NAPAJEDELSKE
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VII.

LEDEN 2002

CENA 5 KČ
Sbor dobrovolných hasièù v Napajedlích v roce 120. výroèí svého zaloení zve své spoluobèany na tradièní

hasičskou zábavu,
která se koná v sobotu 16. února
2002 v sále sokolovny v Napajedlích.
Od 19 hodin bude hrát skupina EX
DUO, pøipraveno je obèerstvení i bohatá tombola. Vstupné 40,- Kè.
Srdeènì zvou poøadatelé

Hanka Tranová je ákyní ZU R. Firkuného, je jí sedm let a je autorkou obrázku, který byl
vybrán mezi více ne sedmi tisíci dìtských prací do kalendáøe evropského vzdìlávacího
programu Socrates. Více se doètete uvnitø listu.

Úrodný rok
Nìkdy si dává první høíbì roku na
èas, zato letos bylo do pùlky ledna odrozeno plných deset procent vech høíbat,
která v letoním roce v Høebèínì èekají.
Úplnì první byla Snìhurka ze soukromého chovu a teprve druhá - dcera Radiace
a House Rulese - byla "nae". Bystrá a
neposedná se záøivou hvìzdièkou na
èele.
Ná objektiv zaujalo malinkaté høíbátko s maminkou Slavností o dva boxy
dál. Pospíchalo na svìt o mìsíc døíve ne
mìlo a chovatelé se mu vìnují s mimoøádnou nìhou. Øíkají mu Slamìnka,
i kdy oficiálnì jméno jetì nemá. "Bude
dobré," øíká Joka Zlatník. "Loni jsem
odrodil edesát høíbat a vechna byla
krásná a zdravá."
Slamìnka i její dosavadní vrstevníci
mají pro zdravý vývoj vechny pøedpoklady.
-red-

První napajedelský obèánek roku 2002
se jmenuje Helena Madarasová.

Noví občánci Napajedel
První napajedelský obèánek roku 2002
spatøil svìtlo svìta hned v první den roku.
A pøesnìji - je to dìvèátko a jmenuje se Helena Madarasová.
Pøes obecnì klesající porodnost byl zaèátek roku na nové obèánky v Napajedlích
velmi tìdrý. 2. ledna se narodily dalí dvì
holèièky napajedelským rodièùm - Barbora
aludková a Sabina Èerníèková. Kluci na
sebe nenechali také dlouho èekat. Pøili na
svìt 3. ledna a rovnou dva - Tomá a Jan
Stokláskovi.
K slavnostnímu uvítání budou dìti pozvány na mìstskou radnici a nìkdy v bøeznu, ale dobré zdraví, tìstí a spousta radosti
a je provází od prvního dne po vechny dny
a roky pøítí.

DNES V LISTĚ
l Co jak s odpady v roce 2002
l Fotoreportá Klubu kultury
l Novì v pøidìlování bytù
l Úspìch výtvarníkù ZU
l Nabídka kulturních akcí, výstav aj.

2

Zprávy z radnice

NAPAJEDELSKÉ

Z jednání městské rady a zastupitelstva
Zastupitelstvo 10. prosince 2001
l schválilo odprodej pozemku st. p. è.
1425 a p. è. 7407/2 Frantiku Fierovi, bytem
Zlín
l schválilo smìnu potøebné èásti pozemku p. è. 6477/6 pro rekonstrukci komunikace a odprodej zbývající èásti pozemku p. è.
6477/6 Alenì a Jar. Koleèkáøovým, Pod Kalvárií 591
l schválilo prodej pozemkù katastru nemovitostí, vzniklých oddìlením na základì
geometrického plánu v k. ú. Otrokovice Jarmile a Aloisi varcovým bytem Otrokovice
l schválilo zøizovací listinu pøíspìvkové
organizace Základní kola Napajedla Komenského 298 a zmìnu zøizovací listiny pøíspìvkové organizace Základní kola Napajedla Komenského 268 a smlouvy o bezúplatném pøevodu movitého majetku do vlastnictví pøíspìvkových organizací Z Komenského 298 a Z Komenského 268
l schválilo zøizovací listinu organizaèní
sloky mìsta Knihovna Napajedla a smlouvu o zruení závazkù a pøevodu èinností s
Knihovnou Fr. Bartoe Zlín vèetnì pøevodu
zamìstnancù Mìstské knihovny v Napajedlích, jako i ádost o bezúplatný pøevod
vlastnictví k vìcem movitým a knihovnímu
fondu
l schválilo rozpoèet mìsta Napajedla pro
rok 2002 ve formì finanèního provizoria
l delegovalo Fr. Cívelu a jako náhradníka
ing. P. Ratiborského jako zástupce akcionáøe mìsto Napajedla na mimoøádnou valnou
hromadu a. s. Vodovody a kanalizace Zlín
l schválilo výi dalích odmìn neuvolnìným èlenùm zastupitelstva mìsta dle pøedloeného návrhu
l vyhlásilo výbìrové øízení pro rok 2002
na poskytnutí pùjèek obèanùm mìsta z Fondu pro rozvoj bydlení a vzhledu mìsta.
ádosti mohou obèané odevzdávat do 31. 1.
2002
l schválilo úpravu cen za odstraòování
komunálního odpadu
l schválilo smlouvu o zøízení vìcného
bøemene chùze a jízdy po cestì v areálu
zámeckého parku Napajedla
l schválilo termíny konání zasedání mìstského zastupitelstva v I. pololetí 2002
l schválilo zruení usnesení è. 73/6/2001
ve vìci schválení poøízení zmìny územního plánu sídelního útvaru Napajedla - lokalita Títì
l schválilo zruení usnesení è. 45/4/2001
ve vìci schválení zadání ke zmìnì è. 14
územního plánu - lokalita è. 1 Nad Zámkem
l schválilo zmìnu è. 14 územního plánu
sídelního útvaru Napajedla - lokalita è. 2
Pìnné, lokalita è. 3 Pod Dubovou a Lokalita
è. 4 Janiova skála
l schválilo obecnì závaznou vyhláku è.
5/2001 o závazných èástech územního plánu sídelního útvaru Napajedla zmìna è. 14
l doporuèilo dle pøedloeného návrhu zvýení kapacity Základní koly Napajedla Komenského 268
l schválilo prodej pozemku p. è. 461/45 v

katastrálním území Napajedla do podílového vlastnictví drustev NOVICE IMMOBILIEN a NOVICE PROPERTY
l schválilo plán èinnosti kontrolního výboru na I. pololetí roku 2002
l nesouhlasilo s podpisem smlouvy na
odkoupení kanalizace a komunikací v areálu Slávia v navreném znìní

Rada dne 17. prosince 2001
l ve funkci valné hromady NBTH, s.r.o.,
schválila plán práce na rok 2002, zøízení
licence a výrobu a rozvod tepla a odmìnu
øediteli spoleènosti
l ve funkci valné hromady Technické správy mìsta, s. r. o., doporuèila postup doøeení koupì majetku od mìsta napajedla dle
varianty 1 pøedloeného návrhu a schválila
odmìnu øediteli spoleènosti a rozíøení oboru podnikání dle pøedloených ivnostenských listù
l schválila zásady hospodaøení s bytovým
fondem v majetku mìsta Napajedla
l souhlasila s podpisem smlouvy mìstského kina s Ochranným svazem autorským
l seznámila se se zápisem z jednání sboru
pro obèanské záleitosti ze dne 4. 12. 2001
l seznámila se se zápisem z jednání protidrogové komise ze dne 29. 11. 2001
l schválila vyhláení zámìru o poskytnutí
bezplatného uívání nebytových prostor v
areálu koly Komenského 298 pøíspìvkové
organizaci Z Napajedla Komenského 298
na dobu neurèitou vèetnì pozemkù v oploceném areálu koly
l schválila vyhláení zámìru pronajmout
nebytové prostory v èásti pøízemního podlaí Z Komenského 268 Domu dìtí a mládee v Napajedlích za 2 Kè roènì a úhradu
slueb (el. energie, teplo, voda) na dobu
neurèitou
l schválila dohodu o zmìnì nájemní
smlouvy ze dne 6. 3. 2001 mezi mìstem
Napajedla a Z Komenského 268, spoèívající v ukonèení nájmu nebytových prostor,
slouících DDM, ke dni 31. 12. 2001
l souhlasila se zmìnou èl. VI smlouvy è.
15 o návratné pùjèce z Fondu pro rozvoj
bydlení a vzhledu mìsta s Antonínem arkõzi, Zámoraví 661
l schválila vyhláení zámìru pronájmu
èásti pozemku katastru Napajedla p. è. 4158/
5 Zdeòce a Vladimíru Sedláèkovým k zemìdìlským úèelùm
l uvolnila stráníka Josefa Hlavaèku na
základì jeho ádosti z plnìní nìkterých úkolù pøi øízení Mìstské policie a povìøila plnìním nìkterých úkolù v øízení MP Denisu
Èudovou
l schválila rozpoètové opatøení è. 33/
2001 ve výi 1000 Kè z dùvodù finanèního
pøíspìvku pro sdruení pacientù s diagnózou Bechtìrevovy choroby
l schválila smlouvu o dílo na zhotovení
kompletní dokumentace pøihláky pro projekt Sapard: Pøestavba hospodáøské koly
na Základní umìleckou kolu R. Firkuného
v Napajedlích
l povìøila starostku mìsta PaedDr. L.
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Pacholíkovou k jednání s firmou Housacar
o podmínkách smlouvy o rozíøení autobusových spojù
l povìøila Danu Mikokovou z odboru
správy majetku a investièního rozvoje zastupováním mìsta Napajedla v komisi pro
projednávání pozemkových úprav a restituèních nárokù, týkajících se mìsta napajedla
l schválila uzavøení nájemní smlouvy na
byt v domì s peèovatelskou slubou Pod
Kalvárií s Bohumilem Viktorou, U Lázní 346
l schválila rozpoètové opatøení è. 34/2001
za úèelem pøevedení finanèních prostøedkù
mìsta na úèet obce Halenkovice na základì
smlouvy o sdruení prostøedkù na rekonstrukci hospodáøské koly

Tomá bez dudlíku, Jan s dudlíkem nebo
pøesnì naopak. To zatím vìdí jenom
rodièe Stokláskovi.

