

Do úterního veèera vkládali diváci hodnì oèekávání - ochotníci z Hvozdné se pøi loòském festivalu uvedli více ne dobøe a trojice W+V+J slibovala
hezký veèer. Hvìzdnou sestavu doplòoval jako
sponzor závod Fatra a. s. AliaChem. Herecké výkony byly skvìlé, ale pøece jen diváci nemohli souboru odpustit slabí pìvecké výkony notoricky známých hitù. koda (foto 5).
Hamlet 2001 a Meziøeèi je výsledek dramaturgické úpravy her Ivana Vyskoèila Jiøím Polákem
pro Blanenské divadlo. Po uvítání patronem veèera Geostav Otrokovice rozpoutali ètyøi herci na
jeviti nìco, co nenechalo diváka v klidu do samotného konce pøedstavení. Nìkolik slabích jedincù
to sice záhy vzdalo, ale kdo byl ochoten v dobì,
kdy se chtìl pouze bavit, souèasnì i pozornì
vnímat, ten byl spokojen (foto 6).
Liliomfi Nezávislé scény z Kromìøíe byl dìjovì zasazen do Maïarska nìkdy pøed mnoha lety,
ale díky temperamentnímu pøedstaviteli hlavní role,
Duanu Penkovi (foto 7), i klasické zápletce zámìny osob pøipomínal italské takaøice. Jenom slivovice, kterou na úvod vìnovali souboru napajedeltí zahrádkáøi, nebyla nic jiného ne pravá slovácká slivovice.

3

8

10

9
Hlavním dùvodem festivalu jsou diváci. A pøilo jich vskutku hojnì, vech vìkových skupin a
rùzných profesních zaøazení. Den co den byla pøedstavení vyprodána. Vechna èest a sláva zúèastnìným souborùm, nekoneèné díky a obdiv poøadatelùm, patronùm a sponzorùm. Skuteènou odmìnou
i mírou úspìchu, dùvodem znovu se za rok sejít jsou diváci (foto 10).
(Výsledky 41. DFN na str. 8)
-vb-

e jeho hvìzda bude k jejich radosti a potìení záøit
jetì nejmíò tolik let, kolik si sami budou pøát.
Letoní roèník byl ji v poøadí 44. a pøipadl na
termín od 21. do 27. dubna. Vahou svých osobností
jej zatítili ministr kultury Pavel Dostál, pøednosta
okresního úøadu ve Zlínì ing. Slezák a Zastupitelstvo mìsta Napajedla (foto 1).
První den patøil kompletnì domácím - Divadlo
Zdeòka tìpánka KK Napajedla, patronát Mìstský
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Nové knihy v městské knihovně
l Bishop Sue: Jste asertivní? Publikace
rychle a pøehlednì vysvìtlí, co pod pojem
asertivita spadá, jak je pøi jednání dùleité
ovládat vnitøní napìtí a pozitivnì se vyjadøovat.
l Brabcová Eva: Na slzy nebyl èas. Vztah
studentky medicíny Anny a mladého obchodníka s auty Vaka zaèíná idylicky. ivot tak
idylický ovem vìtinou nebývá a ani Anna
nemá to tìstí být výjimkou.
l Clutton-Brock Juliet: Konì. Nový pohled na fascinující svìt koní a poníkù.
l Galleymore Frances: Maska ivota.
Mladá nadìjná malíøka Lucie se náhodnì
seznámí se Sebastianem, do kterého se na
první pohled zamiluje. Proívají spolu vánivý milostný vztah. Lucie ale posléze zjiuje,
e mu jejího srdce není ten, za koho se
vydává a navíc je enatý.
l Holdau Felicitas: Jsem v pohodì. Pøíruèka pøináí tipy, jak se dostat ze patné
nálady a pøekonat stres.

