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NAPAJEDELSKE
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VII.

ÚNOR 2002

CENA 5 KČ

Pozvánka na ples
9. bøezna se koná v sále sokolovny v
Napajedlích "Spoleèenský ples" Sdruení
rodièù a pøátel II. základní koly v Napajedlích. K dobré náladì bude vyhrávat taneèní
skupina Aventis, èeká vás bohatá tombola a
kulturní program, který pøipravili áci koly. Cena vstupenky s místenkou je 70 Kè.
Pøedprodej vstupenek bude zahájen 28.
února v prodejnì Kniha na Masarykovì
námìstí. Z výtìku plesu bude zakoupeno
technické zaøízení pro dovybavení poèítaèové tøídy.

Napajedelské jarmarky
K besedì o novele zákona è. 72/1994 Sb. a o vem, co znamená pro vlastníky bytù, si ve
støedu 13. února vedení napajedelského bytového hospodáøství pøizvalo odbornou
poradkyni paní Zuzanu Toufarovou. Více na str. 5. Foto P. Pilát

První letoní "Napajedelský jarmark" se
bude konat na Masarykovì námìstí 12. bøezna. Termíny dalích ètvrtletních jarmarkù
jsou 14. kvìtna, 13. srpna a 15. øíjna 2002.

Teplo nezdražíme
Od záøí minulého roku zahájila Teplárna Otrokovice pravidelnou dodávku
tepla pro napajedelské sídlitì Nábøeí.
Cena na patì dvou výmìníkových stanic,
tzn. na pøedávacím místì, odkud zpracování a distribuci tepla do jednotlivých
domù ji zajiuje spoleènost NBTH Napajedla, èinila v loòském roce 203 Kè. "Rozhodli jsme se reagovat na cenový vývoj
konkurenèních zdrojù tepla (napø. plynu)
a také na naí spoleèností nezavinìné a
pøi najídìní takovéhoto systému bìné
technické problémy, které zpùsobily krátkodobé pøeruení dodávek tepla. Proto
pøedstavenstvo naí spoleènosti rozhodlo nezvýit cenu tepla pro zmiòované sídlitì", sdìlit Ing. Frantiek Foltýn, generální øeditel. "Aèkoliv nám kalkulaèní vzorec, sjednaný v dlouhodobé smlouvì s
NBTH, umoòoval pro letoní rok cenu
kolem 213 Kè, nevyuijeme tuto monost
a zùstaneme pøi pùvodní cenì, tzn. 203
Kè/GJ tepla. Chtìli bychom vechny obyvatele sídlitì Nábøeí opìtovnì pøesvìdèit o tom, e volba Teplárny Otrokovice
jako dodavatele tepla byla správnou volbou",
Teplárna Otrokovice

V pondìlí 11. února projednávalo Zastupitelstvo mìsta jeden jediný bod. Diskuse
kolem zakoupení úèelové komunikace trvala s pøestávkou dvì hodiny a vyjádøili
se v ní i pøítomní hosté. K návrhu usnesení se bez výsledku dvakrát hlasovalo potøebnou nadpolovièní vìtinu návrh
nezískal. K diskutovanému problému se
krátce vracíme uvnitø listu.
Foto vb

DNES V LISTĚ
l Z jednání Zastupitelstva a Rady mìsta
l Rozhovor se statostkou mìsta
l Co vechno mùe mìstská policie
l Fotoreportá Klubu kultury
l Doplòkové autobusové spoje
l Nabídka kulturních akcí, výstav aj.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 14. ledna 2002
l ve funkci valné hromady NBTH uloila
øediteli NBTH ing. M. Polákovi vypracovat
seznam technologických zaøízení kotelen
urèených k prodeji
l schválila pronájem nebytových prostor
v domì è. p. 1554 v ulici Sadová pro Kamilu
Novákovou za úèelem provozování kosmetických slueb
l schválila uzavøení nájemní smlouvy na
televizní kabelové rozvody pro NTV Cable
s.r.o., zastoupenou B. Horkým, za cenu 120
tis. Kè na dobu jeden rok do 31. 12. 2002
l schválila uzavøení smlouvy na výrobu
èásti ivého vysílání pro MìÚ Napajedla ve
výi 120 tis. Kè
l schválila vyhláení zámìru schválení
vìcného bøemene k pozemku p. è. 6480 pro
stavbu chodníku u rampy se schody k trafostanici T 43 JME, a.s.
l schválila pronájem èásti pozemku KN p.
è. 4158/5 manelùm Zdeòce a Vladimíru
Sedláèkovým za cenu 1 Kè/m2/rok na dobu
neurèitou k zemìdìlským úèelùm
l schválila uzavøení dodatku k nájemní
smlouvì uzavøené Petrem Faitlem a Miroslavem Stránským na pronájem èásti pozemku
KN p. è. 4160/4 na dobu neurèitou za cenu 1
Kè/m2/rok a sníení èástky za pronájem tohoto pozemku pro rok 2001 na 82 Kè za rok
l schválila uzavøení dodatku k nájemní
smlouvì uzavøené mezi Stanislavem Hubáèkem a a Pavlem Huskem na pronájem
èásti pozemku KN p. è. 4160/4 za cenu 1 Kè/
m2/rok na dobu neurèitou a sníení èástky
za pronájem za tento pozemek za rok 2001
na 375 Kè za rok
l doporuèila zastupitelstvu mìsta schválení úplatného pøevodu pozemku KN p. è.
337 a 336 z majetku Zlínského kraje do majetku mìsta Napajedla za kupní cenu ve
výèi znaleckého posudku
l doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit uzavøení kupní smlouvy s manely Mièkeovými na prodej pozemku KN p. è. 2213/
47 na základì schváleno zámìru mìstského
zastupitelstva
l schválila smlouvu o bezplatném zapùjèení nebytových prostory v budovì koly a
pøilehlých pozemkù pøíspìvkové organizaci
Základní kola Napajedla Komenského 298
l schválila smlouvu o nájmu nebytových
prostor v budovì Základní koly Komenského 268 Domu dìtí a mládee v Napajedlích na dobu neurèitou za 2 Kè/rok
l schválila vyuití blokové plynové kotelny Malina pro výrobu tepla a vyuití výmìníkových stanic B a C a strojovny A v ulici
Nábøeí k rozvodu tepla po dobu platnosti
licence udìlení NBTH, s.r.o.
l nedoporuèila mìstskému zastupitelstvu
zakoupení pozemku PK p. è. 4974/2 od Marie Peprníèkové za úèelem doøeení vlastnických vztahù v lokalitì ardice
l uloila Bc. A. Zekièové svolat jednání za
úèelem doøeení vlastnických vztahù k pozemkùm v areálu støelnice v lokalitì Zámoraví
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu

