NAPAJEDELSKE
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VI.

ČERVENEC 2001

CENA 5 KČ

Stížnosti občanů
Máte-li nìco na srdci, co potøebujete
sdìlit mìstským zastupitelùm - nápady,
stínosti, pøipomínky, upozornìní - máte
nìkolik moností, jak to udìlat.
Nejbìnìjím zpùsobem je samozøejmì návtìva radnice èi dopis, ale pokud
vám ádný z tìchto zpùsobù nevyhovuje,
mùete vyuít nových komunikaèních
cest. Telefonní záznamník 710 0915, kde
mùete zanechat své vzkazy, e-mail: napajedla@napajedla.cz nebo schránku pro písemná sdìlení, která je umístìna na budovì spoøitelny vedle schránky pro sdìlení
místnímu oddìlení Policie ÈR. Tato spojení mají mimo jiné i tu výhodu, e nejsou
omezena úøedními hodinami mìstské radnice.

Srpnový jarmark
Ètvrtletní jarmark na Masarykovì námìstí
se bude konat 14. srpna 2001.
Vichøice, která se pøehnala nad územím
republiky zasáhla Napajedla pouze okrajovì. Letité stromy v zámeckém parku
vak nedokázaly vzdorovat. V zájmu bezpeènosti bylo navreno pokácení tøí ponièených stromù a èeká se na rozhodnutí
Památkového ústavu v Brnì. Foto vb

Bazény, rybníky, jezera, pøehrady - kadá pøíleitost ponìkud ochladit tìla rozpálená
tropickými vedry pøijde vhod. Foto vb

Je to tady
Napajedla mají ve druhé nejvyí národní soutìi dalí sportovní tým. Je v osmdesátileté historii napajedelského volejbalu nejvìtí úspìch. Blahopøejeme. Ètìte na str. 10.

Září pro důchodce
Fatra se bude v záøí vìnovat svým bývalým zamìstnancù. Vedení firmy pro nì pøipravilo tradièní setkání, které se koná pravidelnì jedenkrát za dva roky a uskuteèní se
jako ji mnohokrát v napajedelské sokolovnì ve dnech 12 a 13. záøí.
Týden pøed tím pozvou dùchodce na
výlet odboráøi. Pøipravili pro nì zájezd do
Velkých Losin spojený s návtìvou zámku,
ruèní papírny, termálních lázní a blízkého
skanzenu. Zájezd se uskuteèní ve dvou termínech - 5. a 6. záøí.
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Zprávy z radnice

NAPAJEDELSKÉ

Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městská rada dne 11. června
l ve funkci valné hromady NTV cable, s.r.o.,
schválila úèetní uzávìrku za r. 2000 a rozpoèet na r. 2001 dle návrhu vèetnì pøipomínek
l schválila zadání zpracování projektu stabilizace stre a následného odvedení extravilánových vod v trati ardice
l schválila zpracování projektové dokumentace dle pøipomínek k územnímu øízení
odvodnìní Zámoraví, Radovany a ardice a
návrhu øeení odvedení pøívalových vod z
extravilánu v lokalitì Radovany
l na základì zveøejnìného zámìru schválila uzavøení nájemní smlouvy na pronájem
èásti pozemku KN p. è. 4178/1 o výmìøe 300
m2 k podnikatelským úèelùm za cenu 50,-- Kè/
m2/rok na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou tøi mìsíce paní Miroslavì Krupièkové,
bytem Napajedla, Kollárova 32, a uzavøení
nájemní smlouvy na pronájem objektu veøejných záchodkù umístìných na pozemku KN
p. è. 4178/1 za cenu 1,-- Kè/rok k podnikatelským úèelùm s úhradou 50 % nákladù spojených s jejich uíváním, a to za vyváení septiku, spotøebu vody a elektøiny s tím, e zajistí
jejich údrbu a úklid a zpøístupnìní jejich
uívání veøejnosti
l schválila dohodu o nákladech na poøízení
zmìny è. 14 ÚPN SÚ Napajedla mezi mìstem
Napajedla, zastoupeným starostkou PaedDr.
Libuí Pacholíkovou, a
 v lokalitì è. 2 - Pìnné - paní Marií Páclovou,
bytem Sadová 1280, Napajedla, v èástce
2.362,50 Kè, - panem Jaroslavem Leciánem,
bytem Jiráskova 1020, Napajedla, v èástce
2.362,50 Kè,
 v lokalitì è. 3 - Pod Dubovou - man. Jaromírem a Marií Sousedíkovými, bytem Trávníky
1234, Otrokovice, v èástce 4.725, - Kè,
 v lokalitì è. 4 - Janiova skála - panem
Václavem Rapantem, bytem Palackého 1511,
Napajedla, a sl. Magdou Salíkovou, bytem
Hvozdná 250, Zlín, v èástce 6.300 Kè
l schválila na základì zveøejnìného zámìru uzavøení nájemní smlouvy na pronájem
èásti pozemku KN p. è. 6479/1 o výmìøe 55 m2
v ul. Svatoplukova za úèelem zøízení letní
pøedzahrádky od èervna do konce øíjna 2001
bez stavebních úprav za cenu 30,-- Kè/m2/rok
panu Milanu Sokolovi, bytem Napajedla, Olbrachtova 1252 s provozní dobou do 22.00
hodin.
l schválila realizaci akce odpojení septikù
a opravy kanalizace u radnice firmou Hydromont v cenì do 350.000,-- Kè vèetnì DPH
l schválila ukonèení nájemní smlouvy na
nebytové prostory v domì è. p. 268 - Základní
kola s paní Jitkou aludkovou dohodou ke
dni 30. 6. 2001
l schválila podepsání nové nájemní smlouvy na gará o výmìøe 11 m2 s panem Robertem Groligem na dobu urèitou do 30. 6. 2006
l seznámila se se zápisy ze schùzí SOZ a
bytové komise ze dne 5. 6. 2001
l schválila uzavøení nájemní smlouvy na
byt 1+1, Napajedla, Komenského 1531s manely Radkem a Kristýnou Plesníkovými
l ve smyslu Zásad pro nakládání s nepotøebným movitým majetkem v úèetní evidenci
mìsta Napajedla k 11. 6. 2001 jmenovala likvi-

daèní komisi ve sloení: pøedseda Frantiek
Cívela, èlenové Milan Ilèík, ing. Pavel Ratiborský, ing. Vítìzslav Vystavìl a Jaromír arman

Městská rada dne 25. 6. 2001
l schválila na základì zveøejnìného zámìru pronájmu nájemní smlouvy s pøíspìvkovou organizací Základní kola Napajedla, Komenského 268 na pronájem nebytových prostor v domì è. p. 268 a pozemku - kolní
zahrady s úèinností od 1. 7. 2001 a dohodu o
skonèení nájmu nebytových prostor v è.p.
268 k 30. 6. 2001 - Dùm dìtí a mládee Napajedla
l schválila Zoøe Minaøíkové, bytem Napajedla, Pod Kalvárií 415, pøíjezd pro osobní
automobil z obecního pozemku vèetnì úpravy nájezdu
l schválila uzavøení nájemní smlouvy na
pronájem èásti pozemku PK p. è. 402/3 o
výmìøe 15 m2 za úèelem zøízení letní pøedzahrádky do doby odkoupení èásti pozemku od
mìsta, za cenu 30,-- Kè/m2/rok Pavlu Úøedníèkovi, bytem Na Honech III/4921, 760 05 Zlín.
l schválila projektovou dokumentaci na akci
Cyklistická stezka Pomoravím a Chøibami pro
firmu DS GEOprojekt Olomouc
l schválila povolení umístìní dìtské houpaèky s prolézaèkou o rozmìrech 350 x 190 x
220 cm, na pozemku KN p. è. 2120/2 Marku
Strojilovi, bytem Napajedla, Lány 1045, s tím,
e si na stavebním úøadu vyádá souhlas s
drobnou stavbou
l schválila provedení rekonstrukce elektroinstalace v M Komenského - II. etapa
firmou AZ ELEKTRO s.r.o. se sídlem v Napajedlích za cenu 247 884,-- Kè
l revokovala po odvolání pana Antonína
Pavelky, jednatele ADPE, s.r.o., bytem Pohoøelice 291, usnesení è. 103/4/2001 ze dne 30. 4.
2001 a souhlasila s uveøejnìním zámìru pronájmu pozemku KN p. è. 6480 o výmìøe 1 m2
za úèelem umístìní reklamního poutaèe v
ulici erotínova na dobu dvou let