Názory čtenářů • Názory čtenářů

Občané, ptejte se!
Novou starostkou je ena. Je to ena
vzdìlaná, energická, zkuený pedagog.
Ze své uèitelské praxe je zvyklá øeit
mnohdy konfliktní situace, a to se jí
v novém povolání bude hodit. Zde nejsou na místì ádné otázky.
Pomìr sil v zastupitelstvu je velmi
vyrovnaný. Koalièní partneøi ODS a KDUÈSL mají 11 hlasù, opozice ÈSSD, KSÈM,
Sdruení nezávislých kandidátù - Za
mìsto spokojenìjí 10 hlasù. Pøi jakémkoliv hlasování rozhoduje nadpolovièní
vìtina, tj. 11 hlasù.
PaedDr. Pacholíková je nezávislá
kandidátka za ODS. V pøedchozích volbách byla na funkci starostky navrena
svou kandidující stranou, ale zvolen byl
MUDr. Tala. Po jeho rezignaci na funkci
starosty probìhly nové volby na veøejném zasedání zastupitelstva dne 23. 4.
2001. Pøítomno bylo 18 zastupitelù, 8 z
ODS a KDU-ÈSL, 10 opozièních. V prvním
kole byli navreni tøi kandidáti, ve 2. kole
získala paní Pacholíková 11 hlasù, pan
Plichta 7 hlasù. Paní Pacholíkovou navrhla za kandidáta opozièní strana. Jednoduchým výpoètem je moné získat
témìø jistotu, e paní Pacholíková byla
zvolena opozicí.
Vzápìtí byl navren na uvolnìné
místo v radì èlen opozice p. Pilát, který
byl veøejným hlasováním, vìtinou 11
hlasù (za pøispìní hlasu nové starostky) zvolen. Proè? Byla to pøedem uzavøená dohoda o vzájemné podpoøe mezi
PaedDr. Pacholíkovou a opozicí? Nezapomíná paní Pacholíková, kterou stranu
reprezentuje?
Obèané, volièi, ptejte se! Je to vae
právo i povinnost!
Mgr. Vladimíra Malchárková

l Holland Cecelia: Hrabì. Píe se rok
1153 a Anglií u témìø dvì desetiletí zmítají
krvavé boje o trùn. Momentálnì jej drí tìpán, který se po smrti bývalého krále jako
první zmocnil koruny. Nárok si vak èiní také
dvacetiletý Jindøich, syn tìpánovy mnohaleté soupeøky Matyldy.
l Hoyt Edwin P.: Bowfin. Kniha popisuje historii a vývoj amerických váleèných
ponorek v kontextu bojù druhé svìtové války, jak se odehrávaly v Tichomoøí poté, co se
do ní zapojily Spojené státy.
l Moulis Ladislav: S kamerou po Aljace. Cestopisná kniha o putování po Aljace a
kanadském teritoriu Yukon.
l Robb Candace: Rùe a smrt. Z povìøení arcibiskupa pátrá bývalý voják po pøíèinì
smrti mladého lechtice a bezejmenného
poutníka. Mistrnì napsaný historický detektivní pøíbìh.
l Robb J. D.: Smrtící nahota, Smrtící
sláva, Smrtící nesmrtelnost. Tøi strhující
detektivky s milostnou zápletkou. Hlavními
hrdiny jsou poruèík newyorské policie Eva
Dallasová a svérázný miliardáø Roark. Autorka, Nora Roberts, píící pod pseudonymem J.
D. Robb, zavádí ètenáøe do svìta budoucnos-
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ti, v nìm dokonalá technika poskytuje vyetøovatelùm neocenitelné sluby.
l Simpson Thomas Williams: Správce.
Samantha má témìø vechno, o èem jiné eny
sní. Je dobrou matkou a manelkou. Její úspìný manel obdrí úasnou ivotní nabídku s
neuvìøitelným roèním platem. Nic vak není
tak bezvadné, jak to na první pohled vypadá.
Rodina je zasaena zlovùlí neznámého psychopata.
l Slepièí polévka pro dui 4. porce.
Pøíbìhy, vyprávìnky a úvahy v této knize
nejsou vymylené. Napsal je sám ivot a
jejich autoøi se trápili, radovali a pochybovali
stejnì jako my vichni.
l Vorbová Renáta: Neøíkej sbohem.
Neobyèejnì ètivý dívèí román vypráví o patnáctileté Petøe, která, podobnì jako její vrstevnice, hledá pøedevím lásku.