schválit návrh darovací smlouvy o pøijetí
nemovitého daru v podobì budovy è.p. 305
a nádvoøí a budovy è.p. 304 (kláter)od
Zlínského kraje
l seznámila se s informacemi firmy HOUSACAR o postupu zabezpeèování dopravní
obslunosti mìsta
l souhlasila s vyøazením majetku v hodnotì do 3000 Kè z úèetní evidence a jeho
vedení pouze v operativní evidenci
l schválila dodatek è. 1 k mandátní smlouvì na výbìr plateb za svoz a znekodnìní
komunálního odpadu od obyvatel mìsta
l jmenovala do funkce vedoucí organizaèní sloky Knihovna Napajedla Svatavu Ondráovou
l uloila øediteli Technické sluby mìsta
ing. Alei Jirkù pøedloit návrh èinností a
slueb pro mìsto v návaznosti na schválenou výi finanèních prostøedkù ve finanèním provizoriu ve výi 6 700 tis. Kè
l rozhodla zajistit pøezkoumání hospodaøení mìsta za rok 2001 prostøednictvím
Okresního úøadu Zlín
l uloila vedoucímu finanèního odboru M.
Ilèíkovi pravidelnì na kadém prvním zasedání rady mìsta v mìsíci informovat o stavu
finanèních prostøedkù mìsta

Městská rada dne 28. ledna 2002
l seznámila se s moností odkoupení inzerovaného pozemku v lokalitì ulice Jiráskova, Husova
l seznámila se s návrhem zásad na stanovení cen pozemkù v k. ú. Napajedla
l schválila z dùvodu zmìny katalogových
èísel odpadù dle zákona è. 185/2001 Sb.
návrh nové smlouvy s TS Otrokovice o poskytování slueb na odvoz, odstranìní a
vyuití objemných, vyuitelných a nebezpeèných odpadù
l souhlasila s pokácením stromu v Jiráskovì ulici dle návrhu komise ivotního prostøedí a veøejného poøádku
l seznámila se se závìreènou zprávou
správce konkursní podstaty o výsledku draby objektu manelù Sutorisových, Malina II
a v souvislosti s tím uloila Bc. J. Foltýnovi
pøipravit návrh aktualizace OZV v oblasti
veøejného poøádku
l seznámila se se stavem neuhrazených
pohledávek mìsta
l seznámila se se zápisem z jednání stavební komise ze dne 17. ledna 2002
l seznámila se se zápisem z jednání komise ivotního prostøedí a veøejného poøádku
ze dne 15. ledna 2002
l seznámila se se zápisem z jednání sboru
pro obèanské záleitosti ze dne 8. 1. 2002
l seznámila se se zápisem o provedené
kontrole pøijatých opatøení a odstranìní závad na základì výsledku provìrky hospodaøení za rok 2000
l schválila rekonstrukci spoleèenské místnosti v Domì s peèovatelskou slubou v ulici
Sadová firmou AZ STAV za cenu do 186 000 Kè
l doporuèila umístìní mramorové desky
u vsypové louèky na místním høbitovì
l zruila usnesení è. 95/4/2001 bod 2 písm.
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c) a s úèinností od 1. ledna 2002 stanovila
maximální poèet zamìstnancù mìsta Napajedla nezaøazených do organizaèní struktury a pracujících na dohodu za podmínky
dostatku rozpoètovaných finanèních prostøedkù èi pøi závaznì pøislíbeném finanèním
krytí osobních nákladù ze strany státu èi
jiných subjektù:
- Kino Napajedla - 6
- Sbor pro obèanské záleitosti - 25
- oetøování dopravních prostø. mìsta - 4
- èinnost v muzeu mìsta - 10
- èinnost na webových stránkách mìsta - 1
- mìstský doruèovatel poty - 2
- vedení kroniky mìsta - 1
- péèe o sklady CO - 4
- èinnost jednotky sboru dobrovolných
hasièù - 16
- práce spojené s pøípravou voleb - 35
- zajiování pøípadných èinností dle poadavkù zamìstnavatele - 10
Maximální poèet dohod je shodný s poètem
v souèasnosti uzavøených dohod.
l uloila Bc. A. Zekièové provìøit monost
získání státní dotace na prodlouení trasy
plynovodu na Zámoraví
l schválila vyhláení zámìru odkoupení
pozemku p. è. 2131/2 od ing. J. Èánského a
Vlasty Èámské za úèelem doøeení vlastnických vztahù k pozemku
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu poádat o bezúplatný pøevod pozemkù p. è.
7534/2 a 7536/4 v majetku státu do vlastnictví mìsta Napajedla
l uloila Bc. A. Zekièové vyádat nabídky
na vypracování projektové dokumentace
stavby odvedení extravilánových vod v lokalitách Zámoraví, Radovany, ardice vèetnì protipovodòové hráze s novou komunikací v korunì hráze
l uloila odboru SMIR, správního odboru
a odboru ivotního prostøedí ve spolupráci
s TSM dopracovat smlouvu o dílo na zajitìní technických slueb pro mìsto.