7/2001

l seznámila se se zápisem z jednání stavební komise ze dne 13. 6. 2001
l vzala na vìdomí informace o pøehledu
pojistných smluv v souèasné dobì uzavøených s pojiovnami na pojitìní majetku
mìsta
l seznámila se se zápisy z jednání komise
sociální a zdravotní ze dne 11. 6. 2001 a s
plánem èinnosti na 2. pololetí r. 2001
l seznámila se s plánem práce SOZ na 2.
pololetí 2001
l seznámila se se zápisem kulturní komise
ze dne 19. 6. 2001
l seznámila se se zápisem z jednání komise
ivotního prostøedí a veøejného poøádku ze
dne 18. 6. 2001
l seznámila se zápisem z jednání protidrogové komise ze dne 20. 6. 2001 a plánem
èinnosti na 2. pololetí r. 2001
l schválila uzavøení nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor Klubu Kultury, a to v budovì è. p. 519, budovì è. p. 1063
a v dalích budovách pod názvem gará,
skladitní budova, skleník 1 a skleník 2 o
celkové výmìøe 2 577,60 m2 s Klubem kultury
Napajedla, pøíspìvkovou organizací se sídlem Napajedla, Zámecká 519
l schválila s úèinností od 1. 7. 2001 PaedDr.
L. Pacholíkovou, D. Mikokovou a J. Hlavaèku za èleny povodòové komise mìsta Napajedla
l jmenovala s úèinností od 1. 7. 2001 PaedDr. L. Pacholíkovou, starostku mìsta, pøedsedkyní povodòové komise mìsta Napajedla
l schválila návrh na udìlení odmìn èlenùm JSDHM a SDH za 1. pololetí r. 2001
l seznámila se s dopisem Kanceláøe prezidenta republiky ve vìci bytové záleitosti
paní Kuèerkové a uloila starostce mìsta projednání monosti pøidìlení bytových prostor
pro doèasné ubytování paní Kuèerkové s
NBTH, s.r.o., SMIR, TSM, s.r.o., a právníkem
MìÚ
l schválila smlouvu o nájmu dopravních
prostøedkù s NTV cable, s.r.o., smlouvu o
íøení informací s NTV cable, s.r.o. a smlouvu
(Pokraèování na str.3)

Napajedla se rozrùstají - výstavba nových domkù v ulici K Pahrbku pokraèuje a dává této
èásti mìsta nový pøíjemný vzhled. Foto vb
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Z jednání městské rady a zastupitelstva
(Pokraèování ze str. 2)
o doruèování poty s NBTH, s.r.o. (NTV cable,
s.r.o.)
l schválila zaplacení èlenského pøíspìvku
ve výi 1.000,-- Kè pro sdruení Èistá voda pro
Dunaj a úhradou pomìrné èásti na zpracování projektu Likvidace odpadních vod - "Èistá
voda pro Dunaj" ve výi 3 474,-- Kè

Městské zastupitelstvo dne 25. června
l schválilo uzavøení kupní smlouvy na prodej pozemku KN p. è. 2213/52 o výmìøe 397
m2 pro manele Radka a Ilonu Pavelkovy,
bytem Fryták, Pøehradní 184
l schválilo prodej èásti pozemku p. è. 6427/1,
dílu b, o výmìøe 15 m2 Kvìtui Novákové, bytem Napajedla, Jiráskova 856, a ing. Jiøímu
Novákovi, bytem Vodòany, Smetanova 870,
za úèelem doøeení vlastnických vztahù k
pozemku
l schválilo uzavøení budoucí kupní smlouvy se smlouvou o výpùjèce s manely Skálovými bytem Zlín, Na Honech 4906, na prodej
pozemku KN p. è. 2213/53 o výmìøe 401 m2
l schválilo uzavøení budoucí kupní smlouvy se smlouvou o výpùjèce s panem Karlem
Návojem, bytem Zlín, L. Váchy 494, na prodej
pozemku KN p. è. 2213/48 o výmìøe 401 m2
l schválilo uzavøení kupní smlouvy na odkoupení 15 ks prodejních stánkù od firmy
Aliachem a.s. Praha, odtìpný závod Fatra
Napajedla, za celkovou cenu 25 000,-- Kè
l schválilo uzavøení smlouvy o výpùjèce s
firmou Povodí Moravy s.p., na pozemky katastru nemovitostí p. è. 6482/2 o výmìøe 59 m2,
p. è. 93/1 o výmìøe 33 m2 a pozemek bývalého
pozemkového katastru p. è. 77/5 o výmìøe 30
m2 v k. ú. Napajedla
l schválilo ádost mìsta Napajedla o bezú-

platný pøevod pozemkù z majetku státu na obec
l schválilo uzavøení smlouvy o smlouvì
budoucí o prodeji èásti pozemku p. è. 2074/3
o výmìøe 790 m2 manelùm ing. Jiøímu a Yvonì
l schválilo OZV è. 3/2001 o poøádání veøejných hudebních produkcí dle návrhu
l ponechalo v platnosti OZV è. 1/2001 o
stanovení konce provozní doby
l schválilo s úèinností od 1. 7. 2001 zøizovací
listiny organizaèních sloek mìsta Napajedla:
Základní kola Komenského 298, Napajedla
Mateøská kola Komenského 1159, Napajedla
Mateøská kola Nábøeí 1352, Napajedla
Jednotka sboru dobrovolných hasièù mìsta
Napajedla, Masarykovo nám. 89, Napajedla
Kino Napajedla, Na Kapli 459, Napajedla
l schválilo zøizovací listinu pøíspìvkové organizace Základní kola Napajedla Komenského 268
l schválilo rozpoètové opatøení è. 1/2001 povýení OdPa 3392 Zájm. èinnost v kultuøe,
pol. 5331 Neinvestièní pøíspìvky organizacím a sníení OdPa 6171 Èinnost místní správy, pol. 5901 Rezervy bìných výdajù ve výi
400 000,-- Kè z dùvodu poøádání dalích kulturních akcí a zvýení cen energií, vody, apod.
- pro Klub kultury Napajedla, pøíspìvkovou
organizaci
l schválilo rozpoètové opatøení è. 2/2001 povýení OdPa 3419 Tìlovýchovná èinnost,
pol. 5222 Neinvestièní dotace a sníení OdPa
2310 Pitná voda, pol. 5171 Opravy (studna na
Slanici) ve výi 3 000,-- Kè za úèelem poskytnutí finanèního pøíspìvku na Nohejbalový
turnaj o putovní pohár mìsta Napajedla
l schválilo rozpoètové opatøení è. 3/2001 povýení OdPa 4319 Soc. pomoc zdravotnì
postieným, pol. 6141 investièní pøíspìvky a
sníení OdPa 2310 Pitná voda, pol. 5171 Opra-

Obecně závazná vyhláška č.1/2001
o nařízení konce provozní doby
Na svém zasedání dne 23.4.2001 schválilo Zastupitelstvo mìsta Napajedla 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 Sb., o obcích (obecní
zøízení), 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 hod. 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 na ulici Nábøeí,

Napajedla: VAGÓN - pivnice, bar, Nábøeí
1357, Napajedla a "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 - Kontrola a sankce
(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.
128/2000 Sb., o obcích).
Èlánek 3 - Úèinnost
Tato obecnì závazná vyhláka nabývá
úèinnosti 10.5.2001.
PaedDr. L. Pacholíková
starostka

F. Cívela
místostarosta
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vy (studna na Slanici) ve výi 7 000,-- Kè za
úèelem poskytnutí finanèního pøíspìvku
Okresní odboèce Nevidomých a slabozrakých ve Zlínì na zakoupení poèítaèe s hlasovým výstupem pro nevidomé
l schválilo rozpoètové opatøení è. 4/2001 povýení OdPa 3419 Tìlovýchovná èinnost,
pol. 5222 Neinvestièní dotace a sníení OdPa
6171 Èinnost místní správy, pol. 5901 Rezervy
bìných výdajù ve výi 95 000,-- Kè za úèelem
povýení finanèního pøíspìvku na èinnost TJ
Fatra - Slavia
l schválilo rozpoètové opatøení è. 5/2001 povýení OdPa 2212 Silnice pol. 5171 Opravy
a sníení OdPa 6171 Èinnost místní správy
Pol. 5901 Rezervy bìných výdajù ve výi
47 000,-- Kè z dùvodu úhrady prací provedených Technickou správou mìsta, s.r.o. pøi
odstraòování kod zpùsobených záplavovými deti na Zámoraví
l schválilo rozpoètové opatøení è. 6/2001 povýení OdPa 3612 Bytové hospodáøství Pol.
6121 Stavby a sníení OdPa 6310 Finanèní operace Pol. 2141 Pøíjmy z úrokù ve výi 500 tis. Kè
za úèelem provedení stavebních úprav v kotelnách A, B, C ul. Nábøeí v souvislosti se
stavbou Horkovodní pøípojka Napajedla
l schválilo výi odmìn neuvolnìným èlenùm mìstského zastupitelstva dle pøedloeného návrhu
l schválilo uzavøení Smlouvy o uzavøení
budoucí smlouvy o podmínkách prodeje 7 700
ks akcií spoleènosti Èeská spoøitelna, a.s.,
l delegovalo Sdruení mìst a obcí - akcionáøù Èeské spoøitelny, a. s., k zastupování obce
na valné hromadì Èeské spoøitelny, a. s.,
l zruilo usnesení ZM è. 50/4/2001 o odprodeji 7 700 ks akcií ÈS, a. s. za minimální cenu
125,-- Kè/ks
l zruilo usnesení è. 48/4/2001 ze dne 23. 4.
o prodeji pozemku spoleènosti NOVICE PRO,
spol. s r.o. - odlinì od doporuèení rady mìsta
l schválilo zveøejnìní zámìru prodeje pozemku p. è. 461/45 spoleènostem NOVICE
IMMOBILIEN, drustvo a NOVICE PROPERTY, drustvo - kadému ideální polovinu za
cenu 700,-- Kè/m2
l schválilo zøízení knihovny jako organizaèní sloky mìsta
l schválilo realizaci stavebních akcí v ul.
Høbitovní po hlavní bránu na høbitov a nové
venkovní osvìtlení podél rekonstruované
komunikace a povýení OdPa 3612 Bytové
hospodáøství o 30 000,-- Kè
l schválilo poøízení zmìny ÚPN SÚ Napajedla - lokalita Títì
l schválilo svìøení movitého majetku mìsta
Klubu kultury, pøíspìvkové organizaci Klub
kultury v hodnotì 2 294 075,-- Kè a majetek
uvedený v inventárním zápisu ze dne 30. 11.
2000 v hodnotì 65 000,-- Kè
l schválilo ruèení mìsta Napajedla za úvìr
na rekonstrukci plynových kotelen Nábøeí
l schválilo zprávu o èinnosti kontrolního
výboru za 1. pololetí 2001 a plán èinnosti
kontrolního výboru na 2. pololetí 2001
l schválilo odkoupení komunikace vèetnì
pozemkù a kanalizaèního v areálu Slavia, a. s.
Napajedla
l schválilo uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene mezi firmou ALIACHEM a.s.,
odtìpný závod Fatra Napajedla a mìstem
Napajedla na pozemky bývalého pozemkového katastru p. è. 4186 o výmìøe 1124 m2 a p.
è. 4188 o výmìøe 303 m2 bezúplatnì
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Aktuálně
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I na okraji města žijí lidé
Rozhoøèení Jarmily Andrýskové bylo
velké a také spravedlivé. Øekla bych jetì o
malinko vìtí, ne kdy jsme o problému
jejím a dalích obyvatel ulice dr. Benee
psali pøed dvìma lety poprvé. Tenkrát to
byl majitel pozemkù za silnicí, dnes je to
správa silnic, která lidem v této èásti mìsta
moc dùvodù ke spokojenosti neposkytuje.
Paní Andrýsková je ovem ena èinu a
jen tak se nedá. Tak dlouho ji rozèiloval
nepomìr mezi zeseèenými trávníky a umetenými chodníky uvnitø mìsta a zaplevelenou mezi pod okny domù v jejich ulici, e si
zjistila, kdo za to mùe a snaila se domoct
nápravy.
"Nemáme peníze na opravy silnic, ne
tak na posekání okrajových pozemkù," dostalo se jí odpovìdi na pøísluném úøadì
správy a údrby silnic. Paní Andrýsková
doufala, e nìco zmùe oznámením nevaru médiím, e se dotyèný majitel pozemku
bude chtít vyhnout veøejné ostudì, hodnì
se mýlila.