Výpůjční doba oddělení:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

pro dospìlé
14.00 - 17.30
09.00 - 12.00
zavøeno
14.00 - 17.30
14.00 - 17.30

pro dìti
zavøeno
13.00 - 15.00
zavøeno
13.00 - 15.00
zavøeno

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

Výsledky 44. divadelního festivalu v Napajedlích
Hlavní cena

Čestná uznání

Vítìzem divadelního festivalu se stal Divadelní soubor Vicena z Ústí nad Orlicí za
inscenaci hry F. Vebera "Trouba na veèeøi".

 Za talentovaný herecký a hudební výkon
Petru Samlíkovi z Divadla Zd. tìpánka KK
Napajedla za roli Jeffreyho ve høe "Podivná
paní Savageová".
 Za temperamentní herecký výkon Irenì
Juøíkové z Krouku divadelních ochotníkù
Hvozdná za roli Catastrofy ve høe Nebe na
zemi".
 Za vyzrálý herecký výkon Vladimíru Vrtìlovi z Blanenského divadla ve høe "Hamlet
2001 a Meziøeèi".
 Za osobité ztvárnìní dvojice Horatia a Scipia Jarku Javorovi a Pavlu Gabrhelíkovi
z Krouku divadelních ochotníkù Hvozdná
ve høe "Nebe na zemi".
 Za originální dramaturgickou úpravu her
I. Vyskoèila "Haprdans" a "Meziøeèi" Jiøímu
Polákovi z Blanenského divadla.
 Za reii hry "Trouba na veèeøi" Janu tìpánskému z Divadelního souboru Vicena Ústí
nad Orlicí.

Individuální ceny
 Cena za nejlepí enský herecký výkon Irena Vrtìlová z Blanenského divadla za role
v inscenaci "Hamlet 2001 a Meziøeèi".
 Cena za nejlepí muský herecký výkon Petr Hájek ze souboru Vicena Ústí nad Orlicí
za titulní roli ve høe "Trouba na veèeøi".
 Cenu za nejlepí enský herecký výkon ve
vedlejí roli - Jana Karásková, Divadlo Zdeòka tìpánka KK Napajedla za roli paní Paddyové ve høe "Podivná pani Savageová".
 Cenu za nejlepí muský herecký výkon ve
vedlejí roli - Duan Penko z Nezávislé scény Domu kultury Kromìøí za roli Szelemfiho
ve høe "Liliomfi".
 Cenu mladého talentu - Kateøina Vrtìlová
z Blanenského divadla za pøekvapivì vyzrálý herecký výkon v inscenaci "Hamlet 2001 a
Meziøeèi".
 Cenu mladého talentu - Adam Jírovský
z Nezávislé scény Domu kultury Kromìøí za
titulní roli ve høe "Liliomfi".
 Cenu za nejlepí amatérskou scénu - Alois
Èuba a Vendula Nováková z divadla Dostavník Pøerov ve høe "Casanova aneb Láska bez
reklamy".
 Cenu za nejlepí výbìr kostýmù - Miroslava
Medková z Divadla Zdeòka tìpánka KK Napajedla ve høe "Podivná paní Savageová".
 Cenu za zdaøilou kompozici hudby - Ivan
Nìmeèek z Divadla Dostavník Pøerov ve høe
"Casanova aneb Láska bez reklamy".

Cena Svatopulka Skopala
Bohumilu Májíèkovi z Divadla Zd. tìpánka
KK Napajedla za dlouholetou obìtavou práci
pro ochotnické divadlo.