Docházka poslanců
Úèast poslancù Zastupitelstva mìsta na
jednáních v roce 2001: Jméno/poèet jednání/pøítomen/nepøítomen/omluven
Josef Boïa 11/11/0/Frantiek Cívela 11/11/0/Antonín Èernocký, MVDr. 11/9/2/2
Zdeòka Horká, MUDr. 11/8/3/3
Ivan Juøena 11/7/4/4
Dana Kélová 11/4/7/6
Køí Jaroslav, Ing. 11/11/0/Miroslav Malchárek, Mgr. 11/6/5/5
Stanislav Mika 11/9/2/1
Ivan Pácl, Mgr. 11/10/1/1
Libue Pacholíková, PaedDr. - 11/11/0/Otto Pelc 11/6/5/5
Pavel Pilát 11/11/0/Tomá Plichta 11/11/0/Pavel Ratiborský, Ing. 11/10/1/1
Pavel Tala, MUDr. 11/7/4/3
Marie Vaòáèová 11/9/2/1
Miroslav Veselý, PaedDr. 11/9/2/1
Zdeòka Vrzalová 11/10/1/1
Alois Vychodil 11/11/0/Vítìzslav Vystavìl, Ing. 11/9/2/2
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Tři otázky starostce města
Od nástupu PaedDr. Libue Pacholíkové
do køesla starostky mìsta uplyne 26. února
pøesnì tøi sta dnù. Tøikrát více, ne se obecnì
povauje za dostateèné k orientaci v situaci.
"Za sto dnù jsem poznala, e starostí a
problémù je víc ne lidí ve mìstì. Za dvì stì,
e sama nezmùu nic. Za tøi sta, e za vechno
mùu já."
l Na co se Vás lidé nejèastìji ptají,
nebo co jim vadí, jaké jsou jejich nejdùleitìjí problémy?
"Hlavnì hodnì píí. Øíkám jim pøijïte,
promluvíme si, od toho jsme lidi.
l A co je nejèastìji zajímá?
Byty, ivotní prostøedí, doprava. Peníze
se velmi tìko shánìjí na cokoliv - tady ten
sáhodlouhý seznam pøíloh musíme vypracovat, abychom se mohli dát do opravy oken ve
staré kole a udìlat nìco s høitìm u nové
koly. Chci vìøit, e se to letos stihne vyøídit.
Lidé nechtìjí poøád poslouchat, e nejsou peníze, chtìjí vidìt, e se alespoò nìco
dìlá. Proè na nìco není a jinde se utrácí
zbyteènì? Nemáme na nové byty - a jak hospodaøíme s tìmi, které máme! Nemáme na
vylepení ivotního prostøedí? Proè si je lépe
nehlídáme! Nejezdí autobusy jak by mìly?
Ale jak by vlastnì mìly?"
l Dopravní obslunost mìsta.
"Anketu, která se ve mìstì uskuteènila a
ke které se pøipojily i okolní obce, pøijali lidé
velmi vánì. Kromì jednoho respondenta,
který zaslouí politování, vichni vyplnili
anketní lístky velmi serióznì a dali si práci i s
vyhledáním èísel spojù. Bylo na nás stejnì
serioznì pokraèovat dál. Jednali jsme s autodopravcem Karlem Housou a byl ochoten na
zkuební dobu do 25. èervna letoního roku
rozíøit nabídku spojù. Úøední mainérie opìt
trochu zakobrtala pøestoe mìsto si bude
pøidané spoje samo hradit a není to mimochodem málo a na sputìní nového jízdního
øádu musíme èekat a do bøezna."
l Byty.
"Od letoního roku platí ve mìstì nové
zásady pøi poskytování obecních bytù a stanoví i dùsledný postup vùèi neplatièùm a
tìm, kdo svým chováním poruují ustanovení smlouvy. Pro letoní rok nebyla obnovena smlouva nìkterým nájemcùm a uvolnìné byty budou pøidìleny adatelùm, kteøí budou øádnì plnit smluvní podmínky."
l ivotní prostøedí.
"Moná si teï budu troku odporovat v
tom, co jsem uvedla na zaèátku, e si s kadým o vem promluvím. Období vegetaèního klidu bývá na podrádìné telefonáty a
dopisy zvlá bohaté. Ráda bych na adresu
vech, kteøí odsuzují pokácení kadièkého
stromu na území mìsta, øekla, e se tak nikdy
nedìje bez dùkladného posouzení kvality
stromu ze strany okresního odboru ivotního prostøedí èi vyjádøení odborníkù, pokud
strom nìjakým zpùsobem ohrouje své okolí. Vude, kde je to moné - z hlediska místa i
charakteru stromu - jsou vysazovány postupnì stromy nové a teprve pak se vykácejí staré. To je napø. pøípad ulice Palackého. Není to vak moné vude.

Stejnì jako lidé i stromy mají ivot omezený. Aby se z jejich blahodárného vlivu
mohli tìit i nai potomci, je nutné je v pravou chvíli obnovit, nelze èekat a samy zcela
uhynou. Doba, kdy u neposkytnou chodníkùm svùj pøíjemný stín, by byla o desetiletí
kratí."
l Dovolím si malé pøirovnání - mìsto
svým obèanùm také píe - a zvlátní shodou také ve tøech kapitolách - odpady,
zimní údrba a psi.
"Chtìli jsme formou letákù vstoupit do
kadé domácnosti. Nepøestávám vìøit tomu,
e se nauèíme být øádnými obèany výchovou a pøíkladem, ne a pokutami. Podstatnou
èást mìstského rozpoètu spolyká úklid, odpady, opravy, údrba a poøád jsme vichni
v pohodì."
l Co vám na vaí práci nejvíc vadí?
"Neøekla bych právì - vadí - ale ANONYMY. Pøichází tak dva mìsíènì. Vìtinou jsou
plné záti, pomluv, nic neøeí a patøí do koe.
Nìkdy jsou hodnì svérázné, vulgární, ale
mohou v sobì mít zrnko pravdy, upozornit,
e nìkde není nìco jak má být. Kdyby se
dotyèný èlovìk podepsal, dalo by se s ním
komunikovat. Tak je jen zøejmé, e má nìjaký
problém, bolest, trápení a potøebuje, aby se
trápil i nìkdo jiný."
BV
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Nájem bytu
Mìsto Napajedla pronajímá mìstské
byty obèanùm na dobu urèitou, a to vem
stejnì - na 5 let. V pøípadì, e nájemce plní
po dobu nájemního vztahu øádnì a vèas
vechny zákonem stanovené povinnosti, zejména øádnì platí nájemné, rada
mìsta, posuzující kadý jednotlivý pøípad, schválí uzavøení nájemní smlouvy
na dalí období.
V pøípadech, kdy nájemce své povinnosti øádnì neplní, nejèastìji kdy neplatí
nájemné, skonèí nájemní vztah uplynutím 5leté lhùty, na ni byl sjednán. Nájemce je na tuto skuteènost pøedem upozornìn, nebo podle zákona i ujednání ve
smlouvì to znamená, e po skonèení nájmu nemá nárok na náhradní byt ani náhradní uívání a musí si sám opatøit dalí
bydlení.
Skonèení nájemního vztahu neznamená zánik závazkù nájemce z ukonèené
nájemní smlouvy. Povinnost zaplatit dluné nájemné vèetnì poplatku z prodlení
(2,5 promile dluné èástky za kadý den
prodlení, nejménì vak 25,-Kè za kadý i
zapoèatý mìsíc) trvá a pokud nedojde k
zaplacení dobrovolnì, mùe se mìsto
domáhat svého nároku u soudu v 3 leté
promlèecí lhùtì.

Sovy jsou vyznamenáním pro město
Ví to vechny dìti z mateøské koly, e na
napajedelském høbitovì se usadily sovy. Za
dne lze nìkterou spatøit ve vìtvích pøi odpoèinku, ale zveèera jich krouí nad okolními
poli údajnì kolem dvou desítek.
Jedná se o druh kalous uatý, a spíe ne
plachostí se tihle noèní ptáci vyznaèují zvìdavostí. Ke svému hnízdìní vyhledávají parky v blízkosti lidských obydlí. Okolní provoz
je nijak neznepokojuje, nádhernými kukadly

si vás prohlédnou a spí dál. Loni o Vánocích
si napø. zvolili za svùj pobyt vánoèní strom na
námìstí v Prostìjovì. V pøípadì napajedelského høbitova jsou to spíe lidé, kterým
vzájemné sousedství nevyhovuje. Ve vzrostlých tújích jich bydlí tolik, e na pìinkách a
lavièkách pod stromy je to znát. Na druhou
stranu bychom vak mìli být spíe poctìni,
nebo sovy si svá hnízditì vybírají na územích s nezávadným ivotním prostøedím. BV
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Bez komentáře