Hráli jsme o kalendáře
Tajenka køíovky z posledního vydání
Napajedelských novin v roce 2001 znìla: " ..
nebo ne?" Vichni lutitelé, kteøí doruèili
znìní tajenky do podatelny Mìstského úøadu, odpovìdìli správnì a my jsme vylosovali tøi výherce, kteøí obdrí nástìnný kalendáø Napajedel 2002. Jsou to J. Tralichová,
Nábøeí 1350, Stiegler, Napajedla 1158 a Jana
a Lubo Gajdùkovi, Pod Kalvárií 329.
Blahopøejeme.
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Co a jak s odpady v roce 2002
Dnem 1. ledna 2002 vstupuje v platnost
nový zákon o odpadech è. 185/2001 Sb., se
kterým pøichází spousta zmìn. Nejvìtí zmìnou, kterou ji zavedly nìkteré okolní obce, je
monost vybírat poplatek za kadou osobu
s trvalým pobytem v obci. Zákonem stanovená maximální sazba je 500 Kè za osobu a rok
(napø. ètyøèlenná rodina mùe zaplatit za rok
a 2000 Kè.).
Dle nìkterých názorù by tento poplatek
vedl k nehospodárnosti a nepodporoval by
tøídìní odpadù. V naem mìstì proto zùstane
v platnosti výbìr za jednotlivé odpadové nádoby tak, jak tomu bylo doposud - zpùsob
platby se tedy nemìní. Vzhledem k velkému
navýení poplatkù za uloení odpadu na skládku (Moravská skládková spoleènost Kvítkovice - 680 Kè/t) bylo mìsto nuceno pøistoupit
k zavedení výbìru plateb ve sbìrných dvorech, aby alespoò èásteènì byly pokryty poplatky za uloení odpadu na skládku. Máme
zato, e pro obèany bude tento zpùsob výhodnìjí. Napø. pokud bude ètyøèlenná rodina
tøídit odpad, zaplatí roènì za popelnici 650 Kè
a za deset návtìv sbìrného dvora 150 Kè, co
je dohromady 800 Kè za rok. Pøi platbì 500 Kè
na osobu a rok by tato rodina zaplatila 2 000 Kè.
Co z tohoto zákona bude vyplývat pro
obèana si alespoò v krátkosti pøiblííme. V
paragrafu 12 výe uvedeného zákona se øíká,
e pokud není stanoveno jinak, lze s odpady
nakládat pouze v zaøízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona urèena. V praxi
to znamená, e obèan mùe odloit odpad
pouze do své sbìrné nádoby (popelnice) nebo
do sbìrného dvora, který je umístìn v ulici Na
Kapli ve dvoøe Technické správy mìsta a na
sídliti Malina II.
K tomu se vztahuje také znìní paragrafu
17, kde se mimo jiné øíká, e osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k
tomu urèených ode dne, kdy tak obec stanoví
obecnì závaznou vyhlákou. Upozoròujeme,
e mìsto Napajedla má stále platnou obecnì
závaznou vyhláku è. 5 z roku 1998, která

nakládání s odpady øeí.
A nyní ke zmìnám v nakládání s odpady
na území mìsta Napajedla. Jak ji bylo výe
uvedeno, velkou zmìnou je výbìr poplatkù za
uloení odpadu ve sbìrných dvorech. Výe
poplatku je uvedena v tabulce è. 1.
Poplatek bude vybírán formou poukázek.
Cena jedné poukázky bude 15 Kè. Prodávat se
budou v kanceláøi Technické správy mìsta v
ulici Na kapli è.p. 387 a v nìkterých novinových stáncích. V praxi to bude vypadat následovnì.
Obèan pøiveze do sbìrného dvora odpad,
obsluze sbìrného dvora odevzdá poukázku,
na které je uvedeno jméno obèana a datum
pøedání odpadu. Poplatky se zaènou vybírat
od 1. února 2002.
Vzhledem k tomu, e mnoho obèanù uklízí
i veøejná prostranství v blízkosti svých domovù, je umonìno ukládání trávy a listí ve sbìrných dvorech zdarma.
Tabulka è. 2 seznamuje obèany s výí
plateb za vývoz sbìrných nádob v roce 2002.
Stanislava Kozmíková, odb. iv. prostø.

Poplatky za popelnice
Systém výbìru poplatkù za popelnice se
nemìní. Známky se budou prodávat jako obvykle v kanceláøi Technické správy. Prodej
bude zahájen 21. 1. 2002 a ukonèen 28. 2. 2002.
V uvedené hodiny je mono si zakoupit i novou popelnici a známky v hodnotì 15,- Kè na
uloení odpadu ve sbìrných dvorech.
Prodejní doba :
Pondìlí, støeda
7.00 - 17.00 hod
Pátek
7.00 - 14.00 hod
Pøestávka na obìd
10.30 - 11.30 hod
Provoz sb. dvorù (Na Kapli, Malina II)
støeda
15.00 - 18.00 hod
sobota
8.00 - 12.00 hod
Ing. Ale Jirkù, øeditel TS mìsta, s.r.o.

Tabulka è. 1 - Poplatek za uloení odpadu ve sbìrném dvoøe
druh odpadu
stavební su
domovní odpad
skøíò, pohovka
tráva, listí
papír, lepenka
kovy
pet láhve
sklo
akumulátor
lednièka
televizor, monitor
2 ks pneumatik

poplatek
15 Kè
15 Kè
15 Kè
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
15 Kè
15 Kè
15 Kè
15 Kè

Jednací kalendář
V I. pololetí 2002 se bude konat zasedání Zastupitelstva mìsta 25. února, 22. dubna a 17. èervna. Zasedacím dnem je pondìlí a jednání se koná v zasedací místnosti
Mìstského úøadu v 16 hodin.
Termíny zasedání Rady mìsta a spoleèných zasedání se Zastupitelstvem mìsta se konají v I. pololetí 2002 rovnì v
pondìlí, vdy v 15.00 hod., a to v termínech: 14. ledna - zasedání RM, 28. ledna zasedání RM+ZM, 11. února - zasedání RM,
11. bøezna - zasedání RM, 25. bøezna - zasedání RM+ZM, 8. dubna - zasedání RM, 6.
kvìtna - zasedání RM, 20. kvìtna - zasedání
RM+ZM, 3. èervna - zasedání RM

Tabulka è. 2 - Poplatky za svoz domovního odpadu v roce 2002

110 – 120 l
plechová, plastová popelnice
240 l - plastová popelnice
1 100 l - kontejner

2x
týdnì

1x
týdnì

kombinovaný

1x
za 14 dní

1x
mìsíènì

xxx

1 210

1 125

650

475

xxx
17 250

2 425
10 375

xxx
xxx

1 300
6 500

xxx
xxx
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Kolik je za odpady
hodně?
Poslední dobou
je èastým tématem
èlánkù v novinách platba za likvidaci domovního odpadu. Dovolte
mi, abych i já pøispìl svou trokou do mlýna.
Vzhledem k tomu, e se touto problematikou
zabývám profesnì ji nìkolik let, mùu vycházet ze skuteèností v naem mìstì.
Nejèastìjí otázkou je výe poplatku za
uloení odpadu. Jako kadý, bych si i já pøál,
aby tento poplatek byl co nejnií. Jene
ruku na srdce, je 650 Kè/za popelnici za rok
tak obrovská èástka? Pøi svozu 26x roènì je
poplatek za odvezení jedné popelnice 25 Kè.
Pochopitelnì vekerý odpad se do popelnice nevejde, proto jsou v naem mìstì
kromì kontejnerù na papír, sklo a plasty
zøízeny i sbìrné dvory. Do letoního roku
byly provozovány pro obèany zdarma. Vzhledem k nárùstu poplatku za uloení odpadu
na skládkách (jen poplatek obci, na jejím
území je skládka, vzrostl podle nového zákona o odpadech z 50 na 200 Kè za tunu komunálního odpadu a u nebezpeèného odpadu z
1 100 Kè na 3 500 Kè/za tunu ) byla i nae obec
nucena pøistoupit na platbu za uloení odpadu ve sbìrných dvorech.
Velké spory se vedou o to, zda zavést
místní poplatek, nebo ponechat stávající systém. Dle mého názoru, a jsem rád, e i dle
názoru zastupitelstva, je ná systém ekologiètìjí a pro poøádkumilovné obèany i levnìjí.
Pokud budou tøídit odpad, plasty, papír, sklo,
elezo a odpad ze zelenì budu bezplatnì
ukládat na místech k tomu urèených, postaèuje vìtinì domácností jedna popelnice se
svozem 1x za 14 dní. Pokud vyuijí 10x za rok
kontejner pro uloení objemného odpadu,
zaplatí dalích 150 Kè. Náklady na jednu rodinu, díky tøídìní, budou tedy cca 800 Kè za
rok.
Pokud obec pøistoupí k místnímu poplatku, jedná se ve vìtinì pøípadù o rozmezí 300
- 500 Kè na osobu (vèetnì nemluvòat) roènì.
Na ètyøèlennou rodinu tedy 1 200 - 2 000 Kè.
Vzhledem k tomu, e ve vìtinì obcí, které
tento poplatek zavedly, pøijímají dalí úøedníky na jeho správu, je jisté, e jejich mzdy se
v pøítím roce musí promítnout do ceny za
svoz. Sporná je také v tomto pøípadì motivace obèanù ke tøídìní. Pøiznejme si, e ve
vìtinì pøípadù jsme lidé pohodlní a i kdy
chceme mít kolem sebe èisto, tak v pøípadì,
e máme poloprázdnou popelnici, pùjdeme
se sklem nebo PET lahvemi a do sbìrného
místa? Myslím si, e mnoho lidí ne. Bohuel.
Zatímco náklady na likvidaci papíru, PET
lahví nebo skla jsou minimální, u papíru dokonce mírnì ziskové, v pøípadì smísení s
komunálním odpadem zaplatíme na skládce
i za tyto vyuitelné suroviny asi 700,- Kè/za
tunu.
Toto byly hlavní dùvody, proè se zastupitelé v naem mìstì rozhodli zùstat u stávajícího systému.
Ing. Ale JIRKÙ,
øeditel Technické správy mìsta, s.r.o.
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Zimní údržba, finance a rozum
§41 vyhláky 104/97 v platném znìní: Zimní údrbou se podle poøadí dùleitosti zmíròují závady vznikající povìtrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a
ve schùdnosti místních komunikací a
prùjezdních úsekù silnic
Jako kadou zimu, tak i letos je vdìèným tématem obèanù nadávání na patnou
údrbu komunikací. Nejoblíbenìjí vìta je "silnièáøi zase zaspali". Je tomu vak skuteènì tak ?
Mohou za ve opravdu silnièáøi ?
Vyhovìt vem rozhodnì nelze. Sportovnìji zaloení øidièi radìji jezdí po ujetém
snìhu bez soli a pinavé kváry, opatrnìjí
nejezdí v zimì radìji vùbec a mistøi svìta
chtìjí i v zimì jezdit co to dá, bez ohledu na
povìtrnostní podmínky.
Take my, co máme zimní údrbu na
starosti, se nikdy nezavdìèíme. Je jasné, e
i pro mne, øeditele TS, by bylo nejvýhodnìjí, kdybychom mìl tolik penìz, e bychom
vechen sníh prosolili a rozpustili a byl by
klid. Bohuel stùjme obìma nohama na zemi.
Je jasné, e asi málokdo z nás by chtìl
jet do Prahy po zmrzlé a zasnìené dálnici.
Je vak nutné mít beze snìhu i vechny
místní komunikace? Technická správa udruje asi 18 km místních komunikací a 6 km
chodníkù. Pokud bychom chtìli provádìt
takovou údrbu, jako SÚS na silnicích I. a III.
tøídy, nestaèila by nám v letoním roce na
zimní údrbu èástka 1,5 milionu korun. Tuto
èástku mìsto k dispozici nemá.
I kdyby mìsto prostøedky na posyp solí
mìlo, neznamená to, e by se ihned solí
mohlo sypat. Vyhláka zakazuje pouívat
chemické prostøedky na chodníky, ve kterých jsou uloeny inenýrské sítì (a to jsou
takøka vechny) a chodníky, kde nelze zabránit stékání slaných roztokù do travnatých ploch (také takøka vechny). Pouívání soli na místní komunikace není také bez