Cena diváka
Divadelní soubor Vicena z Ústí nad Orlicí za
hru F. Vebera: "Trouba na veèeøi".
Ivan Kalina, Zdena Kruíková a Milan Hlouek (vichni Mìstské divadlo Zlín) - porota
44. divadelního festivalu ochotnických souboru Napajedla.
-vb-
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Absolventi výtvarného oboru ZUŠ 2001

Gabriela Baòaøová

Tereza Duchová

Joanna Kajfoszová

Kateøina Kaòovská

Jakub Kouøil

Kamila Miklová
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Talentové zkoušky
Základní umìlecká kola Rudolfa Firkuného zve dìti, které v záøí nastoupí do základní koly a mají souèasnì zájem o studium na základní umìlecké kole, k talentové
zkouce.
Zkouky se konají v pátek 15. èervna
a v pondìlí 18. èervna 2001.
Talentové zkouky odpovídají úrovni
hudební výchovy v mateøských kolách dìti zazpívají písnièku dle vlastního výbìru
a vytleskají jednoduchý rytmus. Po absolvování zkouky si mohou zvolit hudební pøípravku nebo pøípravný pìvecký sbor. Obì
pøípravky trvají jeden rok a následuje zaøazení do hudebního oboru podle zvoleného hudebního nástroje nebo do pìveckého sboru.
Pøijímací talentové zkouky pro obor
výtvarný se uskuteèní první týden v záøí
2001.
Vì

grafika - Trávníèková 4.B

III. absolventský koncert

Stanislav Sekanina
grafika - Hana Mikeová

Eva Nìmcová

Jana Zábojníková

Eva imèáková

ákù hudebního oboru Základní umìlecké
koly Rudolfa Firkuného se uskuteèní ve
ètvrtek 31. kvìtna v 17 hodin v divadelním
sále Klubu kultury.
V hudebním programu uslyíme kromì
sólistù ve høe na akordeon, housle, klarinet a
klavír také ètyøruèní hru na klavír, flétnové
trio, houslový kvartet a pìvecký sbor.
V pøedsálí Klubu kultury bude instalována výstava absolventských prací výtvarného
oboru.
Srdeènì zvou uèitelé a áci ZU

Den otevřených dveří
Základní umìlecká kola R. Firkuného
v Napajedlích Vás zve na Den otevøených
dveøí aneb Hudba ze vech stran, který se
koná v nedìli 27. kvìtna 2001.
V dobì od 15 do 17 hodin je pøipraven
hudební program ve dvoøe koly, výstava
prací ákù výtvarného oboru a návtìvníkùm budou zpøístupnìny vechny prostory
koly. V pøípadì nepøíznivého poèasí se celá
akce uskuteèní v budovì sokolovny.
Oslavte spolu s námi 50. výroèí zaloení
naí koly.

10
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Koncert jako pohlazení
Jsou lidé, kteøí se po celý ivot starají o
svùj vlastní prospìch a prospìch svých blízkých. Jiní zasvìtí ivot veøejnému blahu,
posunou svou prací lidstvo o kousek dál,
odevzdají svìtu neopakovatelné dílo svého
ducha. Dokáí-li navíc vzbudit tuté potøebu
v nìkom jiném, obohatí nìèí ivot, dokáí
uchovat a pøedat, co je na ivotì krásné, patøí
jim po zásluze ocenìní. A tìm, kdo svùj ivot
zasvìtili výchovì mladé generace, dvojnásob.
Vìra Holubová se vìnovala dìtem po
celý svùj aktivní kantorský ivot a zasvìtila
jim i vekerý svùj volný èas. V historii Radovanu a Radovánku je její jméno trvale zapsá-