Co všechno může městská policie
Obecní policie pùsobí v rámci obce, kde
byla zøízena, a stará se o místní záleitosti
veøejného poøádku.
Jak vypadá starost Mìstské policie o
záleitosti veøejného poøádku v praxi?
Mìstská policie pøispívá k ochranì bezpeènosti osob a majetku, upozoròuje fyzické
i právnické osoby na zjitìné nedostatky
(majetek nezajitìný pøed zcizením) a podle
situace èiní opatøení k jejich odstranìní. Dohlíí na dodrování obecnì závazných pøedpisù o ochranì veøejného poøádku (ruení
noèního klidu, neoprávnìné zakládání skládek odpadu, vzbuzování veøejné pohorení,
neoprávnìné zábory veøejného prostranství).
Dohlíí na dodrování pravidel obèanského
souití (schválnosti, drobná ublíení na zdraví) a odhaluje pøestupky v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii a ukládají a
vybírají v blokovém øízení pokuty za tyto
pøestupky.
Které pøestupky mùe Mìstská policie
projednávat v blokovém øízení?
Podle zákona è. 553/1991 Sb o obecní
policii mohou stráníci projednávat v bloko-

vém øízení pøestupky stanovené zákonem è.
200/90 Sb.
§ 22 - pøestupky proti bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu
§ 30 - pøestupky na úseku ochrany pøed alkoholismem a jinými toxikomániemi
§ 47 - pøestupky proti veøejnému poøádku
§ 49 - pøestupky proti obèanského souití
§ 50 - pøestupky proti majetku
Jaké sankce mùe mìstská policie
ukládat?
Za pøestupek lze ukládat od napomenutí
a pokuty a po zákaz èinnosti a propadnutí
vìci. Stráník mùe uloit v blokovém øízení
osobì starí 18 let pokutu do 1000,- Kè, mladistvému do 500,- Kè. Od letoního roku platí
zvýená horní hranice pokuty za pøestupek
ze 2 000 na 5 000 Kè.
K èemu je Mìstská policie pøi plnìní
svých zákonných povinností oprávnìna?
Mìstská policie má oprávnìní
- poadovat prokázání totonosti
- poadovat vysvìtlení
- odebrat zbraò

-

zakázat vstup na urèená místa
otevøít byt nebo jiný uzavøený prostor
odejmout vìc
vstupovat do ivnostenských provozoven
- zastavit vozidlo, jeho øidiè spáchal pøestupek proti bezpeènosti a plynulosti
silnièního provozu neuposlechnutím zákaz vjezdu, zákaz stání, zákaz zastavení, pìí zóna, vyhrazené parkovitì,
lutá souvislá èára, lutá pøeruovaná
èára, lutá klikatá èára
- pouít technické prostøedky k zabránìní odjezdu vozidla (botièky).
Kdy mohou øidièi oèekávat nasazení
"botièky"?
Pokud je vozidlo ponecháno na místì,
kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem
vyplývajícím z místní úpravy silnièního provozu. Pokud stojí na chodníku, kde to není
povoleno. Ale také je-li vozidlem proveden
neoprávnìný zábor veøejného prostranství a
øidiè se v blízkosti vozidla nezdruje.
Pro obèany mìsta zpracovala
str. Denisa Èudová.
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Na programu vlastnické vztahy

Vlastníci bytů besedovali o vlastnických vztazích
Ve støedu 13. února zaplnili vlastníci
bytù velký sál klubu kultury témìø do posledního místa. Napajedelské bytové a tepelné hospodáøství pro nì pøipravilo pouènou
besedu o vlastnických vztazích.
Diskutovalo se nad zákonem è. 72/1994
Sb. ve znìní jeho nejnovìjí novely 451/
2001 Sb. - co je zákon o vlastnictví bytù.
Jako host se besedy zúèastnila paní Zuzana
Toufarová, èlenka metodické rady svazu
úèetních. V témìø tøíhodinové besedì byly
prodiskutovány zmìny v zákonì, jako i
práva a povinnosti vlastníkù jednotek vèetnì nejdùleitìjí úpravy, povinné registrace spoleèenství vlastníkù.

Vznik právnické osoby - spoleèenství
vlastníkù jednotlivých domù, pøijetí stanov spoleèenství, volba výboru pøípadnì
povìøeného vlastníka, ustavující schùze,
zápis do obchodního rejstøíku a vedení
podvojného úèetnictví s vazbou na daòové povinnosti jednotlivých vlastníkù bytù
jsou pojmy, se kterými se budou vlastníci
bytù v následujících dnech èasto setkávat.
Úkolem besedy bylo seznámit zúèastnìné obèany s tìmito pojmy, vysvìtlit problematiku a také nabídnout úèinnou pomoc
pøi vedení správy domù.
Ing. M. Poláek, øeditel NBTH

Výklad práv a povinností majitelù bytù jako i vechna dalí ustanovení novely zákona
è. 451/2001 Sb. pøilákaly do velkého sálu Klubu kultury v zámeckém parku okolo dvou
set majitelù bytù. Foto P. Pilát
Mìsto Napajedla vyhlauje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce VEDOUCÍ FINANÈNÍHO ODBORU Mìstského úøadu
Poadavky:
- S, V vzdìlání ekonomického charakteru
- znalost ekonomiky rozpoètové organizace se zamìøením na obce vítána
- znalost práce na PC (WINDOWS - aplikace)
- morální a obèanská bezúhonnost
- øídící a organizaèní schopnosti
- øidièský prùkaz sk. B
- nástup moný ihned po vyhodnocení
Platové zaøazení dle naøízení vlády è.
253/1992 Sb. v platném znìní.
Pøihláky zasílejte do 28. února 2002
na adresu : MìÚ Napajedla, Masarykovo
nám. 89, 763 61 Napajedla.
K pøihláce dolote: strukturovaný
ivotopis, pøehled dosavadní praxe, kopii dokladu o dosaeném vzdìlání, výpis z rejstøíku trestù (ne starí 3 mìsícù).
Blií informace:
tajemník MìÚ, tel: 710 09 14
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Fatra dětem
Velké dìtské zábavnì-sportovní akce
se nemohou obejít bez pomoci a spolupráce
mnoha partnerù. Mezi ty, které na rozumnou ádost slyí, patøí i závod Fatra, a ji
jako celek nebo v zastoupení nìkterým z
vnitøních útvarù. Pøed koncem loòského
roku byla modrá loga Fatry vidìt pøi soutìi
základních kol Zlínského kraje ve sportovní hale Novesta ve Zlínì.
Agentura Publicity zde poøádala druhý
roèník originální dìtské megashow "Zlínský
vorvaò" za podpory Rady Zlínského kraje a
Fondu mládee a tìlovýchovy mìsta Zlína.
Vorvani jsou
silnì sociální
zvíøata a ve
chvílích ohroení se snaí jeden druhému
pomoci - motto
soutìe se bezpochyby vztahuje jak na sportovní klání
drustev tak na vztah poøadatelù se sympatizujícími subjekty. Jako sponzor poøadu
byl pøedstaven i fatrovský závod Stavební
plasty.
Pøed porotu, které pøedsedal Václav Upír
Krejèí, svedlo urputné boje v netradièních
disciplinách patnáct tøíèlenných drustev.
Své zastoupení zde mìly okresy Zlín, Uherské Hraditì, Vsetín i Kromìøí. Pøi neúèasti
napajedelských kol VOJ Stavební plasty
drela palce drustvu z Uherského Brodu,
které nastoupilo v modrých trikotech s fatrovskou znaèkou. Bylo mnohem lepí ne
prùmìrné a do závìreèné výsledkové listiny se zapsalo na velmi pìkné esté místo.
Smyslem úèasti Fatry byla samozøejmì podpora dobré vìci, ale nakonec je také úspìch
pro fatrovské barvy potìil.
bv