A tak to paní Andrýsková zkusila z jiného konce. Majitel nemajitel, jsme obèané
Napajedel, chceme it stejnì jako lidé v
ostatních èástech mìsta, chceme aby k nám
otevøenými okny proudil osvìující vzduch
a ne oblaka prachu, travních semen a chmýøí. A zala se svým poadavkem na mìstský
úøad. Oèekávat automaticky zásah Technické správy mìsta ovem nemohla. Ji teï

peèuje TSN o pozemky správy silnic na
køiovatkách, kde jejich nedostateèná údrba hranièí s bezpeèností. Technická správa
by se také mohla bránit finanèními argumenty, nevlastní ani vhodnou mechanizaci
pro takový terén a zejména nemá vlastnický
vztah k pozemku. Pøesto tahle mluvèí celé
øady obyvatel "beneovky" neztrácela víru,
e obèan by se mìl domoci práva. Útvar
ivotního prostøedí dal obyvatelùm ulice za
pravdu, postavil se za jejich poadavek a
svolal na 9. èervence jednání, na kterém ing.
Bednaøík, øeditel Správy a údrby silnic Zlín
slíbil, e nejpozdìji 16. èervence bude zaplevelená mez vyèitìna a okolní pozemky
nebudou trpìt náletem travních semen.
Napajedelské noviny se 16. èervence
zaèínají tisknout. Dnení ètenáø se o tom, e
vechno dobøe dopadlo, mùe pøesvìdèit
sám.
B. Velecká
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Fatra sliby plní
Na poèátku byla série prezentaèních dnù
pod názvem VIVA FATRA, poøádaná v loòském roce závodem Stavební plasty. Jedním z
cílù projektu bylo také získat podporu odborné veøejnosti pro humanitární èinnost Nadace
Archa Chantal. Fatra sama pøislíbila vklad do
rekonstrukce dìtského centra v ostravské nemocnici v hodnotì 160 tisíc korun.
Ne se rok s rokem seel byl slib splnìn.
Slavnostní otevøení rekonstruovaného
pøíjmu dìtského oddìlení Mìstské nemocnice
v Ostravì se uskuteènilo 19. èervna. Díky architektonickému návrhu ing. Vaka se obávaná èekárna zmìnila v dìtské høitì, které pomáhá odpoutat mylenky malých pacientù od
nemocnièních starostí. Díky zruènosti a profesionalitì zamìstnancù aplikaèního støediska,
barevnosti a mnohotvárnosti podlahové krytiny LINO FATRA zde vznikl základ pro zábavný
dìtský koutek. Hnìdé pruhy podlahoviny
Novoflor Standard a zelené fabiony ze stejné
podlahoviny navozují iluzi píseèných cestièek
a svìe zeleného trávníku. Fantazie architekta
vak la jetì dál. Hned u vchodu leí na
chodníèku maxinek, zelenou trávou se vine
modrý potùèek a po hnìdé lávce se dá bezpeènì projít. Uprostøed pískovitì stojí opravdický kolotoè, odkládací stolek vypadá jako fontánka a vechno rámuje plùtek z barevných latí.
Odborník asne nad precizností odvedené práce, laika zahøeje u srdce pomylení, e se jetì
lidé dovedou dát dohromady pro dobrou vìc.
Nebylo to zdaleka poprvé, co Fatra podpoøila spoleèensky prospìnou akci. Splnìním
slibu jen pomohla na svìt dalímu projektu
Nadace. Její humanitární pùsobení tím zdaleka nekonèí.
B. Velecká

Nejlepší v republice
Národní soutì o nejlepí obaly OBAL 2001
vyhlásila obalová asociace SYBA ve spolupráci se Svazem prùmyslu papíru a celulózy a
BVV na podzim roku 2000. Ukonèena byla
koncem èervna 2001.V souladu s podmínkami
úèasti byly pøihláené obaly rozdìleny do pìti
kategorií a hodnoceny podle hlediska zvoleného pøihlaovatelem.
Odborná porota a gremium posoudily 36
výrobkù, vyhodnoceno bylo 19 a mezi nimi i
antistatické obaly závodu 2000 z Fatry, zaøazené v kategorii C - pøepravní, manipulaèní a
technologické obaly.
Kolekce antistatických sáèkù z Fatry se
skládá ze ètyø typù:
- stínící (high shield) sáèky
- èerné vodivé sáèky
- transparentní antistatické sáèky
- a sáèky potitìné vodivou møíkou.
Fatra je prvním èeským výrobcem, který
vyrábí tento druh obalù a jediným na území
Èeské republiky. Èerné vodivé sáèky a stínící
sáèky slouí jako ochranné balení pro souèástky citlivé na elektrostatický výboj (osazené
desky, èipy atd.). Transparentní antistatické
sáèky a sáèky potitìné vodivou møíkou jsou
vhodné pro ménì citlivé souèástky vstupující
do antistaticky chránìných výrobních prostor.
Odborná porota a gremium ocenily u výrobkù
dokonalou ochranu speciálních produktù a
pùvodnost výroby.
B. Velecká
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Horkovod Napajedla - co nového…
Od zaèátku výstavby horkovodní pøípojky pro sídlitì Nábøeí Teplárna Otrokovice ji nìkolikrát nabídla øadu informací,
které bezpochyby ocenili vichni obyvatelé zmiòované lokality. A protoe informací
není nikdy dost a protoe ji zanedlouho se
celá akce pøehoupne do své druhé poloviny, je tady dalí "balíèek".
Výstavba horkovodního napájeèe probíhá ve dvou etapách. Tu první pøedstavuje
úsek od chmelnické lávky po kotelnu B, druhou pak èást od chmelnické lávky po výmìníkovou stanici u stávajícího parovodu pro
spoleènost Aliachem Fatra Napajedla.

U parkovitì za restaurací

Kolize s kanalizací
U první etapy byly ji dokonèeny vekeré výkopové práce a rozbìhla se pokládka
pøedizolovaného potrubí, kterým bude proudit horká voda. Postup výkopových prací o
nìco málo pøesáhl èasový harmonogram,
co vak ádným zpùsobem neovlivní koneèný termín zprovoznìní horkovodu. Dùvodem tohoto prodlouení byla ta skuteènost, e èást výkopù musela být provedena
ruènì. Ve stávající dokumentaci toti nebyly zaznamenány nìkteré staré inenýrské
sítì a pøi pouití stavební mechanizace by
tak mohlo dojít k jejich pokození. Uloení
potrubí vèetnì vlastní montáe (tj. svaøení
jednotlivých kusù potrubí a propojení monitorovacího systému) by mìlo být dokonèeno bìhem následujících dvou týdnù.