Fota z koncertu P. Pilát

Návrat ke škole v přírodě
V dubnu se zúèastnilo padesát ètyøi dìtí
z tøetích tøíd II. základní koly týdenního
pobytu v kouzelné pøírodì Hostýnských vrchù v Rajnochovicích v hotelu Zubøíè. Pan
øeditel spolu s celým personálem pøijal tohle
nadìlení ve svém podniku velmi pøívìtivì.
Seznámil dìti s krásami okolní pøírody i zajímavostmi místní flóry a fauny. Jen jakoby
mimochodem upozornil i na zásady chování
v pøekrásné chatì hotelového typu. Dìtem,
které pro zdravotní potíe nemohly absolvovat pobyt v saunì, dopøál zdarma perlièkové
koupele.
Vedoucí koly v pøírodì Mgr. Jana Paulová spolu s paní uèitelkou Dagmar Rozací,
vedoucí kolní druiny Janou Beranovou a
ostatními tøídními uèitelkami pøipravily dìtem program, pøi kterém si zaskotaèily - indiánskou stezku, sportovní odpoledne i pøíjemnì odpoèinuly - pohádka Zlatovláska. O zdraví vech úèastníkù se staraly E.
Harníková a L. Beneová.
Dìtem se ve kole v pøírodì moc líbilo a
mnohým se ani nechtìlo odjídìt. Perfektní
ubytování a strava k dobré pohodì jen pøispìly. S vybraným prostøedím vyjádøili spokojenost i rodièe, kteøí pomáhali pøi stìhování zavazadel, za co jim patøí ná dík. A nejspo-

lehlivìjím dùkazem veobecné spokojenosti je to, e nìkteré dìti i s rodièi si zde plánují
pobyt o dovolené.
Úèastníci koly v pøírodì

No øeknìte -mohlo se nám tady nelíbit?

no mezi tìmi, kdo se nejvìtí mìrou zaslouili, e lidová písnièka, lidový tanec jsou stále
ivé a mají svùj smysl i v dnením svìte.
Jako podìkování za vechna ta léta pro
ni na oplátku pøipravili její dávní kamarádi,
souèasní èlenové krúku i pøítí následovníci
u pøíleitosti významného ivotního jubilea
koncert. Více ne zaznìlo písnièek na nádherné scénì klubu kultury, více ne bylo
øeèeno slov pøání a díkù, více ne bylo pøedáno kvìtin, více bylo vzpomínek, které probìhly jubilantce hlavou. Od prvních taneèních krùèkù do dneního dne. Více bylo snad
u jen slzièek dojetí a radosti.
Srdeèné díky, za vechno.
-vb-
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Rozpočet města Napajedla pro rok 2001
Schváleno mìstským zastupitelstvem
dne 23. dubna 2001.
Pøíjmy ..................................................... tis. Kè
Daòové pøíjmy ........................................ 35 725
Nedaòové pøíjmy ................................... 22 375
Kapitálové pøíjmy .................................... 1 225
Pøijaté dotace .......................................... 16 177
Pøíjmy celkem ..................................... 75 502
Financování ............................................... 8 300
Zdroje celkem ......................................... 83 802
Výdaje
Silnice ......................................................... 8 420
Pitná voda ....................................................... 25
Vodní hospodáøství ................................. 2 650
Pøedkolní zaøízení (vèetnì splátky
2 400 tis. Kè na poøízení
M Komenského) ..................................... 4 222
Základní koly .......................................... 4 246
kolní stravování ..................................... 2 659
kolní druiny ............................................. 111
Základní umìlecká kola
(vèetnì I. etapy rekonstrukce
budovy bývalé H) .................................. 1 050
Kino ............................................................... 582
Knihovna ...................................................... 376
Kronika ............................................................ 13
Obnova kulturních památek ....................... 60