Nejsme tak špatní aneb Děti dětem
"Ta dnení mláde je straná. Z pokoje
jim poøád øve muzika. Ale kdyby se to
alespoò dalo poslouchat! Vdy z toho
vstávají vlasy hrùzou!"
"Tenhle telecí vìk je opravdu pøíerný! Nejlepí by bylo je ve dvanácti chytnout, nìkam zavøít a pustit a kolem dvacítky."
"No to mi mluvíte z due! To byste
nevìøila, co mi ráno zase øekla nae mladá
- prý e nosit v zimì álu a zapnutou bundu u je dávno z módy!"
"My máme doma stejný pøípad. On mi
dokonce..."
Ale no tak dámy!!! Zastavte ten náklaïák
výèitek! Za prvé bych se taky ráda dostala
ke slovu a za druhé to není zrovna
nejlepí úvod k mému èlánku, ve kterém
jsem se právì chystala nae mládí oslavovat.
Mám pro vás dùkazy toho, jak nám tìmito øeèmi køivdíte. K nám do koly chodí pár
nadencù, které byste na první pohled zaøadili do stejného pytle jako vechny ostatní.
Ale to by byla velká chyba! Dìcka toti
darovala peníze na konto nadace Pomozte

dìtem. A to ne jen tak ledajaké peníze. Byly
to peníze poctivì vydìlané "straením malých dìtí".
Abyste tomu rozumìli: Tøída 8. C pøila s
nápadem, e peníze, které vydìlají 5.prosince veèer pøevleèení za èerty, Mikuláe a andìly, vìnují tìm, kteøí je potøebují. Vìtina z
nás by bez velkého pøemýlení vekerý výdìlek utratila za modré pendreky ze kolního
bufetu, ale oni prosím dali vekeré peníze
dohromady a vznikla z toho èástka 1063,10
Kè! Tak co øíkáte teï, dospìláci? Uznáváte, e
nejme vichni patní?
Pozn.: První odstavec nevyjadøuje stanoviska autorky.
E. Staová, 9.A
Dìkujeme ákùm Z Napajedla, Komenského 298: P. Maòáskovi, L. Ulmanovi, L.
Juøenovi,T. Janíkovi, J. Blablovi, T. Beckovi,
K. Navrátilovi, M. Grycové, L. imèákové, E.
Zámeèníkové, R. Hoferkové, J. Polákovi, K.
Kopøivovi, M.Podhorskému, V. Stejskalové,
M. Cekotové, K. Vojtkové, A. Mimochodkové, M. Vojtkovi, E. Bobkové, J, Jochové, V.
Kritùfkové a P. Sukupové.
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Rok v klubu kultury objektivem fotoaparátu
V loòském roce uspoøádal Klub kultury ve spolupráci s dalími institucemi a spolky pro obèany mìsta pøes ètyøicet kulturních akcí. Z pohledu
celkové návtìvnosti poøadù i z pohledu finanèního vyhodnocení mùeme mluvit o spokojenosti, i kdy dùleitìjí je spokojenost návtìvníkù. K programùm s tradicí. Jako je divadelní festival, výstava hub a
vánoèní koncerty pøibyly dalí - Svatý Václav a Moravské chodníèky. Ty
budou tvoøit koneènì i hlavní osu poøadù pro rok letoní.

18. srpna - Moravské chodníèky - starostka mìsta a hlavní
sponzor akce.

27. záøí - Svatováclavský veèer - Napajedla sobì

2. prosince - Psaníèko pro sv. Mikuláe

20. ledna - Zimní karnevalová revue - Divadlo Zd. tìpánka a
aerobik J. Muchové.

24. února - Obalována je
lhostejnost - výtvarná soutì s ekologickou tématikou.

l. záøí - Mach a ebestová jdou do koly - Divadlo Zd. tìpánka
a DDM

30. záøí a 4, øíjna - Výstava hub, broukù a motýlù, bonsají a
loveckých trofejí

8. prosince - Mikuláská beseda u cimbálu s Radovanem

10. bøezna - Faank s Radovanem a cimbálovou muzikou Linda.

23. èervna - Odpoledne plné pohádek - Divadlo Zd. tìpánka a
aerobik J. Muchové

3. srpna - Veèer pøed klubem - Rock and roll J. Macháèka

7. prosince - Dámská jízda s
Janem Èenským

17. prosince - Vánoèní koncert

1. kvìtna - Den Zemì

8. kvìtna - ivot s písnièkou
a tancem - jubilejní koncert

27. èervna - Radovánek pro Napajedla

Hry i chléb - taková je kompletní nabídka klubu.

27. prosince - Travesti show

Nezlobte se - ale bylo toho
na mne dost.
Foto Pavel Pilát
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Kovářova kobyla a plastikářské město?
(První fólií izolované vodní dílo na svìtì
vydalo své svìdectví - NN è. 1/2002)
Pøeèetl jsem si se zájmem èlánek o vyuití hydroizolaèních fólií z produkce Fatry.
Ptám se, zda uvaované protipovodòové
hráze na øece Moravì v Napajedlích budou
sypanými zemními hrázemi. U tìchto hrází
se pøi velké vodì pravidelnì projevuje prosakování, pøípadnì protrení. Jsou to známé
obrázky z povodní, charakteristické pobíháním vojska a civilù s pytli písku, zoufale
ucpávajících trhliny, a stejnì nakonec dojde
k potopì. Tomu lze zabránit vloením svaøo-

vané hydroizolaèní fólie z produkce Fatry,
pøípadnì jiného podniku, do vnitøku hráze.
Stavba hráze se tím zdraí, ale posílí se významnì jistota proti prosakování a protrení
hráze.
Zajímalo by mì, zda uvaované hráze v
Napajedlích budou zeminové sypané a zda
investor a projektant uvaují o pouití fólie.
Pøedpokládám, e to bude zajímat i ètenáøe
novin. Jestli kdy evcovo dítì a kováøova
kobyla chodí bosé, zda plastikáøské mìsto
bude výjimkou.
Ing. Josef Pøibyl, Halenkovice