Z technických dùvodù vak není mono poloené potrubí postupnì zasypávat. Teprve
po propojení trasy první etapy a po provedení tlakových zkouek a pøedehøevu potrubí bude horkovodní pøípojka zahrnuta
zeminou. Do konce èervence by tak ze sídlitì mìly zmizet haldy hlíny a bývalé stavenitì se znovu postupnì zmìní v travnatou
plochu.
Moná se spousta z Vás zeptá: "Proè se
tady zase kope, kdy to není tak dávno, co
jsme chodili mezi hromadami hlíny." Vysvìtlení je docela jednoduché. Pøed dvìma
lety probíhala rekonstrukce tzv. sekundárních rozvodù, tj. potrubí, které pøivádí teplou vodu pro vytápìní a pøípravu teplé uitkové vody z kotelen do jednotlivých èinovních domù. Tentokrát vak se buduje
pøípojka, která pøivede horkou vodu z teplárny do kotelen B a C. Tato horká voda
bude slouit pro ohøev vody v sekundárním
potrubí a nahradí tak pùvodní doité plynové kotle.
V druhé etapì ji vyrùstá protipovodòová stìna, kterou je nutno postavit pøed poloením vlastního potrubí. Aèkoliv bylo v pro-

tipovodòovém plánu pùvodnì poèítáno pouze se sypanou hrází, z prostorových dùvodù a takté pro zachování dopravní obslunosti byla zvolena varianta pevné stìny.
Tato stìna, kterou z vìtí èásti financuje
Teplárna Otrokovice, povede po levém bøehu Moravy a bude ukonèena ve vzdálenosti
170 metrù od chmelnické lávky. Souèasnì
skonèila hrubá stavba výmìníkové stanice,
kde bude pára vyuita pro ohøev horké
vody. V této výmìníkové stanici ji zapoèala montá vlastní technologie a zároveò se
rozbìhly vekeré práce související s protlakem pod hlavní silnicí mezi Otrokovicemi a
Napajedly.

Protipovodòová stìna

Bednìní 1. pole
Pro tentokrát je ná "balíèek" novinek a
dùleitých informací kompletnì vyèerpán.
Za mìsíc se vak na stránkách Napajedelských novin zase potkáme, abychom vem
obyvatelùm i obèanùm Napajedel pøinesli
dalí støípky naí pomyslné mozaiky výstavby horkovodní pøípojky.
(TOT)
Výkop k pøípojce kotelny C
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Situace je vážná, nikoliv však zoufalá
Kdy vydal Radek John v polovinì
osmdesátých let své Memento, spousta literárních kritikù by jej za tuto otevøenou
sondu do hlubin spoleènosti nejradìji
hnala na pranýø. Utekla øada let a dnes
nikdo z nich nepopøe, e tento problém
zde existuje v plné síle a vznikal dávno,
plíivì a nenápadnì. Èeská republika se
poètem narkomanù na poèet obyvatel øadí
na pøední místo ve svìtì a na boj proti
drogám se roènì vynakládá 100 milionù
korun. Bez reportérských kvalit autorových, ale i bez senzacechtivosti èi zvelièování problému, jak jsou na tom z pohledu
drog Napajedla?

klad pøi vloupání do rekreaèní chaty zdemolovat vekeré její zaøízení, aby si nakonec
odnesli vìc nepatrné hodnoty.
Uívání drog je slepá ulièka, ze které
èasto nebývá návratu. Toxikomané èastìji
ne ve vìzení konèí v léèebných zaøízeních.
Jejich návrat do bìného ivota bývá i pøes
obrovské finanèní náklady a úsilí zdravotnického personálu ve vìtinì pøípadù nemoný.
Narkomany, kteøí se nedokáí vymanit z podruèí omamných látek, èeká pøedèasná smrt.
Proto je nutné vyslovit drogám jednoznaèné NE!
Prap. Øezanina,
obvodní oddìlení Policie ÈR Napajedla

l Situace je pomìrnì pøíznivá
O letních prázdninách si spousta rodièù
si láme hlavu, jak svým dìtem naplnit jejich
volný èas. Je vak i dost rodièù, které pøíli
nezajímá, co jejich ratolesti dìlají, a to nejen
o prázdninách. Dìti tak vyuívají situace a
zkouejí experimentovat s alkoholem, tabákem a v nejhorím pøípadì také s drogami.
Chtìjí prostì vyzkouet vechno. Na trhu je
pomìrnì dostupná marihuana, sehnat lze i
extázi, LSD èi pervitin. Nejsnadnìjí je koupit
tìkavé látky ve formì øedidel. A mùe se
zaèít.

l Situace bez pøívlastkù
Co to je "pomìrnì pøíznivá" a jaká je
"holá" skuteènost?
Nejèastìjí drogou je alkohol a tabák.
Zvykli jsme si je èásteènì tolerovat. Co neznamená, e je to správné. Nemìlo by nám
vak uniknout, e vìková hranice u poívání
tìchto drog se neustále sniuje.
Mladistvých, pro nì se alkohol stal nezbytnou souèástí volného èasu, je i v naem
mìstì dost - a ji zde tito lidé mají èi nemají
trvalé bydlitì - a etøení obvodního oddìlení Policie ÈR to dokladují. Setkávají se s nimi
zpravidla pøi následné trestné èinnosti - výtrnictví, vandalství, rùzných formách násilí.
Úèinek alkoholu se násobí v kombinaci s
barbituráty. Klasický tabák má své vyznavaèe jetì mezi mnohem mladími lidmi. Ten
sice nevede pøímo ke spoleèensky nebezpeèným èinùm, ale o to kodlivìjí mùe být
vliv na zdraví jedince. Pokud se ovem nepøidá jednání spoleèné vem skupinám uivatelù drog - získávání drogy èi prostøedkù na ni
trestnou èinností v podobì krádeí.
Pomìrnì snadno dostupnou drogou jsou
èichací látky a vìková hranice delikventù
známých obvodnímu oddìlení policie je dvanáct let. Drogu si dìti bìnì poøídí v obchodì
a dostaèuje jim na ni jejich kapesné. Kontroly
na vytipovaných místech, kde se tyto dìti
scházejí, jsou jen pomocným øeením. Tady
mùe úèinnì pomoci pouze rodina. Rodièe si
z pochopitelných dùvodù nejprve odmítají
pøiznat skuteènost, posléze ve vìtinì reagují zpùsobem uvedeným v pøedcházejícím
èlánku.
Pøednáky a besedy ve kolách jsou pro
nìkteré jedince naprosto neúèinné. Málokdo
z nich si pøitom uvìdomuje, jak závaná pokození plic, mozku, jater a krvetvorby si tyto
dìti zpùsobují. Vdy dospìlí jedinci, kteøí se
s tìmito látkami setkávají v zamìstnání, musí
být proti jejich úèinku ze zákona chránìni.
Dalí droga, která se prokazatelnì objevuje na území mìsta, je marihuana. Oznaèení
"tráva" nebezpeènì zlehèuje její vliv. Obhajoba drogy, spojené neoddìlitelnì s dobou
hippies a ivotem "zlaté mládee" , není na
místì a nelze s ní souhlasit, i kdy zaznívá z
úst nìkterých pøísluníkù naeho zákonodárného orgánu. Dùvodù je hned nìkolik.
U marihuany zpravidla zaèínal kadý
uivatel tvrdých drog, zpùsobuje anémii a

Rodièe èasto nevìnují svým dìtem potøebnou pozornost, nezøídka je podporují
vysokým kapesným a vùbec je nemotivují k
nìjaké rozumné zájmové èinnosti. Kdy navíc nesledují s kým a kde se jejich dítì schází
a co dìlá, pozdìji se nestaèí divit, jak je
moné, e právì oni mají doma malého "feáka". Pak nasazují "rázné výchovné lekce", co u
dìtí vyvolává odpor ke vemu. Následují útìky
z domova a pád mezi osoby drogovì závislé.
Vyøeit tuto situaci je mnohdy v nadlidských
silách. Není proto lepí zaèít u prevence?
Souèasná právní norma drogy potírá.
Trestná je nejen jejich výroba a prodej, ale i
samotné drení. Vzhledem k jejich nebezpeènosti je to nepochybnì správnì. Je proto
a zaráející, e i na nejvyí politické scénì
se nahlas hovoøí o legalizaci drog. Nìkteøí
politici to jistì nemíní jen jako dobrý pøedvolební tah.
Ani nae mìsto nemohlo zùstat uetøeno
pøed postupem omamných a psychotropních
látek celou spoleèností. Situace je zde vzhledem k okolním mìstùm pomìrnì pøíznivá. I
tak ovem policie v letoním i loòském roce
vyetøovala nìkolik trestných èinù, které byly
prokazatelnì spáchány pod vlivem tìchto
látek. Pøestoe lo pøevánì o majetkové
delikty, jejich spoleèenská nebezpeènost je
velmi vysoká. Nejene si toxikomané trestnou èinností opatøují finanèní prostøedky
potøebné k poøízení dalí dávky drog, ale
vyznaèují se znaènou agresivitou vùèi neivým i ivým cílùm. Proto jsou schopni napøí-
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novorozenecké vady u dìtí. Dnení vylechtìná droga podle posledních lékaøských zjitìní pùsobí zhoubnì na vnitøní orgány. I kdy
je fakt, e marihuanou se jetì nikdy nikdo
nepøedávkoval. e i "obyèejná" extáze, mùe
mít v kombinaci s chronickými nemocemi èi
skrytými vadami organismu váné úèinky, se
snad ji také ví.
Pøed èasem byl i v Napajedlích øeen
problém pìstování drogy ve velkém, ale soukromníèci, kteøí si pìstují svého vetøelce v
kvìtináèi, jsou takøka stoprocentnì nepostiitelní. A dokonce ani svým nejbliím okolím, nebo, a to je rovnì jeden z handicapù
dnení generace rodièù, jsou v tomto smìru
s malými výjimkami zcela nezkuení.
To, e se pøísluníci místní policie dosud
bìnì nesetkávají na území mìsta s tvrdou
drogou je kladné zjitìní, ale rodièùm, kteøí
chtìjí ze svých dìtí vychovat zdravé a silné
lidi bez závislosti, by nemìlo staèit. Ani zcela
pochybený názor, e mladí narkomani se
rekrutují pouze z neúplných a rozvrácených
rodin, e se jedná o dìti prùmìrné a podprùmìrné inteligence s asociálním chováním.
Zcela jistì je vak závislost na droze je spojena s dostatkem financí, nedostatkem ádoucí
zájmové èinnosti a nenaplnìného volného
èasu.