Významná výročí
----------- Červen ----------l 1. 6. 1956 byl na Václavském námìstí
v Praze otevøen Dùm módy
l 2. 6. 1541 na Malé Stranì v Praze vypukl
poár, který se rozíøil i na Praský hrad a
Hradèany, shoøely zemské desky a bylo
znièeno 200 domù
l 3. 6. 1801 nar. Frantiek Jan kroup, hudební skladatel
l 4. 6. 1926 nar. Ivo ídek, operní pìvec
l 4. 6. 1931 nar. Jan Zábrana, básník a pøekladatel
l 11. 6. 1881 operou B. Smetany Libue bylo
v Praze slavnostnì otevøeno Národ. divadlo
l 13. 6. 1881 nar. Otakar paniel, sochaø a
medailér
l 16. 6. 1991 zemø. Adina Mandlová, hereèka
l 16. 6. 1966 nar. Jan elezný, atlet, olympijský vítìz
l 19. 6. 1941 nar. Václav Klaus, ekonom a
politik
l 19. 6. 1941 nar. Jan Vodòanský, autor písní
a verù
l 21. 6. 1621 na Staromìstském námìstí
v Praze se konala poprava 27 èeských pánù,
úèastníkù èeského stavovského povstání
l 23. 6. 1891 nar. Vl. Vanèura, spisovatel
l 23. 6. 1996 zemø. Eduard Cupák, herec
l 26. 6. 1861 zemø. Pavel Josef afaøík, historik a jazykovìdec
l 26. 6. 1991 zemø. Vlasta Fabianová, hereèka
l 27. 6. 1991 poslední voják Sovìtské armády opustil Èeskoslovensko

Sdìlovací prostøedky - noviny ................. 260
Klub kultury (vèetnì splátky
2 500 tis. Kè na poøízení klubu) ............. 4 337
Záleitosti kultury - nespecifikováno ...... 234
Tìlovýchovná èinnost ............................... 518
Vyuití volného èasu .................................. 172
Zájmová èinnost a rekreace ........................ 17
Ostatní nemocnice ........................................ 15
Bytová výstavba - pøídìl do Fondu rozvoje
bydlení .......................................................... 220
Bytové hospodáøství ............................... 9 324
Veøejné osvìtlení ..................................... 1 360
Pohøebnictví ................................................ 110
Územní plánování ....................................... 534
Komunální sluby ....................................... 950
Sbìr a odvoz komunálních odpadù ..... 1 870
Veøejná zeleò ............................................ 3 050
Sociální pomoc ......................................... 9 000
Sociální dávky zdravot. postieným .... 2 600
Peèovatelská sluba ................................... 257
Záleitosti sociálních vìcí ........................... 12
Záleitosti soc. vìcí - nespecifikováno ..... 25
Skladníci CO ..................................................... 5
Mìstská policie ......................................... 2 036
Poární ochrana - JSDHM .......................... 680
Místní zastupitelské orgány ................... 1 417
Èinnost místní správy ........................... 16 255
Finanèní operace ..................................... 4 130
Výdaje celkem .................................... 83 802

Pozvánka na výstavu
Velký výstavní sál - Zlín
31. kvìtna - 2. záøí 2001 - Èeské loutkové
divadlo - historie a souèasnost
Tradièní marionety èeských lidových
loutkáøù, ukázka sériové výroby pro spolková a rodinná divadla v 1. polovinì 20.
století, souèasná tvorba profesionálních
i amatérských loutkových divadel, doplnìná historickými dekoracemi a plakáty. Ve
spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy
ve Zlínì a Muzeem loutkáøských kultur v
Chrudimi.

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Romeo musí zemřít • Totální zatmění •
Ponorka U-571 • Boxeři • Highlander •
Road trip • Kid • Číšníci • Lágr • Obviněn
• Millennium man • Lumpíci • Když obloha
padá • Balík peněz • Já, mé druhé já a
Irena • Úder pod pás • Anděl exit • Divoké
kočky.

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00
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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

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.