rizika. Ji tak patný stav komunikací by se
pùsobením chemikálií jetì zhoril. U betonových komunikací (napø. Malina II) by to
znamenalo jejich velmi rychlou a asi definitivní destrukci. A jsme zase u financí. Co
udìlá sùl s naí obuví ví asi také kadý. Co
udìlá se zelení se mùeme pøesvìdèit bìhem letních mìsícù. Kdy se podíváme na
pás rezavé trávy v pruhu cca 0,5 - 1 metr
vedle silnic III. tøídy.
Vlastník místní komunikace odpovídá
za kody, jejich pøíèinou byla závada ve
sjízdnosti nebo ve schùdnosti. Závady ve
sjízdnosti a schùdnosti jsou takové závady,
které øidiè nebo chodec nemohou pøedvídat pøi pohybu pøizpùsobeném stavebnímu
a dopravnì technickému stavu a povìtrnostním situacím a jejich dùsledkùm.
U chodníkù je situace jetì komplikovanìjí. Za kody, jejich pøíèinou byla závada
ve schùdnosti na pøilehlém chodníku, odpovídá vlastník nemovitosti, která v zastavìném území obce hranièí se silnicí nebo
místní komunikací.
Z výe uvedeného je patrné, e závadou ve sjízdnosti nebo schùdnosti není závada, kterou mùe øidiè nebo chodec pøedvídat. Øidiè asi mùe pøedvídat, e na mostì
bude náledí i kdy jetì nesnìí, e kdy
snìí tak to kloue, e za upozornìním na
zmìnu technologie posypu mùe být sùl
nahrazena kvárou, eventuálnì ádný posyp, a e na silnici, kde je upozornìní, e se
neprovádí zimní údrba, mùe být za zatáèkou neprùjezdná závìj. Na druhou stranu
asi nemùe pøedvídat, e se silnièáøùm za
zatáèkou pokazil posypový vùz a skonèili s
posypem.
Upozoròuji, e v tomto èlánku byly pouity pouze èásteèné citace ze zákona 13/
1997 a vyhláky 104/1997. Úplné znìní napø.
na www.bvb.cz/sbirka
Ing. Ale JIRKÙ,
øeditel Technické správy mìsta, s.r.o.
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Sbor dobrovolných
hasičů v Napajedlích
zahájil rok 120. výročí
V pondìlí 7. ledna 2002 se v salonku
restaurace Baltaci uskuteènily výroèní
valná hromada Sboru dobrovolných hasièù SHÈMS v Napajedlích. Èlenové SDH
uzavøeli rok 2001 a zahájili rok 2002, rok
120. výroèí svého zaloení.
Po schválení programu a ustavení
volební komise schválila valná hromada SDH, nejvyí orgán sboru tvoøený
celou èlenskou základnou, zprávu o èinnosti, zprávu o hospodaøení a zprávu
revizora úètù za rok 2001.
Jedním z úspìchù, které byly ve zprávì o èinnosti vyzdvieny, je skuteènost,
e se po více ne jedenácti letech podaøilo opìt uskuteènit "Hasièskou zábavu", a
to s uspokojivým výsledkem.
Valná hromada schválila plán èinnosti, hlavní zamìøení èinnosti a rozpoèet
Sboru dobrovolných hasièù pro rok 2002.
Z plánu èinnosti pro rok 2002 lze
uvést zejména dalí "Hasièskou zábavu", která se bude konat 16. února a sbìr
kovového rotu - elezné soboty, které
probìhnou v Napajedlích ve dvou termínech - v dubnu a v øíjnu.
Hlavní událostí SDH v Napajedlích v
roce 2002 budou oslavy 120. výroèí zaloení sboru. V rámci oslav plánuje SDH
Napajedla, který byl zaloen v okrese
jako jeden z prvních ji v r. 1882, øadu
akcí. Ve výroèní den - 21. záøí 2002 - to
bude slavnostní valná hromada, výstava moderní a historické hasièské techniky na námìstí, námìtové cvièení jednotek poární ochrany a slavnostní hasièská zábava v sokolovnì. Ve dnech 13, 27. záøí bude v Mìstském muzeu otevøena
výstava z historie poární ochrany v Napajedlích a stejné téma bude obsahem
pøipravované publikace.
Dalím bodem jednání valné hromady SDH Napajedla byly doplòovací volby výboru. Novým starostou Sboru dobrovolných hasièù Napajedla byl zvolen
Dalibor Lidinec, jednatelem Jaroslav Videcký a revizorkou úètù Vlasta Brlíková.
Slavnostním okamikem valné hromady bylo pøedání ocenìní aktivním èlenùm SDH. Dalibor Lidinec pøevzal Èestné uznání Sboru dobrovolných hasièù
Napajedla, Petr kopík a J. váèek Èestné uznání Okresního sdruení hasièù ve
Zlínì. Èestná uznání pøedal starosta
Okresního sdruení hasièù Jiøí Poár.
Na závìr pøedsedající valné hromady, velitel SDH P. kopík, vyzval vechny èleny sboru, aby se aktivnì zapojili
do akcí naplánovaných pro rok 2002,
zejména pak do pøípravy oslav 120. výroèí zaloení sboru. Pøáním dobrého
zdraví a mnoha tìstí v roce 2002 jednání valné hromady ukonèil.
Výbor SDH Napajedla
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5

Závěr roku v Klubu kultury
Listopad a prosinec bývají zpravidla nejnavtìvovanìjími mìsíci v roce a ani v tom
právì uplynulém tomu nebylo v Klubu kultury jinak. Pro ty, kdo nevidìli, a pro ty, kdo
chtìjí zavzpomínat, zachytil okamiky ze vech poøádaných akcí svým fotoaparátem
øeditel klubu Pavel Pilát.

Richar Müller - spevák slovenský - se pøedstavil napajedelskému publiku 26. listopadu.
Potìil profesionálním pìveckým výkonem a
pøekvapil moudrým povídáním. Není divu,
e na jeho podpis stála v zákulisí fronta.

Na mikuláské besedì s Radovanem u cimbálu bylo vecko - dobrá muzika, høejivé písnièky, poctivé pití a v malovaném ùdru vyòoøené dìvèice prodávaly mikuláské dobroty.
Vztah mezi prodávajícími a kupujícími byl
jasnì daný: Platí smluvní ceny, kdo bude
frflat, dostane po èuni (od Mikuláa).

2. prosince nadìloval Mikulá v loutkovém
sále. Dìtem spoustu dobrot a vem návtìvníkùm klasickou pohádku "Psaníèko od sv.
Mikuláe".

7. prosince mìli svùj výroèní kot houbaøi.
Z domácích vzorkù nejvíce chutnaly nakládané václavky Pavla Piláta, který vak ve
velké konkurenci houbaøù z Ratíkovic, Nivnice a Pøerova skonèil na místì desátém.
Pouze pro Napajedláky je urèen èestný titul
"Zlatý kukmák" V loòském roce pøedal toto
ocení ing. M. Bjalek Jiøímu Kubíèkovi. Název
pochází od houby vzhledem podobné ampiónu, nazývané kukmák slièný. Vyskytuje se
pomìrnì vzácnì, na napajedelské houbaøské
výstavì byla vidìna zatím pouze dvakrát.
Kukmákù zlatých sice také není v Napajedlích "jako hub po deti", ale rok co rok k nim
jeden s neochvìjnou pravidelností pøibude.

K velkému mikuláskému reji pozvali èlenové Divadla Zdeòka tìpánka dìti u 1. prosince. Vedle zábavy je èekalo i nìkolik soutìí
a po nich zaslouená nadílka.

Dámská jízda s Janem Èenským nezùstala svému jménu skuteènì nic
dluna. Na jeviti byl zástupcem silnìjího pohlaví skuteènì sám a
v hlediti aby se pár muských exempláøù bálo. Nebo naopak?

Kluci jako lusk a vyprodaný sál - taková byla
Travesti show na samotný závìr roku v Klubu kultury.