l Jak to poznám?
Poznají vùbec rodièe, e jejich dítì zaèíná ovládat droga? Není to vùbec snadné.
Odborníci sestavili jakousi skupinu signalizaèních pøíznakù, které by mìly rodièe varovat, e nìco není v poøádku:
- ztráta zájmu o okolí a koníèky
- zmìna v oblékání, úèesu
- zmìna kamarádù
- zhorený prospìch, absence ve kole,
domácí krádee
- prudké zmìny nálad
- spavost
- depresivní stavy, afektivní vystupování
vùèi autoritám
- opakované nemoci (chronická rýma, zánìty horních cest dýchacích)
- stav podobný opilosti bez zápachu po
alkoholu
- rozíøené (stimulaèní drogy) nebo zúené (opiáty) zornice nereagující na zmìnu
svìtla
- výrazné hubnutí, u dívek poruchy menstruace
- zmatené mylení, únava, nadmìrné svìdìní, otupìlost, zvracení
- stopy po vpichu (nemusí být)
- nález drogy.
- odezøení na poívání tvrdých drog lze
odhalit jednoduchým a cenovì dostupným testem DYNEX ve vzorku moèi.
Kadá rada je velmi drahá. Narkoman
mùe být i z dítìte, u nìho jsou si rodièe jisti,
e nic nezanedbali. Na nìkteré dìti platí tvrdí reim, jiné trpí nedostatkem dùvìry. Jedno
kazí pøemíra pøepychu, jiné má komplexy z
nedostatku. Vìdìt, jaké je které a udret si
vzájemnou komunikaci, nemùe být na kodu.
-vb-
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Červen v klubu kultury
Poslední mìsíc pøed prázdninami poznamenal setkání v Klubu kultury tìením
na prázdniny i smutkem z louèení. Naposled se zde v uplynulém kolním roce seel
dìtský soubor Radovánek a zábavné odpoledne pro dìti zorganizovali èlenové Divadla Zdeòka tìpánka a J. Muchová se svými
mladièkými cvièenkami aerobiku.
Pøi první akci se potìilo výkony taneèníkù a zpìvákù vech kolních roèníkù na
sto padesát divákù, kteøí nadenì tleskali
úèinkujícím i vedoucím jednotlivých kolektivù.

Takøka stejný poèet divákù zavítal do
klubu na akci druhou, která se konala v
sobotu 27. èervna. Tady tvoøily drtivou vìtinu dìti, které se programu zúèastnily ak-

tivnì. Ostatnì podobná akce se nekonala
poprvé a má svùj okruh návtìvníkù, kteøí
si zde své odpoledne vdy krásnì uijí.
Foto P. Pilát
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2001
o pořádání veřejných hudebních produkcí
Zastupitelstvo mìsta Napajedla na svém
zasedání dne 25.6.2001 schválilo na základì §
10 písm. b) a c) zákona è. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zøízení), § 96 zákona è. 258/
2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, a v
souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích,
tuto obecnì závaznou vyhláku:

Článek 1
Veøejné hudební produkce a vymezení dalích pojmù
1. Poøádání veøejných hudebních produkcí je èinností, která mùe ve mìstì naruit
veøejný poøádek.
2. Veøejnou hudební produkcí se pro úèely této vyhláky rozumí produkce ivé i reprodukované hudby pøístupné veøejnosti,
napø. taneèní zábavy, plesy, diskotéky, koncerty a jiná hudební vystoupení.
3. Poøadatelem veøejné hudební produkce je fyzická nebo právnická osoba, která je
provozovatelem zaøízení (hostinské provozovny, herny a obdobné provozovny, a je
provozována v budovì èi venkovním areálu), v nìm se veøejná hudební produkce
koná nebo fyzická èi právnická osoba, která
je oprávnìna na základì souhlasu provozovatele zaøízení, vlastníka budovy nebo pozemku, poøádat v zaøízení, budovì nebo pozemku veøejnou hudební produkci.
4. Veøejným prostranstvím jsou námìstí,
ulice, tritì, chodníky, veøejná zeleò, parky
a dalí prostory pøístupné kadému bez omezení, které slouí obecnému uívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
5. Dnem pracovního klidu se pro úèely
této vyhláky rozumí sobota, nedìle, státní
svátek nebo jiný státem uznaný svátek. 1/

Článek 2
Podmínky poøádání prùbìhu a ukonèení veøejných hudebních produkcí
(1) Veøejné hudební produkce, pøi nich
dochází ke konzumaci alkoholických nápojù
lze poøádat, není-li v dalím stanoveno jinak:
a) ve dnech, po kterých následuje den
pracovního klidu, nejdøíve od 8 hodin a s
ukonèením nejpozdìji do 24 hodin tého dne
b) v ostatních dnech nejdøíve od 8 hodin a
s ukonèením nejpozdìji do 22 hodin tého dne
c) ve venkovním prostoru (vnì budov a
na veøejných prostranstvích) od 8 h do 22 h.
(2) Místní omezení dané charakterem
místa: na ulici Nábøeí lze veøejné hudební
produkce poøádat:
a) ve dnech, po kterých následuje den
pracovního klidu nejdøíve od 8 hod. s ukonèením nejpozdìji ve 23 hod. tého dne,
b) v ostatních dnech nejdøíve od 8 hod.
do 22 hodin,
c) v pøípadì venkovního areálu a venkovního posezení od 8 hodin do 22 hodin.
Rozhodnutím zastupitelstva mìsta mohou být urèena dalí místa (èásti mìsta) s tímto
omezením, které budou tvoøit pøílohu této
vyhláky.
(3) Ustanovení odstavce 1 a 2 se vztahuje
i na veøejné hudební produkce poøádané
v místnostech hostinských provozoven a v

budovách kulturních i jiných obdobných
zaøízení, ovem není jím dotèena provozní
doba.
(4) Ustanovení odst. 1 a 2 se nepouije:
a) ve dnech 31. prosince a 1. ledna
b) v pøípadech, pro které bude stanovena
výjimka podle èl. 5 této obecnì závazné vyhláky.
(5) Veøejné hudební produkce lze poøádat jen v prostorách k tomu urèených rozhodnutím stavebního úøadu.

Článek 3
Povinnosti poøadatele veøejné hudební produkce, která se má konat na veøejném prostranství
(1) Poøadatel je povinen:
a) oznámit poøádání veøejné hudební produkce alespoò 7 dní pøedem Mìstské policii
Napajedla a v oznámení o konání akce uvést
den, místo a zahájení konání akce, pøedpokládanou dobu ukonèení, pøedpokládaný poèet
úèastníkù
b) na základì ohlaovací povinnosti zaplatit místní poplatek
c) zajistit poøádek v místì konání veøejné
produkce dostateèným poètem zøetelnì oznaèených a zpùsobilých poøadatelù
d) zajistit pro udrení poøádku v místì
konání veøejné produkce dostateèný poèet
nádob na odpadky a té následnou likvidaci
odpadkù. Je-li to nezbytné, zajistit neprodlený úklid vyuité èásti veøejného prostranství,
a to na vlastní náklady, po dohodì s oddìlením ivotního prostøedí MìÚ provést úpravu
travnatých ploch pøed zapoèetím akce a po
jejím skonèení
e) plakáty a jiné propagaèní materiály
vylepovat na plochách k tomu urèených
f) vytvoøit orgánùm obce a stráníkùm
Mìstské policie podmínky pro øádný výkon
dozoru a kontroly, zejména pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibracemi a jiné pøedpisy.
(2) Dalí povinnosti vyplývající pro poøadatele veøejných hudebních produkcí ze
zvlátních právních pøedpisù nejsou touto
obecnì závaznou vyhlákou dotèeny. 2/

Článek 4
Ochrana veøejného zdraví
Podle § 96 zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví, mùe zastupitelstvo
obecnì závaznou vyhlákou naøídit pro území obce nebo jeho èást k ochranì zdraví pøed
hlukem a vibracemi konec provozní doby
hostinských provozoven, heren a obdobných
provozoven slueb, pokud jejich produkcí
nebo provozem dochází k neúmìrnému obtìování obèanù.

Článek 5
Výjimky
(1) Z ustanovení èl. 2 odst. 1 a 2 této
vyhláky mùe na písemnou ádost udìlit
výjimku rada mìsta, kterou zastupitelstvo
tímto k tomu zmocòuje. Na udìlení výjimky
není právní nárok.
(2) Výjimku lze udìlit:
a) na poøádání konkrétní akce
b) na urèité èasové období, je-li èinnost
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pravidelnì opakována, ne vak na dobu pøesahující 1 rok.
(3) adatel o výjimku doloí ádost tìmito údaji:
a) jméno, pøíjmení, bydlitì nebo název,
IÈO a sídlo provozovatele
b) pøesné oznaèení druhu produkce, doba
a místo konání, urèení poøadatele, uvedení
druhu hudební produkce a jejího provozovatele
c) jméno, pøíjmení a bydlitì osoby odpovìdné za zajitìní poøadatelské sluby
d) pøedpokládaný poèet osob, které se
produkce zúèastní.
(4) Rada mìsta mùe udìlení výjimky a
stanovení její úèinnosti podmínit splnìním
urèitých doplòujících podmínek smìøujících
k zajitìní veøejného poøádku.
(5) Rada mìsta mùe udìlenou výjimku
v prùbìhu jejího trvání odejmout, naruuje-li
èinnost v dobì noèního klidu veøejný poøádek.