NAPAJEDELSKÉ
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S postupem pøípravy na integraci Èeské
republiky do EU se posiluje význam informování veøejnosti o Evropské unii, které by
objektivnì vysvìtlovalo pøednosti integrace
ÈR do EU, ale i problémy a úskalí s tím
spojené. Ministerstvo zahranièních vìcí
proto ji delí dobu v rámci své komunikaèní strategie organizuje øadu informaèních a vzdìlávacích aktivit, jejich cílem
je upoutat pozornost obèanù na problematiku integrace Èeské republiky do EU, poskytnout jim atraktivní formou objektivní informace o EU, ale ponechat na jejich uváení,
jak s touto moností naloí a jak se rozhodnou
v eventuálním referendu.
Pøi realizaci komunikaèní strategie je kladen dùraz na regionální charakter jak samotných aktivit, tak témat, která jsou prostøednictvím tìchto aktivit sdìlována. Jak
vyplývá z dostupných výzkumù, mezi nejménì informované skupiny patøí obyvatelé venkova a meních mìst.
Projekt série informaèních aktivit v
regionech ÈR nazvaný Evropská jízda si
klade za cíl zvýit zájem veøejnosti o
problematiku související se vstupem
Èeské republiky do Evropské unie netradièní formou pøímé komunikace s jednotlivými skupinami obyvatel meních
mìst a obcí. Projekt byl zahájen v listopadu 2000 a probíhá do èervna roku 2001.
V rámci estnácti týdenních výjezdù na-

vtíví Evropská jízda cca 80 mìst a obcí.
Tým odbornì vykolených komunikátorù z øad vysokokolských studentù se po
regionech ÈR pohybuje v mikrobusu oznaèeném logem Evropské jízdy, vybaven informaèními materiály, které distribuuje pøi diskusích s obyvateli navtívených mìst. Tyto
týdenní návtìvy regionù jsou doplnìny o
kulaté stoly, semináøe a besedy se seniory,
zemìdìlci, podnikateli, pøedstaviteli samosprávy atd., na kterých pøednáejí odbornícipøedevím z ministerstva zahranièních vìcí,
ale i z dalích ministerstev a institucí. Tým
Evropské jízdy se také pravidelnì kadý den
setkává se studenty støedních kol.
V listopadu 2000 byly realizovány první dva výjezdy do regionù, a to do Plzeòského a Èeskobudìjovického. V rámci tìchto výjezdù byly v praxi testovány postupy
komunikace s veøejností navrené v projektu, a to za odborného dohledu zástupcù MZV.
Zároveò byl spoleèností STEM provádìn prùzkum veøejného mínìní ve vztahu k tomuto
projektu.
Uskuteènila se setkání se studenty støedních kol, se seniory, starosty a zástupci obcí,
podnikateli a v neposlední øadì setkání s
obèany na veøejných místech (námìstí, obchodní centra).
Tým "Evropské jízdy" zavítá ve dnech
21. kvìtna a 25. kvìtna 2001 do Bohumína, Orlové, Otrokovic, Hulína a Napajedel.

Nová kolekce odstartována
V dubnu se konaly v Èeské a Slovenské
republice dva nejprestinìjí stavební veletrhy a ani na jednom z nich Fatra nechybìla.
CONECO v Bratislavì zaznamenalo na zaèátku mìsíce svùj 22. roèník, Mezinárodní stavební veletrh v Brnì se konal v závìru dubna
ji poesté.
V Bratislavì se prezentovalo pøes osm
set vystavovatelù a poèet návtìvníkù pøekroèil 100 000 lidí. V Brnì byl poèet vystavovatelù o polovinu vyí a návtìvnost se
pohybovala mírnì pod úrovní sto tisíc.
Smyslem úèasti VOJ Stavební plasty na
obou veletrzích bylo posílení prestie silného a spolehlivého partnera, pøedstavení nové
kolekce a zpùsobù aplikace a samozøejmì
také seznámení se s vývojovými trendy na
trhu. Pro podporu stanoveného cíle byl vybrán architektonicky zajímavý a úmìrnì velký stánek, bohatý doprovodný program vèetnì prùbìné audiovizuální prezentace výrobního sortimentu, ukázek aplikace a prezentace obchodních partnerù.
Jako spoluvystavovatele uvedla Fatra
v Bratislavì spoleènost Fatra-Izolfa Partizánské a LINEA Podunajské Biskupice. V Brnì se
na výstavì podílela Fatra-Izolfa Staré Mìsto.
Druhý výstavní den se za úèasti významných obchodních partnerù konal køest podla-

hové krytiny "DOMO" z nové kolekce LINO
FATRA pro rok 2001. Pøi slovenské premiéøe
byl kmotrem ing. Petr Daniel, vedoucí prodeje, v Brnì se èestného úkolu ujal øeditel VOJ
1000 ing. Oldøich Michálek. Na poèátku cesty
nových podlahovin na ná i zahranièní trh nechybìla slova pøání ani tradièní ampaòské.
Shodný byl i prùbìh dalích dnù. Kadý
den bylo z celkového poètu návtìvníkù stánku Fatry vylosováno nìkolik astlivcù, kteøí
si odnesli drobné dárky. Zvlátì tìdré bylo
losování poslední výstavní dny a cenami pøispìli i jmenovaní spoluvystavovatelé.