Jarmila uláková s Fleretem umí udìlat atmosféru, kdy nevíte, jestli
slzy, co se vám derou do oèí, jsou od radosti nebo z dojetí. Ale a u je
to bránice nebo srdíèko - z jejich vystoupení neodejdete nedotèeni.
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Jak se přidělují byty

Nově v přidělování bytů
S úèinností od ledna roku 2002 budou
byty, které jsou v majetku mìsta, pøidìlovány adatelùm dle novì schválených
Zásad hospodaøení s bytovým fondem
v majetku mìsta. Tímto dokumentem se
stanovují závazná pravidla, která by mìla
napomoci tomu, e pøidìlování bytù bude
transparentní a také rychlejí. Podstata
"Zásad" je v pøidìlování bytù dle mìstskou
radou schváleného seznamu adatelù.
Vekeré pøijaté ádosti, stejnì jako ádosti nové, budou setøídìny do nových
seznamù. Oddìlenì budou evidovány ádosti na byty jednopokojové, dvoupokojové a tøípokojové. Samostatnì budou evidovány ádosti o byty v domì s peèovatelskou slubou.
Kadý adatel má právo být veden
pouze v jednom seznamu. Kadá ádost
bude podle daných kritérií bodovì ohodnocena a tak bude dáno její poøadí.
V pøípadì shodného poètu bodù rozhoduje datum podání ádosti.
Nejdùleitìjím kritériem pro umístìní v seznamu se stává bytová situace adatele, tj. velikost bytu ve kterém bydlí a poèet
osob, které s ním sdílejí domácnost.
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Kadý adatel mùe rozhodovat o poètu
pøidìlených bodù. Pokud ádá byt mení,
poèet bodù se mu zvyuje a tím se zvyují i
jeho ance na pøidìlení bytu. V praxi to znamená, e zatímco v ádosti o byt 3+1 dosáhne
napø. 18 bodù, v ádosti o byt 2+1 je to bodù 20.
Seznamy se budou aktualizovat vdy dvakrát do roka s tím, e platí po celou dobu
daného pùlroku. adatel tak mùe po pùlroce trvání vyhodnotit svoji situaci a pøed schválením nového seznamu se zapsat do seznamu, ve kterém má vìtí anci byt získat.
Samozøejmì mùe dojít k té paradoxní situaci, e právì v novém období se uvolní byty
velikosti 3+1 a adatel zùstane zapsán v seznamu, kde se ádný byt pøidìlovat nebude.
I takové pøípady se mohou stávat a bude
moná i vìcí tìstí byt získat.
Dalím dùleitým bodem tohoto zpùsobu pøidìlování bytù je vlastní kontrola systému. Seznamy jsou veøejné a budou vyvìeny
na úøedních deskách. Kadý adatel tak bude
znát "své poøadí" a v pøípadì uvolnìní bytu
mu bude okamitì a bez dalího schvalování
a dalích prùtahù, byt pøidìlen. adatel má
dokonce právo seznámit se s ádostmi adatelù stojících pøed ním. Tím je pøedurèen jistý
systém sebekontroly, nebo adatel, který
uvede nepravdivé údaje, bude níe postavenými adateli kontrolován a v pøípadì uvedení nepravdivých údajù bude ze seznamu
vykrtnut.
Byty budou i nadále pøidìlovány na dobu
urèitou - 5 let. Takto pøidìluje mìsto Napajedla byty ji 6 let. Ve stávajících podmínkách
nadstandardní ochrany nájemníkù, je tento
zpùsob pøidìlování bytù optimální ochranou
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proti tìm nájemcùm, kteøí poruují nájemní smlouvy a ji neplacením nájmu a slueb s nájmem souvisejících, tak tìch, kteøí
jinak poruují nájemní vztahy v domì
a zasahují tak do práv sousedù. Smlouvy
s tìmi, kteøí "obèas" opomenou zaplatit nájem a platí se zpodìním "na upomínky" se
prodluují v následujících obdobích max.
o jeden rok. Nájemní smlouvy s tìmi, kteøí
je poruují hrubým zpùsobem ( tím je myleno rovnì neplacení nájemného ) se ji
dále neobnovují.
Vedením agendy dle schválených zásad povìøilo Mìsto Napajedla správu bytového fondu - spoleènost NBTH, s.r.o.
ádáme vechny nové adatele, aby své
nové ádosti doruèovali na adresu této
spoleènosti, tj. Komenského 270, 763 61
Napajedla.
Do seznamu budou rovnì zaèlenìni
vichni dosavadní adatelé (celkem se jedná o 145 adatelù). Vichni budou písemnì
vyzváni k tomu, aby se dostavili na výe
uvedenou adresu k pøevzetí dotazníku a
k aktualizaci jednotlivých údajù. Kadý adatel je rovnì povinen prùbìnì aktualizovat svoji ádost, a to pøi kadé zmìnì,
která rozhoduje o celkovém poètu bodù.
Váení adatelé, obracím se na Vás
s touto informací a ádám Vás o pochopení pøi zavádìní nového systému. O pøijatých zásadách jsem pøipraveni Vás informovat na telefonním èísle 794 1004, nebo
vedoucí bytového hospodáøství Marie
Anthová na tel. 794 1086.
Ing. Miroslav Poláek,
øeditel NBTH, s.r.o.

Zásady hospodaření s bytovým fondem v majetku města Napajedla
I. Úvodní ustanovení
1) Touto smìrnicí se ve smyslu zákona
509/1991 Sb.(novela Obèanského zákoníku)
a zákona ÈNR è. 102/1992 Sb. stanoví pravidla
pro hospodaøení s bytovým fondem ve vlastnictví mìsta Napajedla.
2) Pro úèely této smìrnice se rozumí
bytovým fondem místnosti nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úøadu urèeny k bydlení a mohou tomuto
úèelu slouit jako samostatné bytové jednotky (dále byt). Bytem není místnost urèená
pro poskytování ubytovacích slueb ve smyslu § 754 a § 759 zákona è. 509/1991 Sb.
3) Rozhodnutí o pøidìlení bytu je plnì v
kompetenci mìsta Napajedla v pùsobnosti
Rady mìsta.
4) Vyhotovení nájemní smlouvy, pøedání bytu, sluby, pøedpis nájemného a ostatní
èinnosti s nájmem spojené, provádí správce
bytového fondu - NBTH, s.r.o. na základì
uzavøené mandátní smlouvy o obstarání správy nemovitého majetku a výkonu dalích
povinností ze dne 29.12.1999 ve znìní dalích
dodatkù.
5) Nájemní smlouvu musí adatel o nájem bytu nebo bytovou náhradu uzavøít do
sedmi dnù od obdrení písemné nabídky k
uzavøení nájmu na byt èi bytovou náhradu. Po
uplynutí této lhùty platnost nabídky zaniká.

6) Kontrolu plnìní a provádìní této smìrnice provádí kontrolní výbor Zastupitelstva
mìsta.
7) Pojem domácnost pro úèely tìchto
zásad urèuje obèanský zákoník § 115, pojem
bytová náhrada § 712 obèanského zákoníku.
Pojmem obytná plocha se pro úèely tìchto
zásad rozumí vekerá podlahová plocha bytu
dle zák. è. 176/1993 Sb., ve znìní pozdìjích
pøedpisù.

II. Podání ádosti
1) Fyzická nebo právnická osoba (dále
jen adatel), která se uchází o nájem bytu, je
povinna podat ádost o byt u NBTH, s.r.o.,
Komenského 270, Napajedla, a to na pøedepsaném tiskopise.
2) ádost o byt mùe podat zletilý obèan
Èeské republiky zpùsobilý k právním úkonùm, který je obèanem mìsta (je na území
mìsta hláen k trvalému pobytu) a který
nevlastní byt nebo dùm a nemá uzavøený
nájem ani nemá právo spoleèného nájmu k
ádnému bytu v Napajedlích nebo jeho sociální, zdravotní èi jiné pomìry mu nedovolují uívat stávající mìstský byt.
Výjimku lze uèinit, ádá-li adatel o výmìnu obecního bytu.
3) ádost o bytovou náhradu mùe podat:
a) pronajímatel bytu nacházejícího se v

Napajedlích, který pøedloí spolu se ádostí
soudní rozhodnutí o pøivolení k výpovìdi
nájmu bytu svému nájemníkovi,
b) rozvedený manel, který pøedloí spolu se ádostí soudní rozhodnutí nebo písemnou dohodu rozvedených manelù o zruení
spoleèného nájmu bytu, pøièem není rozhodující, který z rozvedených manelù ádost
podá.

III. Evidence ádostí
1) Seznamy adatelù o uzavøení nájmu
bytu (dále evidenci), vede NBTH, s.r.o..
2) adatel o uzavøení nájmu bytu bude o
zapsání do seznamu vyrozumìn písemnì nejpozdìji do 30 dnù od podání ádosti pouze v
pøípadì, e o to poádá.
3) ádost se vyøadí z evidence:
a) nesplòuje-li podmínky pro podání ádosti dle bodu II., odst. (2),
b) je-li bytová potøeba adatele uspokojivì vyøízena,
c) byla-li uspokojivì vyøízena ádost o byt,
kterou podal adatel, pro nìho byla soubìnì evidována ádost o bytovou náhradu,
d) byla-li uspokojivì vyøízena ádost o
bytovou náhradu pro obèana, který soubìnì ádá o uzavøení nájmu bytu,
e) zjistí-li se, e adatel pøi podání, potvrzení nebo zmìnì své ádosti uvedl nespráv-
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né údaje, které ho neoprávnìnì zvýhodní,
f) v pøípadì, e bez váných dùvodù
odmítne adatel uzavøít nájemní smlouvu na
byt pøimìøený jeho ádosti nebo tuto bez
zøetele hodných dùvodù do 7 dnù ode dne
doruèení výzvy o pøenechání bytu do nájmu
neuzavøe. Odmítnutí bytu bude protokolárnì zaznamenáno NBTH, s.r.o.,
g) v pøípadì, e se adatel dopustil protiprávního obsazení bytu nebo neplatí-li nájemné nebo hrubì poruuje dobré mravy v
dosud uívaném bytì nebo má jiné dluhy
vùèi mìstu,
h) zjistí-li se, e ádost podal nájemce
uívající bytovou náhradu, která mu byla
pøidìlena na základì výpovìdi z nájmu bytu
podle zák.è. 509/1991 Sb. § 711, odst. (1),
písmeno c) nebo d)
4) Skuteènost, e byl adatel vyøazen ze
seznamu adatelù o byt, bude mu oznámena
písemnì NBTH, s.r.o., nejpozdìji do 10 dnù
ode dne odmítnutí bytu.

6) adatel je oprávnìn ovìøit si údaje ze
ádosti adatele stojícího v seznamu nad ním.
7) ádosti v seznamu C budou sestupnì
setøídìny dle rozhodnutí Rady mìsta Napajedla, kde budou zohlednìny:
 sociální situace
 stupeò naléhavosti
 uvolnìní obecního bytu, pøípadnì prodej bytu zájemcùm z øad adatelù dle seznamu A1 - A3.
8) ádosti v seznamu D budou sestupnì
setøídìny rozhodnutím Rady mìsta, kde budou zohlednìny:
 sociální situace
 vìk obèana (pøeddùchod., dùchodový)
 posouzení velikosti nabízeného a pøidìleného bytu
9) ádosti v seznamu E budou evidovány dle data podání ádosti. O pøidìlení bytu
rozhodne Rada mìsta na základì doporuèení
sociální a zdravotní komise Rady mìsta.

IV. Volné byty
1) Za volný byt se pro úèely tìchto zásad
povauje byt:
a) jeho stav dovoluje okamité nastìhování,
b) ve kterém je nutné provést pøed nastìhováním stavební úpravy,
c) jeho nájemce zemøel, ani by vznikl
zákonný dùvod pøechodu nájmu bytu na
jinou osobu.
2) Volné byty ve smyslu odst. 1) jsou
bezodkladnì pronajímány podle poøadníku
nebo podle pøísluného usnesení Rady mìsta.