Plakáty se nevylepují v naem mìstì podle
zásad vyhláky ba dokonce ani obecné morálky. e nejde o pøestupek pøespolních, ale
e si navzájem zpùsobují kodu místní poøadatelé, dokazuje i ná snímek. Foto vb

Článek 6
Kontrola a sankce
(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 zvlátních pøedpisù. 3/

Článek 7
Závìreèná ustanovení
(1) Tato obecnì závazná vyhláka nabývá úèinnosti ji dnem vyhláení, tj. dnem
26.6.2001. Naléhavý zájem na døívìjí úèinnosti je ten, e stanovení povinností vyhlákou je nezbytné ji od poèátku období prázdnin a dovolených.
1) zák. è. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu
2) napø. zák. è. 37/1989 Sb., o ochranì
pøed alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
ve znìní pozdìjích pøedpisu, zák. è. 258/
2000 Sb., o veøejném zdraví ,
3) zák. è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zøízení), zák. è. 200/1990 Sb., o pøestupcích,
v platném znìní
PaedDr. Libue Pacholíková - starostka
Frantiek Cívela - místostarosta
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Junák hlásí
Připravujeme tábor
Uplynulé ètvrtletí bylo bohaté na události, týkající se naí èlenské základny. Junák se
pøipravuje na svùj snìm, který bude v øíjnu
ve Vsetínì. Pøed tímto snìmem se konaly
snìmy niích organizaèních jednotek. Snìm
naeho støediska byl v dubnu a vedoucím
zùstal na dalí tøi roky br. Milo Sudolský. Na
poèátku èervna se uskuteènil okresní snìm.
V dubnu mìli svùj celostátní snìm Oldskauti.
V kvìtnu probìhlo okresní kolo Svojsíkova
závodu skautù a skautek.
Z naeho støediska hlídka skautek byla
na estém místì. Hlídka skautù byla sice nejrychlejí, ale scházelo jim více skautských
znalostí. Nai èlenové spolupracovali pøi Dnu
zemì v prostorách zámku a pøi Dnu dìtí na
Pahrbku. Rovnì se zúèastnili jako poøadatelé Bambiriády v Praze organizované dìtskou
radou dìtí a mládee. kolní rok jsme ukonèili volbou "miss" a "missáka" a teï plnou
parou pøipravujeme tábor. Ten bude od 28. 7.
do 11. 8. v naí základnì u Karolinky. Pracuje
se na plné obrátky k zajitìní vekeré organizace, písemností vèetnì pøihláek, kontroluje materiál a zajiují potøebné opravy a úpravy. Je to pro organizátory vlastnì ji bìná
èinnost pøed kadým táborem, nebo to provádìjí èlenové, kteøí organizují tábor ji po
nìkolikáté.
V minulém roce se v novinách objevilo i
nìkolik zpráv o sexuálním obtìování dìtí na
letních dìtských táborech. Poøadatelem táborù mùe být, podle platných zákonù, témìø kdokoliv a tak se mùe stát, e vedoucí a
instruktoøi nemusí vdy skýtat záruku øádné
organizace, hygieny a mùe dojít i k závanìjím, vlastnì ji trestným skutkùm.
To se v podstatì nemùe na naich skautských táborech stát. Nae tábory a tábory
organizované rùznými poøadateli jsou naprosto rozdílné u v tom, e úèastníci skautských táborù jsou èlenové organizace, kterou navtìvují i nìkolik let a tábor je vdy
souèástí celoroèní èinnosti. Vedoucí znají své
èleny, ti znají své vedoucí a znají je i rodièe.
Nemusí mít proto ani jedni ani druzi nìjaké
obavy. Pøeváná vìtina dìtí a i vedoucích
absolvovali tábor ji nìkolikrát. Vìdí co na nì
èeká a na co se mají tìit. Pøejeme vem
dìtem hlavnì pìkné poèasí a pìkné záitky
nejen z tábora, ale z celých prázdnin.
-ofka

Skauting a ekologie
Ekologie je v krátkosti ochrana pøírody.
Skauting a ochrana pøírody patøí od prvopoèátku k sobì. O ekologii slyíme ve vech
médiích, jakmile se chce nìkde postavit nová
továrna, vybudovat silnice, hledají-li se nové
suroviny a o výrobì elektrické energie nemluvì. Nìkdy na nás ekologie pùsobí pøímo,
jezdí-li nám auta kolem oken, nìkdy nepøímo
se záporným dopadem, napø. kyselé detì

nebo skleníkový efekt. Ve skautingu mluvíme více o ochranì pøírody. A e slova nejsou
marná dokazuje èlánek z ruènì psaného èasopisu, který vydává jedna nae dívèí druina. Èlánek opisuji v celém rozsahu bez jediné
opravy.
Nech brouka ít.
Hádanka: èeho je na svìtì nejvíc?
a/ lidí, b/ mravencù, c/ psù
Odpovìï: b/ na svìtì je víc mravencù
ni lidí a psù.
Brouci - fuj! K èemu jsou dobøí? Divil by
ses! Brouci mají dùleitou úlohu - pomáhají
udrovat zdravou Zemi. Nemohli bychom
toti bez nich ít!
Vìø nebo nevìø, ale bez íal bychom
nemohli pìstovat ádné potraviny. Kypøí toti pùdu a zanechávají ji bohatou, jakou rostliny milují.
Na ploe o velikostí fotbalového høitì
najde a 2 miliony íal! Vèely jsou také
nepostradatelné. Lítají z kvìtiny na kvìtinu,
sbírají pyl a vyrábìjí z nìho med. Pøenáejí
pyl na jiné kvìtiny, které pak vytvoøí semena
a tak rostou dalí rostliny. A protoe k ivotu
rostliny potøebujeme, jsme vèelám vdìèni.
V Americe existují více ne dva tisíce
rùzných druhù pavoukù. Vzbuzují sice hrùzu, ale usnadòují nám ivot. erou toti hmyz,
napø. mouchy. Bez pavoukù by se hmyz pøemnoil.
Co mùe dìlat Ty:
A pøítì uvidí na cestì brouka, pomoz
mu. Jemnì ho zvedni a dej z cesty stranou,
kde na nìj nikdo nelápne.
Najde-li brouka doma, pomoz mu dostat
se ven, nebo nech, aby si v klidu nael cestu
sám. Buï otevøi okno, aby mohl ven, nebo ho
na kousku papíru vynes sám. Brouk vás asi
nechtìl navtívit, dostal se do domu omylem.
A najde pavouka, pozoruj ho. Obdivuj
ho, ale nezabíjej ho. A uvidí, jak si dìlá sí,
chytá mouchu a dokonce ji seere, uvidí
velké dobrodruství ivota, vìtí, ne vídá v
televizi.
Lenka
Je potøeba k tomu nìco dodat? Myslím,
e ne.
-ofka-