Na obou veletrzích vítal návtìvníky nápaditì øeený výstavní stánek s dostatkem prostoru k prezentaci výrobkù i praktickým ukázkám stavebních materiálù.
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Organizaci projektu zajiuje pro ministerstvo zahranièních vìcí agentura Previa CR
s.r.o. a Vzdìlávací støedisko na podporu demokracie, kde lze získat i dalí informace o
jednotlivých aktivitách Evropské jízdy.

Napajedla Cup 2001
Ji podruhé se utkají vyznavaèi fotbalového míèe, pro které není skuteèný fotbal to
pravé, o pohár mìsta Napajedel. V sobotu 7.
èervence od 7.30 hodin se na asfaltových
pláccích u blokù 4 a 7 na Nábøeí uskuteèní
nohejbalový turnaj. Podmínky soutìe jsou
dané, startovné èiní 75,- Kè, poèet startujících
drustev je omezen estnácti.
Uzávìrka pøihláek je 22. èervna
v 17 hodin v restauraci GASTRO Na Kapli.

Prázdniny 2001
Prázdniny jsou za dveømi a je nejvyí èas myslet na letní dìtskou rekreaci.
Dùm dìtí a mládee v Napajedlích nabízí:
r ivot v sedle - týdenní pobyt v
údolí Smraïavky s jízdou na koni a aerobikem. Hlavní vedoucí tábora je Hana
Srncová. Termín: 30. èervna - 7. èervence.
Cena: 2 700,- Kè
r Pøídomeèkový tábor - oblíbený týden plný zábavy, her a soutìí a výletù do
okolí. Hlavní vedoucí Taána Trvajová.
Termín: 2. èervence - 4. èervence. Cena:
180,- Kè. Termín: 9. èervence - 13. èervence. Cena: 300,- Kè (60,- Kè/den)
r Na Beèvu za sportem - týdenní
pobyt v krásném prostøedí Horní Beèvy,
kde si pøijdou na své pøíznivci tance a
kung-fu. Hlavní vedoucí Hana Srncová.
Termín: 8. èervence - 15. èervence. Cena:
2 000,- Kè
r Mladý zálesák - stanový tábor ve
Vlèkové pro odváné kluky a holky, kteøí
si chtìjí vyzkouet nelehký ivot zálesáka. Hlavní vedoucí Libue Pøíluèíková.
Termín: 29. èervence - 5. srpna. Cena:
1 200,- Kè
r Rybáøi a hrnèíøi - pobyt ve Vøesovicích bude rozdìlen na tiché a klidné
chvíle u vody a aktivní tvoøivé vzruení v
keramické dílnì. Hlavní vedoucí Mirka
Nováková. Termín: 6. srpna - 12. srpna.
Cena: 1 850,- Kè
r Pøídomeèkový tábor - poslední
prázdninový týden v Napajedlích a jejich
okolí. Hlavní vedoucí Táòa Trvajová. Termín: 27. srpna - 31. srpna. Cena: 300,- Kè
r Podobnì mohou proít poslední
prázdninový týden i dìti z Pohoøelic a
Oldøichovic. Pøídomeèkový tábor pro
nì pøipravila vedoucí Libue Pøíluèíková.
Termín: 27. srpna - 31. srpna. Cena: 250,Kè (50,- Kè /den)
Kontakt: Dùm dìtí a mládee Napajedla, Komenského 268, tel. 794 4091.
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