VI. Hodnocení ádostí v seznamu A
1) Kadá ádost se hodnotí bodovacím
systémem dle kritérií stanovených tìmito zásadami. Splnìní kadého kritéria se hodnotí
poètem bodù. Výsledný poèet bodù se pro
danou ádost stanoví jako souèet bodù pøidìlených jednotlivým kritériím.
2) Rozhodující kritéria pro zaøazení adatele do seznamu A1 - A3 jsou:
a) Délka podání ádosti po uzavøení sòatku: 1 ukonèený rok - 1 bod
Získání bodového hodnocení je podmínìno trváním manelství obou adatelù nebo
vdovstvím.
b) Poèet èlenù adatelovy rodiny: 1 osoba - 1 bod
c) Obytná plocha pøipadající na jednu
osobu v dosud uívaném bytì. Vypoète se
dìlením obytné plochy bytu poètem èlenù
adatelovy rodiny (tj. dle zákona è. 357/1992
Sb. § 11 odst. 2 a 3) uívajících trvale byt, za
podmínky, e tyto osoby nevlastní byt nebo
dùm a nemá uzavøený nájem ani nemá právo
spoleèného nájmu k ádnému bytu. Poèet
bodù se stanoví podle tabulky:
obytná plocha na osobu
poèet bodù
8
do 4 m2
4
do 8 m2
2
do 12 m2
0
nad 12 m2
adatel musí umonit vstup do dosud
uívaného bytu k provedení kontroly uvedených údajù. V pøípadì, e tak neuèiní, body
podle tohoto kritéria pøiznány nebudou.
V pøípadì, e adatel o byt má uzavøený
podnájem na dobu neurèitou, lze do ukazatele obytné plochy pøipadající na jednu osobu
v dosud uívaném bytì zapoèíst do poètu
posuzovaných osob pouze manele a jejich
dìti.
adatel musí prokázat velikost obytné
plochy pøi podání ádosti:
A) evidenèní list bytu NBTH, s.r.o.
B) výmìr na byt
C) v pøípadì adatele bydlícího v rodinném domu pro posouzení velikosti obytné
plochy pøedloí projektovou dokumentaci
RD pøípadnì schematický náèrt pùdorysu
ovìøený soudním znalcem.
d) Typ doposud uívaného bytu:

V. Stanovení poøadí ádostí
1) Evidované ádosti se èlení do více
seznamù:
a) ádosti o byt
 1+1 - seznam A1
 2+1 - seznam A2
 3+1 - seznam A3
b) ádosti o bytovou náhradu - seznam B,
c) ádosti o bezbariérové byty - seznam
C,
d) ádosti o výmìnu bytu obèanùm zejména pøeddùchodového a dùchodového
vìku s vìtími byty - seznam D,
e) ádost o byt s peèovatelskou slubou
- seznam E
2) ádosti v seznamu A1 - A3 se sestupnì
setøídí podle poètu bodù pøiøazených na základì pravidel uvedených v bodì VI., je-li
poèet bodù stejný pro více ádostí, øadí se
tyto ádosti podle data jejich podání (resp.
data soudního rozhodnutí). Pokud i ta jsou
stejná, rozhodne Rada mìsta.
3) ádosti v seznamu B budou postupnì
setøiïovány podle data podání ádosti. O
pøidìlení náhradních bytù a náhradního ubytování rozhodne nejménì 2x roènì Rada
mìsta.
4) Seznam A1 - A3 je setøiïován 2x roènì,
vdy k 1.4. a 1.10. bìného roku. Poøadí urèené k tìmto termínùm je závazné po celé
následující období. Rada mìsta mùe stanovit v závislosti na technických monostech
dalí termíny pro sestavování seznamù.
5) Seznam adatelù je veøejnì pøístupný
a bude zveøejnìn na úøední desce mìstského
úøadu ve vitrínì budovy spoøitelny.

Jak se přidělují byty
typ bytu
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bodù

vlastní nájem na dobu
-neurèitou, urèitou nad 2 roky

0

- urèitou, max. 2 roky

1

jiný vztah

2

e) ádaná velikost bytu
poèet èlenù
adatelovy rodiny

ádaná
velik. bytu

poèet
bodù

1 + 1 (0)
2 + 1 (0)
2 + 1 (0)
3 + 1 (0)

5
5
5
5

1 rodiè + dítì
1 rodiè + 2 dìti
1 rodiè + 3 dìti
1 rodiè + více ne 3 dìti

1 + 1 (0)
2 + 1 (0)
2 + 1 (0)
3 + 1 (0)

5
5
5
5

osoba

1 + 1 (0)

2

man
man
man
man
dìti

elé bez dìtí
elé + 1 dítì
elé + 2 dìti
elé + více ne 2

f) Uplatòuje-li adatel velikost bytu o jednu kategorii níe, je mu pøidìlen 1 bod.
3) Pøísluný pracovník pøed uzavøením
nájemní smlouvy znovu skuteènosti uvedené v ádosti ovìøí, zda nedolo ke zmìnì,
která by adatele neoprávnìnì zvýhodnila.
V takovém pøípadì tuto skuteènost neprodlenì oznámí Radì mìsta, která rozhodne o
øeení této záleitosti.

VII. Pøiøazování volných bytù
1) Pøednostnì se pronajme volný byt
adateli, který uvolní byt vìtí ne je tento
volný byt.
2) Rada mìsta mùe svým usnesením
rozhodnout o vydání pokynu k uzavøení nájemní smlouvy s adatelem mimo stanovené
seznamy A1 - A3 a B, a to z dùvodu veøejného
zájmu, zájmu mìsta Napajedla nebo v mimoøádnì zøetelných pøípadech.
VIII. Délka trvání nájmu bytu
1) Nájemní smlouva mezi mìstem Napajedla a adatelem o uzavøení nájmu bytu se
uzavírá na dobu urèitou 5 let, s výjimkou
domu s peèovatelskou slubou. Smlouvu je
mono obnovit v pøípadì, pokud ji nájemce
v prùbìhu jejího trvání neporuoval, a to na
základì rozhodnutí Rady mìsta.
IX. Pøechod nájmu bytu
1) Pøechod nájmu bytu bude pronajímatelem uznán pouze po splnìní podmínek uvedených v § 706, odst. (1), zákona è. 509/1991 Sb.
X. Podnájem bytu (èásti bytu)
1) Pronajatý byt nebo jeho èást lze jinému ponechat do podnájmu jen s písemným
souhlasem Rady mìsta po posouzení dùvodù, pro které bude byt pøenechán do podnájmu. V pøípadì, e nájemce pronajme byt nebo
jeho èást bez souhlasu, bude mu dána výpovìï dle zák. è. 509/1991 Sb. § 711 odst. (1)
písmeno d).
XI. Ustanovení pøechodná a závìreèná
1) Tyto zásady nabývají úèinnosti dnem
1.1. 2002.
Schváleno Radou mìsta Napajedla dne
17. 12. 2001, è.usnesení 374/12/2001
PaedDr. Libue Pacholíková v. r., starostka
Frantiek Cívela v. r. místostarosta
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První fólií izolované vodní dílo na světě vydalo svědectví
Pouívání izolaèních fólií v pøehradní
výstavbì se zaèalo uplatòovat na sklonku
padesátých let. Teprve v 70tých letech se
vak pouívání fólií jako jediného tìsnícího
prvku stalo bìnou praxí pøi pøehradní výstavbì, byla vypracována metodika aplikace
a vyprojektována taková vodní díla, která by
bez pouití fólií nemohla být vybudována.
Dobré zkuenosti získané z provozu vodních
dìl tìsnìných fóliemi podávají dùkazy o
oprávnìnosti tohoto trendu v pøehradní výstavbì a poèáteèní nedùvìra k tìmto materiálùm byla dávno pøekonána.

Izolaèní fólie umonila technickou a ekonomickou realizaci vodního díla Gabèíkovo,
které by jiným zpùsobem nemohlo být vybudováno. Fólií FATRAFOL 803 vyrobené ve
Fatøe je zde tìsnìno dno pøívodního kanálu a
rozsah aplikace fóliového tìsnìní na této
stavbì patøí k nejvìtím ve svìtì. Fatra vak
drí i dalí primát. Podle dostupných informací lze za jedno z prvních vodních dìl na
svìtì, izolovaných fólií, povaovat vodní dílo
v Dobiné.
Sypaná hráz vyrovnávací nádre byla v
roce 1959 izolována fatrovskou fólií Izofol BB
tlouka 0,9 mm, zasvìcenými nazývaná ponìkud familiárnì "baraba". Jak vypadá izolace po 42 letech mìlo ukázat èitìní nádre na
podzim loòského roku.

Výstavba vodního díla Dobiná, které
tvoøí soustava tøí nádrí, zapoèala ve tøicátých letech. O výstavbì pøehrady rozhodlo
vyuití pøirozeného terénu o výkovém rozdílu 330 metrù. Vypoutìní pøepadní vody do
øíèky Hnilec ohroovalo okolní obce záplavami a celé dílo bylo dohotoveno o témìø tøicet
let pozdìji vybudováním vyrovnávací nádre. Jedna tøetina sypané hráze o délce 200
metrù a celkové výce 9,5 metru byla izolována fólií Izofol BB.
První izolaèní fólie vyrobená ve Fatøe
zde byla aplikována zpùsobem, vyvolávajícím u dneních odborníkù shovívavý úsmìv.
Metrové pásy fólie byly spojeny svárem vysokou frekvencí a poloeny mezi betonové
prefabrikáty. Fólie byla po celé ploe obloena asfaltovou lepenkou.
V øíjnu letoního roku oèekávala s napìtím skupina fatrovských technologù pøi odkrývání betonových prefabrikátù na hrázi
nádre, co zakrátko uvidí. Pod zcela rozpadlou vrstvou asfaltu, kterou z fólie velmi snadno odstranili lopatami, narùovìle prosvítala
neporuená fólie Izofol BB, vykazující skvìlé
fyzikální vlastnosti. Jediným slabým místem
bylo selhání spoje provedeného na zpùsob
vu ruèními svaøovacími kletìmi. Strojnì
provedené spoje byly zcela bez chyby. Po
dùkladném ohledání mohli konstatovat, e
pøi aplikaci podle souèasné bìné technologie, by byla izolace naprosto bezchybná.
Poruení neodborného spoje nijak neohrozilo bezpeènost hráze, nebo její propustnost nepøesáhla poadavky pro výstavbu
vodních dìl. Pøi výstavbì vodního díla Gabèíkovo bylo napø. nutné pro uchování propustnosti dna kanálu, potøebné pro okolní
vegetaci a úroveò spodních vod, izolaci zámìrnì naruit umìlými otvory.
Dalí pøekvapení èekalo na výrobce z
Fatry, specialisty slovenského zkuebního