Významná výročí
Červenec
l 1. 7. 1991 byl v Praze podepsán protokol o
rozputìní Varavské smlouvy
l 1. 7. 1981 zemøel Zdenìk Burian, malíø a
ilustrátor
l 1. 7. 1981 zemøel Jiøí Voskovec, herec
l 2. 7. 1996 zemøel Milo Kirschner, loutkoherec
l 8. 7. 1786 zahájilo èinnost èeské Vlastenecké divadlo Bouda uprostøed Koòského trhu,
dnení Václavské námìstí, hrála se zde èeská
divadelní pøedstavení
l 9. 7. 1611 v Praze na Malé Stranì v dnení
Karmelitské ulici byl poloen základní kámen ke kostelu Panny Marie Vítìzné
l 11. 7. 1856 zemøel Josef Kajetán Tyl, dramatik a herec
l 12. 7. 1971 byl otevøen první úsek dálnice
z Prahy do Miroovic
l 13. 7. 1986 zemøel Ladislav Peek, herec
l 18. 7. 1891 byla zahájena pravidelná doprava na první trati elektrické dráhy, která
byla 800 m dlouhá a vedla z Letné ke vchodu
do Královské obory
l 20. 7. 1941 se narodil Jiøí Grossmann,
herec (zemø. 5. 12. 1971)
l 20. 7. 1996 zemøel Frantiek Plánièka, fotbalista
l 21. 7. 1971 naøízením vlády ÈSR è. 66/1971
bylo historické jádro Prahy prohláeno mìstskou památkovou rezervací, území zahrnuje
Staré Mìsto, Nové Mìsto, Malou Stranu, Hradèany, Josefov, Vyehrad, svou rozlohou je
nejvìtí památkovou rezervací na svìtì
l 23. 7. 1926 se narodil Ludvík Vaculík,
spisovatel
l 24. 7. 1946 se narodil Vlastimil Harapes,
sólista baletu
l 25. 7. 1891 byl zahájen provoz lanové
dráhy na Petøín
l 28. 7. 1891 byla otevøena Petøínská rozhledna
l 29. 7. 1856 zemøel K. H. Borovský
l 31. 7. 1796 se narodil Jean-Baptiste Gaspard
Deburau (vl. jménem Jan Kapar Dvoøák)
francouzský mim èeského pùvodu
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Napajedelský volejbal slaví úspěch
Tak je to koneènì tady!!!
Po dlouhém snaení se volejbalový tým
z Napajedel doèkal vytoueného cíle a po
parádní jízdì postoupil do 2 ligy volejbalu.
Parta, její základ tvoøí hráèi z Napajedel,
Otrokovic a Zlína, prola suverénnì základní
èástí oblastního pøeboru, v ní ztratila pouze
dva zápasy a jako pomyslnou "tøeinku na
dortu" porazila ve dvou kvalifikaèních utkáních ostøílený tým Hodolan - vítìze druhé
skupiny oblastního pøeboru - 3:2 a 3:1, èím si
zajistila postup.
Tímto úspìchem vyvrcholilo nìkolikaleté pùsobení týmu v oblastní soutìi, pøièem
byl cíl nìkolikrát takøka na dohled. Vdy se
vak projevila velká slabina naeho týmu úzká základna a výpadek spojený se zranìním nìkterého z hráèù. A kteøí to tedy jsou?
Na smeèi kapitán Michal "Meïo" Medek
(Otrokovice) a Antonín "Kosa" Kostík (nyní
ji Napajedla), na nahrávce Martin "Peòa"
penik (Napajedla) a Lubo Machaèka (nyní
ji Napajedla), na univerzálovi Michal Rùièka (Napajedla) a koneènì na blocích Pavel
Dufek a Marek Rùièka (oba Napajedla). Kouèe, trenéra a realizaèní tým v jednom zajiuje Vojtìch Rùièka (Napajedla) a mládí je
zastoupeno Èesou Polèákem a Lukáem
Rùièkou (oba Napajedla). Tito hráèi se podíleli na vítìzství v základní èásti, pøi kvalifikaci
výbornì nahradil Michala Rùièku Honza
Machaèka (Zlín). Nutno nezapomenout na
Jiøího Surého (Napajedla), tè. v Anglii. Bylo
by také na místì podìkovat vedení Napajedelského volejbalu a sponzorùm, kteøí bezproblémovì zatiují nai èinnost. Díky.
Volejbalový klub se tímto zaøadil po boku
dalích "druholigových" sportù mìsta Napajedel - házené a tenisu. Kdy si navíc uvìdomíme,
na jaké úrovni se u nás hraje fotbalová soutì,
je spokojenost s vývojem sportu v naem
mìstì na místì.

Bude jistì zajímavé sledovat poèínání
týmu v nové soutìi, její úroveò je podle
referencí mnohem vyí. Bude potøeba mustvo posílit, a rozíøit èlenskou základnu, zvyknout si na hru v hale, zmìnu herních termínù
a pøizpùsobit tréninkové plány atd.
Základem naeho úèinkování ve vyí
soutìi je vak vyøeení spousty finanèních a
technických problémù, které bude vyadovat tradiènì vstøícný pøístup pøedstavitelù
mìsta, II.základní koly a v neposlední øadì
sponzorù. Bez jejich podpory bychom tuto
soutì nemohli odehrát.
-vr-

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Krycí jméno Fenix • Anatomie • Dračí
srdce 2 • Nikomu nevěř! • Ve spárech
Yakuzy • Lucie Bílá - život je zebra •
Vnadidlo • Tápání ve tmě • Vřískot 3 •
Klub zlomených srdcí • Nebezpečná
štvanice • Právo silnějšího • Do poslední
kapky krve • Prožij to naplno! • Nejlepší
gangster • ledové srdce • Špinavá
záležitost • Útěk z Alcatrazu • Virtuální
hrozba • Nepřítel • Zakázané sny • Alej
milenců • Pojídači špaget • Kmotr I,II,III
• Čas dravců • Turbulence 3 • V ohrožení
života • Mrtvý bod • Pražské povídky •
Peklo ve městě • Dokonalé město,
dokonalá vražda •

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00

Druholigový volejbalový tým: (stojící zleva) trenér Vojtìch Rùièka, Martin penik,
Antonín Kostík, Pavel Dufek, Marek Rùièka, Èestmír Polèák, (dole zleva) Michal Medek,
Lubo Machaèka, Jan Machaèka a Lubo Rùièka.
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Vtipnější vyhrává
Motto: koda kadého dne, kdy jsme
se nezasmáli. Vdy smích je lék, navíc
zadarmo.
Domov dùchodcù v Husovì ulici uspoøádal v zaèátku èervna zábavnou spoleèenskou soutì "Vtipnìjí vyhrává". Soutì byla urèena pro seniory, obyvatele
domovù dùchodcù na Zlínsku. Kdy by si
myslel, e starí lidé nemají smysl pro
humor, ten byl ve støedu 6. èervna vyveden z omylu. Bránice vech úèinkujících,
poroty i hostù, byly po tøi hodiny vystaveny velkému náporu. Ale popoøádku.
Od osmi hodin ráno se zaèali sjídìt
pozvaní hosté a soutìící z domovù dùchodcù v Luhaèovicích, Louèce, ZlínìBureovì a Penzionu Zlín. Pøipravovali se
samozøejmì i domácí soutìící. V první
èásti soutìe musel kadý úèastník povìdìt tøi vtipy, druhá disciplina byla volná soutìící mohl pøednést jakýkoliv vtipný
pøíbìh, básnièku, písnièku, scénku
Odbornou porotu tvoøili starosta Halenkovic Jaroslav Ulica, místostarosta z
Oldøichovic Jaroslav Hyánek, øeditel Penzionu Zlín Miroslav pidla, øeditel Domova dùchodcù v Napajedlích David Libiger
a pøedsedkyní poroty byla starostka Napajedel PaedDr. Libue Pacholíková.
Celou akci s pøehledem moderovala
vrchní sestra Marie Kolková.
Porota vùbec nemìla snadnou úlohu,
vdy nìkteøí úèinkující mìli i dokonalé
pøevleky. Nakonec se shodli na vítìzce
Marii Jagoové z Penzionu Zlín. Druhé
místo získala Marie Èumíèková a tøetí Stanislav Rajnoch, oba z Domova dùchodcù
Luhaèovice. Zvlátní cenu ve volné disciplinì udìlila porota Marii Jagoové a Marii Hrbáèkové z Penzionu Zlín, které svou
scénkou potvrdily, e aktivní ivot odchodem do dùchodu zdaleka nekonèí. Vichni si za svùj výkon vyslouili kytièku a
diplom, vítìzové navíc hezké dárky od
sponzorù.
Vítìzem vak byli v ten den vichni,
kteøí v sobì posbírali odvahu k tomu, aby
rozveselili ostatní. Zajímavým zjitìním
bylo, e si stále umí dìlat legraci nejvíce
sami ze sebe. Velké èást vtipù byla o stáøí
a starostech se stáøím souvisejících. Nechybìla vak ani vtipy "koilaté" èi "kameòáky". Posuïte sami:
"Modlíte se pøed jídlem?"
"Proè, moje ena vaøí výbornì!"
***
"Víte jaký je matematický vzorec nevìry?"
??? "Hop na druhou!"
***
Následovalo obèerstvení a spoleèné
zpívání pøi harmonice. Nálada byla uvolnìná, vichni byli rádi, e mají svá vystoupení za sebou, e se jim daøilo a vichni se
výbornì bavili.
Dìkujeme vem, kdo se na akci podíleli
a vìøíme, e pøítí budou stejnì vydaøené.
Zamìstnanci DD Napajedla
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Když slovo dá slovo
Jak je výhodné, kdy spolu sousedky,
a uèitelky k tomu, vedou debatu pøes plot,
jsme se mohli pøesvìdèit 27. èervna v sále
ZU R. Firkuného. Uèitelky Lenka Hanáèková a Paulová zde pøipravili koncert ákù 3.
tøíd, kteøí navtìvují ZU, pro své spoluáky.
V hodinovém programu zaznìly housle, klarinet, flétny a klavír za doprovodu uèitelek
Straákové a Lenky Kvìtákové, hudebnì
pouèné slovo pøidala Lenka Hanáèková. Slavnostní koncertní nálada ovládla sál, dobrá
vìc se podaøila. V budoucnu se urèitì mùeme tìit na podobnì krásné koncerty v kamarádském kolektivu úèinkujících a posluchaèù stejného vìku.
Vem vak zatím pøejeme hezké prázdniny a hodnì dobrých nápadù po zaslouených mìsících volna.
Vyuèující tøetích tøíd II. Z Napajedla