Otevřený dopis p. předsedovi našeho parlamentu
Obèané naeho státu vidìli a slyeli v
televizi proklamace naich politikù s panem
pøedsedou - jejich osobní názory na takzvané Beneovy dekrety. Svornì tvrdí, e tyto
dekrety tvoøí páteø naeho právního zøízení
a naí právní administrativy.
Mnozí z nás, a hlavnì ti starí, nejsou
stejného názoru. Na tvrzení tohoto názoru
je moná jen jedna omluva. Jsou mladí a
neijí dost dlouho, aby vìdìli to, co vím já,
narozený jetì za rakouskohabsburského
mocnáøství, to, e by urèitì prezident Bene
nikdy dekrety tak jak jsou v praxi stále
zneuívány, nepodepsal. Souèasní politikové pouívají dekrety jen tam, kde se jim to
hodí, plnou literu dekretu nikdy nedodreli
a nedodrují dodnes.
Myslím si, e nìkteøí nai politici jsou
dost staøí a mohli by si pamatovat, e kdy
dekrety prezident Bene podepisoval, mìl
sotva na vybranou, kdy mìl kolem sebe
Gottwalda, Slánského, Laumana, Noska, Zápotockého a dalí ultra komunistické násilníky, kteøí vykonávali rozkazy pana Zorina.
Prezident Bene byl demokrat z pøesvìdèení a byla by to a je køivda, kdy mu

dnení mladí politikové podsouvají skuteènost, e dekrety podepisoval svobodnì a
dobrovolnì.
Do demokratického mylení a chápání,
jaké vdy prosazoval prezident Bene,
máme jetì stále dost daleko, ale vùle vìtiny národa si demokracii pøeje. Je na nás
zdolávat pøekáky k touenému cíli.
Prezident Bene vedl Sudety po celých
20 let a dobøe vìdìl, e se tam budovaly
majetky po celé generace, kdy Hitler jetì
nebyl na svìtì a nikdo nemìl právo dìdice
tohoto majetku zbavovat i kdy na jejich
hlavy padla straná smrtonosná køivda a
jistì mezi nimi byli i takoví, kteøí jednali ze
strachu a pod nátlakem. Hrùzostraných
událostí, kterými zastraovali nás vechny,
bylo mnoho. Zaèalo to vpádem do Rakouska a kancléø Dolfus, který se postavil na
odpor, byl zavradìn.
Proto ve, co pochází od faismu a komunismu je k zavrení. Pryè s komunistickými dekrety, které byly podepsány prezidentem Beneem pod hrozbou a nátlakem.
Ing. Jaroslav Paøík, Napajedla

V areálu døívìjího závodu Slavia sídlí dnes
nìkolik desítek firem. Budovy i pozemky byly
postupnì rozprodávány jednotlivým majitelùm
správcem konkursní podstaty. Osloveno bylo i
mìsto Napajedla, které zde podle platného územního plánu uvauje o vybudování prùmyslové
zóny prùjezdné smìrem k Pahrbku a navazující
na komunikaci I 55. Nabídka pro Napajedla znìla
pùvodnì na celou cestu vèetnì kanalizace za 1
000 Kè. Po pøedbìném pøíslibu v roce 2000 a
odmítnutí nevyhovujícího znìní smlouvy v roce
2001 se odkoupení znovu dostalo na jednání
zastupitelstva deset dnù pøed ukonèením konkursu. Tentokrát v té nejnevýhodnìjí variantì.
Poté, co byly tøi ètvrtiny komunikace prodány
nejvìtím podnikatelùm a "zábory" dalích firem sahají a k okrajùm komunikace. Mìsto
nakonec ètvrtinu okletìného zbytku pozemkù
nekoupilo a zbývá otázka, zda bude v budoucnu
vadit spíe to, e nepøijalo první nabídku nebo
to, e nekoupilo pozemky vùbec.

Staří versus mladí
Nemám páru kdo já jsem,
jestli feák, anarchista
èi jen poskok en,
nebo jenom sem tam skáèu,
jak ten svìt nám píská.
Pøesto ale ve zmatku
vím, e staøí
by se rádi mládí vzdali,
prý svými èiny provokují jejich stavy,
oni toti nemìli to mládí,
co závidí nám dneska mladým.
Prý se jenom válíme
a nic kloudného nevymyslíme
a e staøí, prý u podìlali
a mladým tedy práci pøenechali.
Vak háèek má ten dar,
mladí toti neví, jak tu práci udìlati
nikdo nepøiel, neporadil,
neukázal jak se vìci mají.
A teï jsou tady náøky, tlachy
jak to mládí vyvádí tu taky,
nikdo vak nezatroubí,
e to mládí potøebuje rady,
jak tu práci udìlati,
jak èest dát zase práci,
jak vychovat, aby rádi dali
to, co patøí této zemi,
co pro nás dìdové a babièky zbudovali,
hezkou zem a dary,
které do vínku nám dìtem dali,
e práce je kus bohatství
a toho dreti bychom se mìli,
nebo penìz na tomhle svìtì není
a právì tu práci poehnanou nám nezaplatí,
proto nezlobte se,
kdy dìti na svìt hází kameny
a drogy jim pomáhají v zajetí,
aby pøeili hanbu 20.století.
Peníze nebo ivot - jsou naimi hodnotami?
T. Èabla
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Nové knihy v městské knihovně
l Bahrampour Tara:
ena mezi dvìma svìty - ivot v Americe a Iránu. Autorka ve
svém fascinujícím vyprávìní sleduje zmìny,
kterými prola její rodina - od dìdeèka, typického muslimského feudála se dvìma manelkami, a po otce, architekta, který vystudoval v USA a oenil se s Amerièankou.
l Broa Petr: Dalích 333 tipù a trikù
k mobilu. Mobilní telefony se staly bìnou
souèástí naich ivotù. Nìkdo je umí ovládat
lépe, nìkdo hùøe, nìkdo vùbec ne. Tato kniha je urèena vem, kteøí chtìjí mobilùm pøijít
na kloub. Zamìøuje se spíe na pokroèilejí
funkce a usnadní denní pouívání mobilu.
l Crais Robert: Andìl zkázy. Carol,
specialistka na výbuniny, byla pøi jednom z
výbuchù nenapravitelnì zohavena. ije sama
a noèní mùry utápí v alkoholu. Èasem se ale
vechno dramaticky zmìní.
l Fagan Brian Murray - vykrádaèi hrobù, turisté a archeologové v Egyptì. Na
egyptských památkách se negativnì podepsali nejen vykrádaèi hrobù, ale i turisté,
kterých je stále více a archeologové, kteøí
pátrají po dalích a dalích archeologických
objevech. Autor se ve své publikaci zamýlí
nad tímto negativním jevem.
l Fielding Helen: Deník Bridget Jonesové. Jeden rok ivota mladé anglické eny.
Kniha byla úspìnì zfilmována.
l Fielding Helen: Bridget Jonesová - s
rozumem v koncích. Pokraèování Deníku

Březen měsíc internetu
Knihovna Napajedla zve zájemce o
práci na Internetu na nìkolik akcí
l INTERNET PRO NEZAMÌSTNANÉ
- pro vechny, kteøí hledají nové zamìstnání a chtìjí vyuít vech dostupných informaèních zdrojù
- kadé bøeznové pondìlí - 4., 11., 18. a
25. 3. 2002
- od 9.00 hod. do 12.00 hod.
- zdarma
l NA INTERNET DO KNIHOVNY
- v týdnu od 18. 3. 2002 do 22. 3. 2002
- dennì od 9.00 hod. do 17.30 hod. i
mimo výpùjèní dobu
- za polovièní cenu 30,- Kè za 1 hodinu
l
-

INTERNET PRO SENIORY
ve støedu 20. 3. 2002
od 9.00 hod. do 12.00 hod.
zdarma

l INTERNET PRO MAMINKY NA MATEØSKÉ DOVOLENÉ
- s moností hlídání dìtí
- v pátek 22. 3. 2002
- od 9.00 hod. do 12.00 hod.
- zdarma
Návtìvu na Interntu v Knihovnì
Napajedla si mùete domluvit na konkrétní hodinu na tel. 794 4587
Pøijïte vyuít tuto pøíleitost.