Jsme připraveni pomoci
V sobotu 24. listopadu se konala v Otrokovicích konference nevládních organizací
pùsobících v sociální oblasti ve Zlínském
kraji. Hlavním poøadatelem této konference
byla Sociální rada Zlínského kraje. Kromì asi
70 úèastníkù byli hosty tohoto jednání Ing.
Zdenìk kromach, pøedseda sociálního a
zdravotního výboru Parlamentu ÈR, Ing. Svatava Køivinková, pøedsedkynì stejného výboru krajského zastupitelstva, Jiøí Èunek, èlen
Rady Zlínského kraje a Dr. Stanislav Miák,
starosta mìsta Otrokovice. Na závìr jednání
pøijali úèastníci konference následující prohláení.
l l l
Spoleèenská situace, ve které se ocitáme
na konci prvního roku tøetího tisíciletí není
znevýhodnìným skupinám obèanù pøíli pøíznivì naklonìna. Lidé v obtíné sociální situaci se dále ocitají na okraji spoleènosti. I pøes
usilovné snahy samotných postiených obèanù nedochází k výrazným zmìnám zejména v oblasti pøístupu k zamìstnání a sociálním slubám. Nabízených podpùrných soci-

álních slueb je stále nedostatek a jejich dostupnost zejména v okrajových èástech kraje
je velmi svízelná.
Nevládní organizace, které tyto sociální
sluby poskytují jsou stále v nevýhodì proti
organizacím státním, zpùsob financování pøináí nejistotu nejen spotøebitelùm ale i zamìstnancùm a organizacím samotným.
Odpovìdní èinitelé krajské státní správy
a samosprávy dosud nestanovili krajské priority sociální oblasti a není známa ani celková koncepce. Tento stav je dlouhodobì neudritelný a jeho dùsledkem mùe být zvýení
sociální exkluze znevýhodnìných skupin
obèanù.
Obracíme se proto s naléhavou ádostí
na pøísluné èleny rady i zastupitelstva Zlínského kraje a úøedníky státní správy odpovìdné za sociální oblast aby v co moná nejkratím
termínu zpracovali koncepci rozvoje sociální
oblasti Zlínského kraje a aby k veøejné diskusi nad tímto materiálem vyzvali nevládní organizace pùsobící v sociální oblasti.
Jsme pøipraveni pomoci.

ústavu i provozovatele vodního díla pøi sanaci narueného spoje a míst, odkud byly
vyòaty vzorky pro laboratorní rozbor. Pøi
spojování fólie Izofol BB se "záplatami" fólie
Fatrafol 803 horkovzduným pøístrojem Leister se oba materiály naprosto dokonale spojily, jako by k sobì vdycky patøily.
Celá odkrytá plocha byla v souladu s
pracovním postupem pro tvorbu izolací pøekryta geotextílií a betonové prefabrikáty opìt
uloeny na místo. Na dalích moná 42 let.
B. Velecká

Myšlenky moudrých
l Dlouhodobý styk s vìcmi - dobrými
i patnými - probouzí k nim náklonnost.
(Seneca)
l Odborníci se vdy zlobí, kdy laika
napadne nìco, co by je nikdy nenapadlo. (Steinbeck)
l Neví, kdo je tvým pøítelem, dokud
se s tebou neprolomí led. (Eskymácké
pøísloví)

VESA v Napajedlích
Zakrátko to bude rok, co v Napajedlích
zahájila provoz pohøební sluba VESA. Za tu
dobu stála po boku celé øadì klientù, kteøí se
museli rozlouèit s nìkým, kdo jim byl blízký.
Pøevzetím vech starostí s posledním rozlouèením jim poskytla úlevu v této tìké chvíli.
Pohøební sluba zajiuje:
- sjednání pohøbu, kremace, zpopelnìní
bez obøadu
- pøevoz zesnulých po celém území republiky i ze zahranièí
- vyøízení vech náleitostí na matrice
- kvìtinové dary z ivých i umìlých kvìtin
- rakve a èalounìní v rùzných cenových
relacích
- tisk smuteèních oznámení na poèkání
nebo s dovozem do bytu, monost rozeslání oznámení a telegramù podle dodaných adres
- hudební doprovod, sluby fotografa, sluby øeèníka
- dopravu pro smuteèní hosty
- výkop hrobu
- vsyp ostatkù na vsypové louèce
- smísení
- pronájem obøadní sínì
- a od letoního roku také prodej pomníkových doplòkù.
Vechny tyto sluby s vámi projednáme
v kontaktní kanceláøi na Masarykovì námìstí
è.103, I. patro, v pondìlí - pátek od 8 do 11 a od
12 do 15.30 hodin nebo na poádání pøímo ve
vaem bytì. Kontakt: 794 5759.
Nae sluby mùete vak ádat dennì v
kteroukoliv dobu na tel. 794 5759, 793 4796
nebo na mobilních telefonech 0603 171 864
a 0604 581 210.
Jsme pøipraveni poskytnout vám potøebné informace a sluby dle vaich poadavkù.

NAPAJEDELSKÉ

ZUŠ

1/2002

Úspěch výtvarníků ZUŠ
Národní agentura programu SOCRATES vyhlásila výtvarnou soutì pro dìti.
Nejlepí práce byly vystaveny v poslanecké snìmovnì Parlamentu Èeské republiky od 26. listopadu za pøítomnosti
zástupcù odborné komise EU z Bruselu.
Bylo vybráno 100 nejlepích prací, které
lze spatøit na internetové adrese
www.csvs.cz/socrates. A ètvrtina z tìchto nejlepích tvoøí kalendáø vzdìlávacího programu Socrates, který byl rozeslán nejen do vech kol v Èeské republice, ale do dalích tøiceti zemí Evropy,
do USA, Austrálie, Japonska, Kanady a
na Nový Zéland.
To hlavní, co nás naplòuje radostí, je
to, e ákyním výtvarného oboru Základní umìlecké koly R. Firkuného v
Napajedlích - Alenì Hirové a Hanì Tranové - se dostalo ocenìní v konkurenci 7
124 dìtských prací z 514 kol! Jejich práce patøí do stovky nejlepích a obrázek
Hanky Tranové byl dokonce zaøazen do
kalendáøe.
Srdeènì dìvèatùm blahopøejeme. Radujeme se z jejich bezprostøední dìtské
tvoøivosti, èisté a bez pøetváøky a pøejeme si, aby jim záliba ve výtvarných pracích zùstala na celý ivot.
-hale-

Kresba Aleny Hirové

Konec roku v "zušce"
V Základní umìlecké kole R. Firkuného zní hudba kadièký kolní den a existujeli období, kdy je jí jetì více, je to pøedvánoèní èas. Kromì "velkého" koncertu pro
veøejnost v klubu kultury absolvují mladí
muzikanti celou øadu besídek a setkání, a
nejen v Napajedlích.
Malý pìvecký sbor pøiel posílit vystoupení dìtí z mateøské koly pro dùchodce v
Komárovì (foto 1), hudební blahopøání vìnují dìti tradiènì napajedelským dìdeèkùm
a babièkám v domovì dùchodcù (foto 2) a
houslový soubor si pozvali poøadatelé vánoèní besídky ze Základní koly Komenského 298 (foto 3). Rozdávat muziku i po okolních obcích k ivotu koly patøí, nebo ne
vichni její áci jsou z Napajedel. Tolik mladých muzikantù navtìvuje hodiny nauky
paní uèitelky Straákové napø. v Halenkovicích (foto 4).
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Věnováno Rudolfu Firkušnému
Základní umìlecká kola v Napajedlích pøipravila na poèet geniálního klavíristy pana
Rudolfa Firkuného u pøíleitosti jeho nedoitých 89. narozenin "Setkání s hudbou".
Koncert se uskuteèní v úterý 29. ledna v 17 hodin v sále Základní umìlecké koly
R. Firkuného. V programu vystoupí nejtalentovanìjí áci kromìøíské konzervatoøe,
Petr Gablas, Zdenìk Maruák a Klarinetové trio.
1

2

4

3
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Nové knihy v městské knihovně
l Frýbort Pavel:
Reportér. Petr Rybáø je populární reportér týdeníku Kurýr. Získá
materiál o podvodných finanèních obchodech v jedné makléøské firmì. Svùj nejnovìjí èlánek pole do tisku a na poslední chvíli
a v následujících hodinách se pøesvìdèí, e
to bude bomba.
l Grangé Jean-Christophe: Purpurové øeky. V prostøedí skal a ledovcù jsou
nalezena tøi mrtvá tìla. Na druhém konci
Francie dojde k nevysvìtlitelné krádei staré
kolní kartotéky. Vyetøování vedou nezávisle na sobì dva policisté. Oba pøípady do sebe
zaèínají zapadat.
l Grippando James: Informátor. Vradící maniak znovu udeøil a mezi jeho zloèiny
nelze najít zdánlivì ádný spojovací motiv.
Vyetøovatelé obdrí anonym, který tvrdí, e
jeho mozek pracuje podobnì jako mozek
vraha a dokáe pøedpovìdìt pøítí obì.
l Hauptmann Gaby: Smeèka dìdicù.
Mladá svobodná maminka Ina se prostøednictvím své dcerky seznámí se ctihodným
starým vdovcem. Bohatý továrník vyzve Inu,
aby mu pomohla zbrzdit horlivost dcer a zeù
pøi dìlení dìdictví, které jim dosud nenáleí.
l Herriot James: Zvìrolékaø v chomoutu. Dalí pokraèování vyprávìní o kruném ivotì veterináøe ve tvrdé yorkirské krajinì a trampotách s jeho zvíøecími pacienty.
l Jeier Thomas: Jízdenka do Øíma.
Dívèí román vypráví o patnáctileté Ivonì,
která má starosti se svou o dva roky starí
sestrou Angelou. Vdy si spolu dobøe rozumìly, ale Angela se v poslední dobì nìjak
zmìnila.
l Jiránek Vladimír: Bob a Bobek,
králíci z klobouku. Pøíbìhy oblíbených hrdinù z televizních veèerníèkù.
l Green William: Kamufláe - vojenská letadla.
Fascinující výlet do svìta vojenských
letounù je urèen leteckým modeláøù a vem
zájemcùm o dramatickou historii vojenského letectví.
l Kludská Dagmar: Magie snù. Kníka
se zabývá výkladem snové symboliky v souvislosti se znameními zvìrokruhu západního
i èínského typu.
l Kötter Engelbert: Lékaø pokojových
rostlin. Vechno o zdraví a léèbì pokojových rostlin
l Koíek Pavel: Nauète se èarovat
aneb Kouzla a èáry pro kadého. Populární
èeský iluzionista prozrazuje nìkteré ze svých
kouzelnických trikù.
l Marr John S.: Jedenáctá morová
rána. Na jihu Kalifornie zemøou dvì dìti na
nemoc, o které si vìdci mysleli, e se v USA
ji nevyskytuje. Ve stejnou dobu dojde k
hromadnému úhynu závodních koní a virus
se odborníkùm nedaøí identifikovat. Známý
virolog zjiuje, e oba pøípady jsou propojeny a jsou èiny nebezpeèného bioteroristy.
l Meyer Donald: Vnitøní výstavba dùm svépomocí od sklepa po pùdu. Publikace poradí, jak si svépomocí upravit interiér
nového domu.

l Partyková Vilma: Hladovìní pro
zdraví. Kniha se zabývá ozdravením organismu cestou jeho celkové oèisty, bez pouití
medikamentù. Podává ucelený pøehled o
metodì léèebného hladovìní i o probíhajících fyziologických procesech.
l Smetana Milo: Sokynì. Fiktivní pøíbìh z runého hereckého zákulisí Prahy v
polovinì 30. let se opírá o osudy Jiøiny
tìpnièkové a Adiny Mandlové.