Nové knihy
v městské knihovně
l Haller Rosalinda: Vìtìní. Pøehled o
tisícileté tradici vìtìní. Autorka líèí techniky, s jejích pomocí se lidé uvádìli a dosud
uvádìjí do transu, popisuje, na co je tøeba si
dávat pozor a jaká nebezpeèí a monosti s
sebou jednotlivé metody pøináejí.
l Harris Joanne: Èokoláda. Do francouzské vesnice se pøistìhovala exoticky
vyhlíející cizinka. Otevøela si pøímo proti
kostelu prodejnu èokolády. Knìz v ní vidí
váné nebezpeèí pro své stádeèko, pøedevím teï na poèátku pùstu, kdy by si lidé
mìli odpírat svìtská potìení.
l Hercíková Iva: Klára, holub rùový.
Hrdinka románu je Èeka provdaná za Amerièana. Bydlí na malém mìstì v Connecticutu a nic jí nechybí. Nic - kromì lásky. Její
tragikomické klopýtání po "bezcitné" Americe je humorné a dojemné zároveò. Pøesnì
takové, jakým je sám ivot.
l Hynková Sabina: Princezna Kámasútra. Romantický historický pøíbìh mladé
èeské lechtièny, která se zamiluje do svého nevlastního syna. Bìhem tatarského
vpádu do støední Evropy je zajata a zavleèena a do Indie, kde se jí dostane milostné
výchovy v duchu nejstarí erotické uèebnice svìta Kámasútry.
l Lanczová Lenka: Kde konèí svìt.
Hlavní hrdinkou dívèího románu je Sandra
Klimeová, která si od svých patnáctých
narozenin slibuje hodnì. Nejen chodit na
nepøístupné filmy, ale pøedevím spoustu
dospìláckých záitkù a úspìchù v lásce.
l Maar Anne: Kamarádky z lavièky.
Carmen a Sofie jsou spoluaèky. Bydlí ve
stejném domì, ale kadá ije v jiném svìtì.
Carmen je z chudé rodiny a o tom, co je pro
Sofii samozøejmé, mùe jen snít. Pomalu
mezi nimi vzniká pøátelství, které je nejen
krásné, ale i køehké a zranitelné.
l Mac Claughlin Chris: Jak ulevit bolesti. Kniha nabízí ucelený pøehled nejrùz-

Koncertovat pøed svými spoluáky vùbec neznamená, e to jde bez trémy, spíe naopak.
Mladí muzikanti to zvládli na jednièku a jejich spoluáci byli výborní posluchaèi.
nìjích prostøedkù a metod ke zmírnìní
bolesti vèetnì akupresury, masáí a relaxaèních technik.
l Machaè Jan: Kobylka Karolínka. Kobylka Karolínka, medvídek Bertík a neposedná abka Kvákalka putují krajem a proívají rùzná dobrodruství. Jejich pevné pøátelství nic nenaruí.
l Nesvadbová Barbara: ivot naneèisto. Dalí pøíbìhy mladé novináøky Karly,
hrdinky Øízkaøù a Bastiáøe, která proplouvá
nìkolika vánými i nezávaznými partnerskými vztahy. Stále hledá svou velkou lásku, ale nepohrdne ani tìmi meními.
l Oufkir Malika: Vìzeòkynì. Malika
vyrùstala v nádherném paláci marockého
krále a pohybovala se v nejlepí spoleènosti. Ze dne na den se vechno zmìnilo. Její
otec se pokusil zabít krále. Maliku, matku a
pìt jejích sourozencù uvìznili v nelidském
vìzení v pouti, kde proili patnáct let, ne
se jim podaøil neuvìøitelný útìk.
l Rowling Joanne K.: Harry Potter a
vìzeò z Azkabanu. Potøetí vzhùru do Bradavic. Èáry a kouzla budou s pøízrakem nebezpeèného vìznì provázet Harryho po celý
kolní rok. Kdo je hledaný uprchlík, jak dokázal Azkaban pøeít a proè se za Harrym vydal?
l Macourek Milo: ofka øeditelkou
ZOO. Dalí veselé pøíbìhy podnikavé opièky ofky Orangutanové a jejích kamarádù.
l Crha Richard: Slepièí polévka pro
dui èeského rodièe. Sbírka pøíbìhù, povídek a zamylení, veselých i váných, tentokrát o tom, co to znamená být rodièi, prarodièi, vnouèaty i dìtmi.

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

Masarykovo námìstí, tel. 794 45 87.

Ze školních lavic
u Pøesycený roztok je takový, který toho
obsahuje víc, ne se do nìj vejde.
u Mìsíc je planeta podobná naí Zemi,
jenom je jetì mrtvìjí.
u Kdy ucítíte plyn bez chuti a zápachu,
je to pravdìpodobnì oxid uhelnatý.
u H2O je horká voda, CO2 studená.
u Vakuum je velký prázdný prostor, ve
kterém ije pape.
u Harfa je nahé piano.
u Tuba je nástroj vìtí ne její jméno.

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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Klub českých turistů
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Otevírání skal
Asociace TOM-Azimut spolu s Klubem
horských sportù poøádala 19. a 20. kvìtna tzv.
"Otevírání skal". Na turistické chatì Na Kapli
se nás v sobotu selo opravdu hojnì. Celkem
48 rodièù a dìtí, stejnì tolik kol a batohù.
Poèasí bylo pøíjemné a nic nám nebránilo
vydat se k chatì na Lukovì, která patøí horolezcùm zdejího regionu. Cesta vedla po rovince, z kopce, do kopce - tak jako kadá jiná.
Po hodinì jízdy jsme si dali malou pauzièku.
Dìti se nasvaèily a plné elánu ji sedaly na
kola. Rodièe si jetì poøádnì nevydechli a
tak musely chvíli èekat. Kolem poledne jsme
byli vichni v cíli. Dospìlí sotva slezli kola a
my dìti u jsme byly nedoèkavé: "Tak kde
jsou ty skály? Kdy budeme lozit?" Trpìlivì
nám vysvìtlovali, e horolezci musí nejprve
pøipravit lana, vyzkouet pøístupové cesty
apod. S touto odpovìdí jsme se spokojily jen
na chvíli. Ve dvì hodiny u vyráíme za
horolezci do lesa. Zdál se být úplnì obyèejný, nikdy bych se nenadála, e jsou zde
schovány tak krásné skály. Nìkomu se a
sevøel aludek, kdy je spatøil.
A pak to zaèalo. Nakírovat se do úvazù,
pøivázat se a nahoru! Ale kudy?
Kamarádi horolezci nachystali tøi výstupové cesty rùzného stupnì obtínosti. Ale
kdy ze zemì to vechno vypadá stejnì,
vechno jednodue. Jasnì vidím, kde se chytnout, kam dát nohy, ale ouha. Jsem pùl metru
nad zemí, pøilepená na skálu a nevidím nic. A
vichni radí: Víc doprava! Nohu tam, kde má
pas! Ne, jetì kousek vý! Vý! Neboj se!
Nohy tvrdnou, ruce bolí, aludek je sevøený, s kadým metrem je to horí. Ale
pøece to nevzdám, u budu nahoøe. Koneènì, jsem vítìz! Chvilka oddechu a slaòovat
dolù. Ale jak? Vybavují se mi krásné obrázky
z televize, jak horolozeci èi záchranáøi visí ve
vzduchu, lehce se dotýkají skály nohama,

rostlin. Martin zadání zøejmì nepochopil a
vrátil se po 42 minutách s vysvìtlením, e
chce vyhrát cenu nejpomalejího bìce. Ta
mu také právem náleela.
Zbytek veèera probìhl v dobré pohodì.
Nejdøíve jsme dostali segedínský gulá a pak
jsme si mohli opéct pekáèky. Hrálo se na
kytaru, zpívalo a postupnì jsme odcházeli do
svých spacákù, které nám pøivezl autem kamarád Mira.
Dopoledne, po snídani, opìt na kola. Cesta
vedla kolem ZOO Lená, take jsme pøes plot
zahlédli irafy i jiná zvíøata a po 14. hodinì
jsme dorazili do Napajedel. Cestou jsme se
krásnì opálili, nikomu se nic nestalo a usmìvavé oblièeje rodièù i dìtí byly dùkazem, e
se akce vydaøila a bude tøeba ji pøítí rok
zopakovat.
Díky, kamarádi z Klubu horských sportù,
za krásné záitky mezi nebem a zemí.
Alena Janoková, A-TOM Azimut 1403

klouou dolù Kdo to nezkusil, neví, o èem
píu. Pøekonat strach, jen tak si sednout do
vzduchu, dret se jen lana, o jeho pevnosti
zas tak pøesvìdèena nejsem
A tak to pokraèovalo témìø pìt hodin.
Støídali jsme se, nìkdo rychleji, nìkdo pomalu, nìkdo vùbec. Nyní u víme, e tøeba Dan
je ikovný a nadaný mladý lezec. Pavel byl
nahoøe sedmkrát, Lucince to staèilo jednou a
Tondu nikdo nepøesvìdèil. Kamarádi z horolezeckého oddílu trpìlivì jistili, vysvìtlovali,
radili, povzbuzovali. Byla to od nich sluba
hodná obdivu. Díky jejich obìtavosti to bylo
nádherné odpoledne a vichni jsme si to
prima uili.
Nìkteré z dìtí zùstaly radìji na pevné
zemi a pøichystali pro ostatní orientaèní bìh
dle azimutù, asi tak na 15 minut. Tra byla
nároèná, ale zvládli ji vichni. Úkolem bylo
nejen dobìhnout co nejrychleji do cíle, ale
také odpovìdìt na otázky, týkající se zvíøat a

Aeskulap se směje
Manel navtíví lékaøe své manelky.
Doktor: " Vae ena je skuteènì vánì
nemocná. Bohuel se nám vak nìkolik
výsledkù pomíchalo. Vae ena má buï
Alzheimerovu chorobu nebo AIDS."
"Co budu proboha dìlat?"
"Já bych ji na Vaem místì vzal nìkam
na výlet a vysadil ji daleko od domova.
Kdy najde cestu domù, u bych s ní
nespal."
l l l
"Jenom ádnou paniku," uklidòuje lékaø pacienta, "tuto operaci u jsme provádìli nejménì tøicetkrát. Jednou se to musí
podaøit!"
l l l
Oèní lékaø po vyetøení k pacientovi:
"Jak jste se sem vùbec dostal?"
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