Bridget Jonesové. S hlavní hrdinkou se nyní
setkáváme v dobì, kdy se jí splnil sen - získala
perspektivního partnera. Po mìsíèní známosti
ale zjiuje, e není ve tak, jak si pøedstavovala.
l Francková Zuzana: Vraedná nenávist. Irena byla týrané dítì. Po drastických
záitcích v dìtství naráí i v dalích letech na
nepochopení a ústrky. Jediné, co v ní jetì
zùstalo je nenávist.
l Gaffney Patricia: A teï u navdy.
Do hornického mìsteèka pøijídìjí dva cizinci. Jeden z nich má za úkol zmapovat pracovní podmínky horníkù, které jsou opravdu
zoufalé. Zamiluje se do majitelky dolù Sofie,
která vùbec netuí, e její milý jde vlastnì
proti ní.
l Gohl Christiane: Julie na koòské
farmì. Julie proniká do tajù jezdeckého sportu. Poznává jeho slunné i stinné stránky,
zaívá radost i zklamání. Kniha je urèena pro
ètenáøky od 10 let.
l Henderson Carolyn: Jízda na koni,
Péèe o konì, Plemena koní. Tøi nepostradatelní kniní prùvodci pro mladé milovníky
koní. Urèeno dìtem.
l Hruáková Milana: Manelství a paragrafy - manelé a právo, vzájemná práva a
povinnosti manelù, spoleèné jmìní manelù, manelé a bydlení, pracovní právo, sociální zabezpeèení, danì, trestní právo.
l Hruáková Milana: Sòatek a paragrafy - platnost a neplatnost manelství, zasnoubení, formy sòatku, obèanský sòatek,
církevní sòatek a jejich prùbìh, pøekáky
pøíbuzenství, bigamie, duevní poruchy, svatby s cizinci a v cizinì.

Výpůjční doba knihovny
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

Knihovna Napajedla, Masarykovo nám.
95, tel. 067/ 794 45 87
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Vzpomínka
10. února tomu
byl rok, kdy nás navdy opustil ná milovaný syn Radim
arközi. Kdo jste ho
znali a mìli rádi,
vzpomeòte spolu s
námi.
Rodièe a sourozenci

Poděkování
Dìkuji vem pøátelùm a známým za projevenou soustrast pøi úmrtí mého manela
Stanislava áka.
Vìra áková

Dopis z Holoubkova
Èetl jsem o vydání kalendáøe Napajedel,
mám o nìj velký zájem a prosím o jeho
zaslání na dobírku.
Pocházím z Jalubí. Po celou válku a pak
a do roku 1949 jsem pracoval ve strojírnì ve
Fatøe jako uèeò firmy Baa. Byl jsem tam také
èlenem cyklistického drustva s Bolfem, Dolealíkem, Otrubou atd. V minulosti jsem si s
nìkterými z Fatry i dopisoval, ale vichni
nìjak odpadli. Sem tam mi píe dcera Tondy
Otruby Adámková.
Na kalendáø se tìím a vydejte i kalendáø
o Fatøe a sportovcích.
Ant. Andrýsek
V dopise pøiloil pan Andrýsek novinové
výstøiky z let 1947 - 1949, ve kterých se mj.
píe, e v roce 1947 byl Antonín Andrýsek z
Fatry osmým nejlepím vrchaøem Èeské
ústøední jednoty velocipédistù a umístil se na
medailových místech pøi jízdách ze Zbraslavi do Jílovitì, na Pustevny, na bratislavskou
Kolibu atd. Bohuel, èást novinových výstøikù dokladuje i tragické okamiky ivota jeho
rodiny. V roce 1993 násilnì ukonèil ivot jeho
eny, uèitelky a známé chovatelky psù hasky
Zdeòky Andrýskové dluník, lupiè a vrah
Pavel avík, odsouzený k 11,5 roku vìzení.

Přijímací zkoušky na umělecké školy
ZU Rudolfa Firkuného pøipravuje kadým rokem áky na výtvarnou i hudební
profesionální dráhu. Letoní bilance je velmi
radostná. Z výtvarníkù se hlásilo na Støední
umìleckoprùmyslovou kolu v Uherské
Hraditi 6 ákù. V prvním kole zkouek
uspìli vichni. Absolvovali kresbu portrétu, modelování hlavy a malbu figurální kompozice.
Celkovì se mezi 260 pøihláenými umístila jako druhá nae ákynì Kamila Miklová.
V pøihláeném oboru byla první a hned za ní
dalí napajedelská ákynì Zuzana Bahulová
v malbì. Gabriela Baòaøová byla první v
grafice, Pavel Koláø uspìl v oboru fotografie
a Antonín Válek v kamenosochaøství. Tato
pìtice prola úspìnì i druhým kolem zkouek, kde splnili individuální výtvarné úkoly a

byli pøijati na kolu s nejvyí známkou kvality ve svých oborech.
Úspìchy se mohou chlubit také hudebníci. Akordeonista Petr Gablas, ák paní Strnadové, byl pøijat na brnìnskou konzervatoø.
ákynì pana Samlíka, houslistka Jana Èevelová, uspìla pøi zkoukách na církevní konzervatoøi v Kromìøíi.
Hudební dráhu svých absolventù se zájmem sledujeme i po ukonèení základní koly. V letoním roce nám udìlal radost maturant uherskohradiského gymnázia Petr
Jake, který byl pøijat na Jekovu konzervatoø v Praze, obor jazzová kytara a pøipravuje
se na zkouky na vysokou kolu, obor hudební vìdy.
Vem studentùm blahopøejeme a pøeje-haleme hodnì úspìchù.
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Posílení autobusové dopravy

NAPAJEDELSKÉ

Doplněk k jízdnímu řádu
Na základì ankety obèanù dojednal
Mìstský úøad s autodopravcem Karlem
Housou rozíøení dosavadního jízdního øádu
o následující spoje:

Ze Zlína
Spoj è. 17 - 6.25 hod. v pracovní den - do
Napajedel, hospodáøská kola
Spoj è. 19 - 12.00 hod. v sobotu - pøes Napajedla na lutavu
Spoj è. 29 - 17.00 hod. v nedìli a ve svátek
- pøes Napajedla na Prusinky a
Komárov
Spoj è. 77 - 18.10 hod. v pracovní den - do
Napajedel, hospodáøská kola
Spoj è. 33 - 18.30 hod. v sobotu - pøes napajedla na Prusinky a Komárov