Knihovna Napajedla, Masarykovo nám.
95, tel. 067/ 794 45 87

Nová půjčovní doba
Se zaèátkem roku 2002 se zmìnila výpùjèní doba v Knihovnì Napajedla. Nyní ji
mùete navtìvovat v termínech:
pro dospìlé

pro dìti

Po
13.00  17.30
Út 9.00  11.30
zavøeno
13.00  16.00
Èt 9.00  11.30 13.00  17.30 13.00  16.00
Pá
13.00  17.30

Souèasnì se mìní i výe roèních poplatkù. Dospìlí ètenáøi zaplatí od 1. ledna 50,Kè, studenti a dùchodci 30,- Kè a dìti 20,- Kè.
Poplatek za Internet zùstává beze zmìny za kadou zapoèatou pùlhodinu 15 Kè.

Velká čtenářská soutěž
V závìru roku 2001 se uskuteènil v napajedelské knihovnì " Týden knihoven", který
mìl pøiblíit knihovnu iroké veøejnosti. Uprostøed celé øady zajímavých akcí pro pravidelné i nové návtìvníky knihovny bylo vyhláení "Velké ètenáøské soutìe" pro áky tøetích, ètvrtých a pátých tøíd základních kol.
Úkolem mladých ètenáøù bylo poznat
postavu na obrázku, pøeèíst si daný text a
urèit z které knihy ukázka je. Doplòovat slova
do tajenky, ve které se pak objevil název
knihy a úkolem ètenáøù bylo vyhledat jejího
autora.
Soutì áky nejen pobavila, ale nauèila
je orientovat se v dìtském oddìlení knihovny. Museli zvládnout také práci na poèítaèi,a
podle názvu knihy vyhledali jméno spisovatele.
Dne 11. prosince 2001 byli vylosováni tøi
soutìící z kadé koly a odmìnìni zajímavými encyklopediemi.
Výherkynìmi soutìe ze Z Komenského 268 se staly Klára Mikuová z 5. A, Martina
Suchánková z 5. A a Kamila Fürstová ze 4. A.
Výherkynì soutìe ze Z Komenského
298 Dana Chudobová ze 3. B a Iveta Vycudilíková z 5. C mìly mezi sebou i jednoho
chlapce - Pavla Jurèu ze 3. C.
Vem výhercùm jetì jednou blahopøejeme.
Martina Hranèíková a Martina Trávníèková
Knihovna Napajedla
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Přečetli jsme
V jednom listopadovém víkendu se konala v Základní kole Napajedla Komenského 268 akce s názvem "Uèit se ít spolu".
Jejím cílem bylo seznámit se s novými lidmi
a poznat sám sebe. Lektory programu byli
vysokokoltí studenti, z naí koly se na
akci podílely Mgr. Marie Kolaøíková a Mgr.
Radmila Táborová.
Selo se nás kolem tøiceti a vechno
zaèalo seznamovacími hrami. Pak následovalo rozdìlení do tøí skupinek z nich kadá
mìla svùj program. Hráli jsme rùzné hry,
psali testy, pøi kterých jsme se mìli nauèit
lépe komunikovat a poznávat sami sebe.
V programu byly zahrnuty také rùzné pøednáky, které se nám moc líbily. Získali jsme
nové názory na svìt, upevnili si sebedùvìru a dùvìru k ostatním. Veèer jsme se seli
u spoleèného stolu a poveèeøeli výborný
gulá. Pøíjemným pøekvapením byla nástìnka, plná psaníèek pro pohlazení srdíèka. Po veèerních aktivitách jsme seli do
tìlocvièny, kde se konal spoleèný zpìv s
kytarami. V pozdních hodinách jsme zalehli
do spacákù.
Èasnì ráno zaèaly vyzvánìt zvony kostela a my jsme bohuel nenali punty do
uí. Ani to nám vak náladu nezkazilo. Budíèek byl velmi veselý a do svých skupinek
jsme se rozcházeli s bøíky plnými dobré
vánoèky a koláèkù. Blíil se konec spoleèného víkendu a nikomu se nechtìlo domù.
Chtìli bychom vem nejen moc podìkovat za nové poznatky a zkuenosti, ale
také za moc krásný a pøíjemnì proitý víkend. Zbývá jen doufat, e se tato akce bude
opakovat.
Úèastníci akce
A jaké byly bezprostøední dojmy jedné
z úèastnic Dái Kaíkové:
"Leckdo si øekne: No to by tak scházelo,
abych chodil do koly jetì o víkendu.! I já
jsem se rozhodovala, jestli by nebylo vyuít
volný èas jiným zpùsobem. Nakonec jsem si
øekla, e stejnì nemám ádný dùleitý program, a tak mùu zkusit nìco nového. Teï
u vím, e jsem se rozhodla správnì. Byl to
jeden z nejlepích víkendù, co jsem zatím
proila. Pocity se patnì popisují, musel by
si to kadý proít sám, ale opravdu to stojí
zato. Ten, kdo se zúèastnil, pochopí.
Proila jsem nezapomenutelné chvíle a
urèitì si je chci nìkdy zopakovat."

Perličky z naší školy
l Tentokrát jsem se do koly tìil. Nevím, proè mì to teda chytlo
l Èím jsou obojivelníci uiteèní? No
nekouou, nepijou
l V naí lavici je nìco slyet dobøe,
nìco patnì a nìco vùbec
l Nevím, jestli si pletu bobra se syslem
nebo sysla s bobrem
l O prázdninách jezdím obyèejnì na
prázdniny
l My domácí ije doma v akváriu

NAPAJEDELSKÉ

Kultura
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Městské divadlo Zlín
Hrací plán na měsíc únor
VELKÝ SÁL
1. pátek
17.00 hod
3. nedìle
14.30 hod

William Shakespeare
ZIMNÍ POHÁDKA
Karel Jaromír Erben
DLOUHÝ, IROKÝ A BYSTROZRAKÝ - Slovácké divadlo, Uherské
Hraditì
5. úterý
Josef Èapek
14.30 hod O PEJSKOVI A KOÈIÈCE
6. støeda William Shakespeare
14.30 hod ZIMNÍ POHÁDKA
7. ètvrtek Hana Galetková
14.30 hod ANDÌLÙV BETLÉM
8. pátek
A. N. Ostrovskij
19.00 hod LES - Divadlo komedie, Praha
9. sobota Vítìzslav Nezval, Zdenìk Kluka
19.00 hod MANON
14. ètvrtek Egon Glazura
19.00 hod VALASKÉ REMAZÚRY
16. sobota Oscar Wilde
19.00 hod JAK JE DÙLEITÉ MÍT FILIPA
17. nedìle Muzikál podle pohádky bratøí
Grimmù
14.30 hod SNÌHURKA - Tìínské divadlo
18. pondìlí Jean-Claude Carriere
17.00 hod TERASA
19. úterý Josef Èapek
10.00 hod O PEJSKOVI A KOÈIÈCE
19. úterý Oscar Wilde
19.00 hod JAK JE DÙLEITÉ MÍT FILIPA
20. støeda Oscar Wilde
19.00 hod JAK JE DÙLEITÉ MÍT FILIPA
21. ètvrtek Bohumil Hrabal
19.00 hod BAMBINI DI PRAGA
Divadlo Bez zábradlí, Praha
22. pátek Egon Glazura
19.00 hod VALASKÉ REMAZÚRY
23. sobota Oscar Wilde
19.00 hod JAK JE DÙLEITÉ MÍT FILIPA
26. úterý Egon Glazura
19.00 hod VALASKÉ REMAZÚRY
27. støeda Oscar Wilde
17.00 hod JAK JE DÙLEITÉ MÍT FILIPA
28. ètvrtek SLAVNOSTNÍ KONCERT
17.30 hod POØÁDANÝ ÚØADEM ZLÍNSKÉHO KRAJE

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Zabít, nebo zemřít • Téměř dokonalý zločin
• Krokodýl Dundee v Los Angeles • Chytrá
holka • Chilli, sex a samba • Tanec v
temnotách • Start v ohrožení • Společník
• O slavném návratu • Animální přitažlivost
• Frekvence • Pošli to dál • Vyhnání z ráje
• Smrtelně sexy • Jdi za svým srdcem •
Mrtvý v řece • Bezva polda • Evoluce • Co
horšího se může stát • 15 minut •

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00

Studio Z
2. sobota Ota Pavel - Jozef Krasula
19.00 hod JAK JSEM POTKAL LIDI
5. úterý
Harold Pinter
19.00 hod ZRADA
11. pondìlí Frantiek Nepil - Jiøí Støeda
9 a 10.30 h STRAPYTÝLEK
13. støeda Bohuslav Reynek, Petr Hromádka
19.00 hod TØINÁCT PÍSNÍ
15. pátek Viktor Ljapin
19.00 hod HROÍ SNÌNÍ

divadélko v klubu
8. pátek
19.00 hod

Robert Anderson
VÍ PØECE, E NESLYÍM, KDY
TEÈE VODA
12. úterý Robert Anderson
19.00 hod VÍ PØECE, E NESLYÍM, KDY
TEÈE VODA
21. ètvrtek Jiøí Suchý, Jiøí litr
19.00 hod DOBØE PLACENÁ PROCHÁZKA

Za zábavou i poučením
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlínì nabízí
l hlavní výstavní sál od 17. ledna do 17.
bøezna 2002
ZKAMENÌLÉ MOØE
Pøed 15 miliony let, ne se oblast Moravy
zvedla, zasahovalo na nae území moøe Tethys, které oddìlovalo severní a jiní svìtové
kontinenty Laurasii a Gondwanu. Vyvrásnìním horských pásem Atlas, Pyreneje, Apeniny, Alpy, Karpaty, Kavkaz a Himaláje moøe
zaniklo. Do ivota v nìm dovoluje nahlédnout výzkum sedimentù a zkamenìlin. Zvlátì bohaté na fosílie jsou místa kolem Køepic a
Nikolèic, Litenèic a po Kelè a pièky u Hranic. Èasté jsou nálezy ryb se svìtelnými orgány, které obývají dnení moøe v hloubkách
od 200 do 1000 metrù. Dokonce zde il i
obrovský ralok dorùstající délky 20 m, jeho
tlama byla iroká 170 cm.
l malý výstavní sál od 14. února 2002 do
14. dubna 2002 - STOLETÍ UNIFOREM
l spojovací chodba od 14. února 2002 do
17. bøezna 2002 - FALKLANDSKÉ OSTROVY
výstava fotografií
28. února 2002 - INDIE
Poutavé vyprávìní Robert Bazika z Otrokovic doprovázené promítáním diapozitivù.
Pøednáka se koná v pøednákovém sále
muzea ve Zlínì, zaèátek v 18 hodin, vstupné:
dospìlí 25, dìti, studenti a dùchodci 15 Kè
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Z mailové pošty
Vem starým, kteøí se narodili pøed
rokem 1983...
Spousta studentù, kteøí letos nastupují na vysokou, se narodila pøed rokem
1983...... tedy v dobì, kdy jsi ty u dávno
umìl násobit a dìlit, dokonce u jsi øeil
i rovnice.... Oni u nepamatují komunismus a bìhem války v zálivu byli jetì malí
punti. Sametová revoluce je pro nì asi
tak stejnì vzdálená jako únor 48. Nikdy
pro nì neexistoval jiný pape ne Jan
Pavel II. Kdy Garcia-Marquez dostal nobelovku za literaturu, jetì ani neumìli
èíst. Bylo jim 8, kdy se rozpadl Sovìtský
svaz. Nepamatují studenou válku, znají
jenom jedno Nìmecko, i kdy ve kole
jim tvrdí, e byly dvì. AIDS pro nì existovalo odjakiva. Nikdy nehráli hry na Atari
nebo na ZX Spectrum. Cédéèka se zaèala
prodávat, kdy jim byl sotva rok. Nikdy si
nepoutìli pravý desky, Hvìzdné války
jim pøijdou fakt out. Umí ovládat video a
nìkteøí dokonce nikdy nevidìli èernobílou telku. Nedokáou pochopit, jak nìkdo
mohl ít bez dálkového ovládání. Narodili
se tøi roky po vstupu walkmanù na trh a
brusle podle nich vdycky mìly koleèka
srovnané uprostøed do jedné øady. To u
ani nemluvím o tom, e mobil nebo pécéèko jsou pro nì samozøejmostí. Nikdy nekoukali na Studio Kamarád a neèetli Ohníèek. Michael Jackson byl podle nich vdycky bílý.
A teï si pøedstav, e tyhle lidi teï
nastupují na univerzity, oni jsou teï ti
mladí. A jak pozná, e jsi starý? Rozumí
pøedcházejícímu textu a usmívá se, sportuje, kadému o tom vypráví a jsi na
sebe hrdý, na noèním stolku má léky,
potøebuje víc ne dopoledne na to, aby
ses dal do poøádku po propaøené noci,
dokáe tì natvat, kdy nìkdo nechá otevøenou zubní pastu, tví synovci se v informatice vyznají lépe ne ty, mùe klidnì
strávit celý den na plái, ani by ses el
vykoupat, na koncerty se dívá v televizi,
místo abys na nì zael, na sport si kupuje
obleèení, které leccos zakryje, místo aby
odhalovalo, s kamarádem se radi sejde,
ne abys s ním trávil hodiny na telefonu a
po pøeètení tohohle textu se rozhodne
ho poslat dál kamarádovi. Øíká si, e se
mu to urèitì bude líbit...

XVI. ENTOMOLOGICKÝ VÝMĚNNÝ
DEN A VÝSTAVA
se bude konat
v sobotu 2. února 2002 v Napajedlích
od 8.00 do 12.00 hodin
v prostorách TJ Sokol Napajedla
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Sokol
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O olympijských hrách
Za nìkolik málo dní, 8. února, budou
zahájeny v Salt Lake City v USA XIX. zimní
olympijské hry. O dvacet osm let mladí
sourozenec olympijských her letních. Jejich 28. pokraèování se odehraje za dva
roky v øeckých Athénách. Nahlédnìme troku do jejich historie.

Starověké olympijské hry
Zakladateli olympijské mylenky byli
staøí Øekové. Jejich pùvod není historicky
doloen. Sahá do bájesloví a vypráví o nìm
nìkolik povìstí.
Podle jedné je zaloil bùh Zeus na oslavu vítìzství nad svým otcem Kronem v
zápase o vládu ve svìtì, podle druhé byl
zakladatelem Héraklés po svém vítìzství
nad elioským králem Augiáem, podle dalí
jim dal základ Héraklùv závod s jeho bratry
o olivový vìnec.
V 9. století pø. n. l. byl Peloponés postien morem. Král Ifithos z Elidy ádal delftskou vìtírnu o radu, jak mu zabránit. Dostal odpovìï, e má obnovit hry v Olympii.
Aby zajistil bezpeènost tohoto místa i her
v neustálých válkách mezi øeckými kmeny,
uzavøel se spartským králem Lykurgem
smlouvu o nedotknutelnosti Olympie a o

olympijském míru. Úmluva byla napsána na
posvátný disk uloený v Héøinì chrámu v
Olympii.

První doložené olympijské hry
probìhly v roce 776 pø. n. l., tímto rokem
zaèíná pravidelné zaznamenávání jmen vítìzù. Olympijské hry se poøádaly kadé ètyøi roky, vdy od poloviny srpna do poloviny
záøí.
Na poøadu olympijských her byla pùvodnì jediná disciplína bìh na vzdálenost
192,70 m. Postupnì pøibývaly dalí disciplíny - bìh na støední vzdálenost, vytrvalostní
bìh, zápas, velmi cenìný pìtiboj (bìh, zápas, disk, otìp, dálka), jízdy vozù s koòským ètyøspøeím, volný zápas, jízda na
koni, závody bìcù v plné zbroji. Na olympijských hrách se pøedèítala i literární díla a
vystavovaly se obrazy.
Zpoèátku smìli závodit pouze svobodní obèané øeckého pùvodu, pozdìji i cizinci.
Závodníci se museli dostavit do Olympie
mìsíc pøed zaèátkem olympijských her k
intenzívní pøípravì spojené s dietou. Zhlédnout olympijské hry mohl kdokoli kromì
øeckých provdaných en.
Vítìzové jednotlivých disciplín byli odmìòováni olivovým vìncem, mìli právo
dát si postavit své sochy, rodné obce jim
prokazovaly èestné pocty.
Témìø 1200 let a do roku 393 n. l. se
olympijské hry konaly pravidelnì, bylo jich
293.
Naposledy se hry konaly roku 393 n. l.,
kdy byly zrueny dekretem císaøe Theodosia.
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Neváhejte a přij@te
Práce je bez konce, ale zábava jen
jednou roka - zvlátì ta sokolská, která se
koná v sobotu 26. ledna 2002.
Co vás na ní èeká a nemine napovídá
její název: DAØBUJÁNSKO - PANDRHOLSKÁ ZÁBAVA. V ádném pøípadì
nebude nouze o pochoutky ze zabíjaèky,
dobrý gulá ani dobré pití. Pøipravena je
nejen velká tombola, ale i skupina
K BAND, která bude hrát k tanci a do
rána. Samozøejmì ve spoleèenském sále
sokolovny.
Zaèátek v 19.30 h, vstupné 60,- Kè.
Srdeènì zve TJ Sokol Napajedla

Blahopřání k jubileu
V prvních dnech letoního roku - 7. ledna - oslavil významné ivotní jubileum váený obèan naeho mìsta pan Stanislav Bìlobrad, milovník pøírody, sportovec a obìtavý a zaslouilý èlen a èinovník Tìlocvièné
jednoty Sokol Napajedla.
Vichni napajedeltí sokolové pøejí bratru Bìlobradovi do dalích let hodnì zdraví,
spokojenosti a pohody.

Novověké olympijské hry

las zvonù táhne nad závìjí,
kde v dálce tie zaniká,
dnes vechny struny v srdci
znìji,
neb radost se jich dotýká.
Se vzpomínkou na vánoèní èas, pøejeme vem obèanùm dobré vùle, aby je
tichounké tìstí ze závìru pøedcházejícího roku, provázelo po celý rok 2002.
Sbor pro obèanské záleitosti

Rozvoj sportu ve druhé polovinì 19.
století si vynutil vznik národních sportovních svazù a prvních mezinárodních federací. O jejich sjednocení se zaslouil francouzský baron Pierre de Coubertin (narozen 1. 1.
1863 v Paøíi, zemøel 2. 9. 1937 v enevì).
Pokusil se nejprve spojit sportovní svazy ve
své zemi a pak v zahranièí. 25. listopadu
1892 poprvé vystoupil pøed veøejnost s
mylenkou obnovit antické hry, z jeho podnìtu se uskuteènila 16. èervna 1894 v Paøíi
mezinárodní konference. Tøináct zemí na ni
vyslalo své zástupce, dalích 21 zemí písemnì ohlásilo souhlas s jejím usnesením. Konference na návrh Øecka rozhodla uspoøádat
první novodobé olympijské hry v roce 1896
v Aténách.
Spojujícím èlánkem se stal Mezinárodní
olympijský výbor, jeho hlavním úkolem je
dohled nad poøádáním olympijských her,
urèování jejich poøadatelù, programu apod.
Sídlo Mezinárodního olympijského výboru
je ve výcarském Lausanne.

Tìlocvièná jednota Sokol Napajedla pøeje vem obèanùm mìsta v novém
roce hodnì zdraví, tìstí a rodinné
pohody.

A tenhle znáte?
Sejdou se zvíøátka na poradì.
Hroch povídá: "Zítra pojedeme na výlet."
ába opakuje: "Zítra pojedeme na výlet."
Hroch: "Sraz je v sedm."
ába: "Sraz je v sedm."
Hroch: "A ta zelená èùza zùstane doma."
ába: "Chudák krokodýl, on se tak tìil."
***
Jedou tøi policajti na loïce a loïka se pøevrhne. Kolik policajtù se utopí?
???
est. Tøi hned a tøi pøi rekonstrukci.
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