Z Otrokovic
Spoj è. 1 - 9.30 hod. v pracovní den - odjezd z námìstí do Napajedel,
hospodáøská kola
Spoj è. 7 - 12.25 hod. v pracovní den - odjezd z námìstí do Napajedel,
hospodáøská kola
Spoj è. 69 - 15.40 hod. v pracovní den odjezd z aut. Nádraí do Napajedel, Pohoøelic a Oldøichovic

Do Zlína
Spoj è. 32 - 7.10 hod. v pracovní den - od
zastávky Napajedla Slavia
Spoj è. 10 - 10.20 hod. v sobotu - z Komárova pøes Prusinky a Napajedla
Spoj è. 18 - 12.20 hod. v nedìli a svátek - z
Komárova pøes Prusinky a Napajedla
Spoj è. 26 - 13.05 hod. v sobotu - z Komárova pøes Prusinky a Napajedla

va pøes Prusinky do Napajedel
Spoj è. 18 - 12.20 hod. v nedìli a svátek - z
Komárova pøes Prusinky do
Napajedel
Spoj è. 26 - 13.05 hod. v sobotu - z Komárova pøes Prusinky do Napajedel
Spoj è. 28 - 17.35 hod. v nedìli a svátek - z
Komárova pøes Pohoøelice
Spoj è. 76 - 19.00 hod. v pracovní den - z
Komárova pøes Prusinky na autobusová nádraí
Spoj è. 34 - 19.05 hod. v sobotu - z Komárova pøes Pohoøelice

Z Napajedel do Žlutavy
Spoj è. 25 - 10.05 hod. v pracovní den - od
zastávky spoøitelna
Spoj è. 19 - 12.25 hod. v sobotu - od zastávky spoøitelna
Spoj è. 31 - 17.55 hod. v nedìli a svátek - od
zastávky spoøitelna
Spoj è. 75 - 19.10 hod. v pracovní den - z
autobusového nádraí
Spoj è. 41 - 19.25 hod. v sobotu - od zastávky spoøitelna

Upozornění:
Uvedené spoje vstoupí v platnost v
mìsíci bøeznu - pøesné datum bude
uvedeno na Infokanálu NTV Cable.

Zájemcům o loutky
Loutkový soubor Klubíèko Napajedla hledá nové èleny ve vìku
od 19 do 99 let, kteøí jsou ochotni
vìnovat svùj volný èas dìtem.
Pøijïte mezi nás vdy v úterý
nebo ve ètvrtek mezi 20 a 22 hodinou do loutkového sálu klubu kultury v
zámeckém parku.
Tìí se na vás prima parta.

Módní přehlídky
O víkendu 16. - 17. 3. 2002 probìhnou
kadou hodinu od 10 do 18 hod. módní
pøehlídky jednotlivých butikù Centra
Zlín.Vyuijte monosti shlédnout nove jarní kolekce odìvù pro eny, mue i dìti.

Do Napajedel ze Žlutavy
Spoj è. 8 - 9.50 hod. v sobotu - k zastávce
spoøitelna
Spoj è. 40 - 10.15 hod. v pracovní den - na
autobusové nádraí
Spoj è. 16 - 11.50 hod. v nedìli a svátek - k
zastávce spoøitelna
Spoj è. 22 - 12.35 hod. v sobotu - k zastávce
spoøitelna

V závìru ledna se seli nad výsledky
ankety k dopravní obslunosti regionu
starostové Napajedel, Halenkovic, lutavy, Pohoøelic, Oldøichovic a Komárova a pøipravili spoleèné poadavky na
úpravy jízdních øádù pro vzájemné propojení obcí a dopravu do Zlína a Otrokovic.
Foto P. Pilát

Do Otrokovic
Spoj è. 2 - 8.30 hod. v pracovní den - od
zastávky Slavia do Otrokovic,
poliklinika
Spoj è. 12 - 10.30 hod. v pracovní den - od
zastávky Slavia do Otrokovic,
poliklinika

Z Napajedel do Pohořelic, Oldřichovic, Komárova
Spoj è. 13 - 10.00 hod. v sobotu - od zastávky spoøitelna pøes Pohoøelice
Spoj è. 11 - 12.00 hod. v nedìli a svátek - od
zastávky spoøitelna pøes Pohoøelice
Spoj è. 23 - 12.45 hod. v sobotu - od zastávky spoøitelna pøes Pohoøelice
Spoj è. 69 - 16.10 hod. v pracovní den - od
zastávky spoøitelna jen do Oldøichovic
Spoj è. 29 - 17.25 hod. v nedìli a svátek - od
zastávky spoøitelna pøes Prusinky do Komárova
Spoj è. 73 - 18.40 hod. v pracovní den - od
zastávky spoøitelna pøes Pohoøelice

Do Napajedel z Komárova, Odlřichovic a Pohořelic
Spoj è. 10 - 10.20 hod. v sobotu - z Komáro-
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Nabízím:
 zpracování daòového pøiznání
 odklad danì do 30. 6. 2002
 co lze uplatnit jako daòový výdaj
 zpracování podnikatelského zámìru
Ing. Antonín Dospiva, daòový poradce, ev.è.1598,
tel: 067/7944821, Mob. 0603/759133

NAPAJEDELSKÉ

Městské divadlo Zlín
Hrací plán na měsíc březen
VELKÝ SÁL
1. pátek
19.00 h
2. sobota
19.00 h
5. úterý
10.00 h

Kam za kulturou
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Oscar Wilde
JAK JE DÙLEITÉ MÍT FILIPA
Egon Glazura
VALASKÉ REMAZÚRY
Karel Jaromír Erben
DLOUHÝ, IROKÝ A BYSTROZRAKÝ
14.30 h
Slovácké divadlo Uh. Hraditì
8. pátek
Oscar Wilde
19.00 h
JAK JE DÙLEITÉ MÍT FILIPA
9. sobota V. Vanèura - L. Kraváková - M.
Frantiák
19.00 h
OBRAZY Z DÌJIN NÁRODA ÈESKÉHO
10. nedìle DÌTSKÝ MAKARNÍ KARNEVAL
15.00 h
ANEB BYL JEDNOU JEDEN KRÁL
Spolupoøádá Hudebnì taneèní a
sportovní kolièka KOATA Zlín
11. pondìlí Jean-Claude Carriere
10.00 h
TERASA
12. úterý V. Vanèura - L. Kraváková - M.
Frantiák
10.00 h
OBRAZY Z DÌJIN NÁRODA ÈESKÉHO
12. úterý KONCERT HANY HEGEROVÉ
19.00 h
13. støeda SLAVNOSTNÍ KONCERT
17.30 h
POØÁDANÝ ÚØADEM ZLÍNSKÉHO KRAJE
14. ètvrtek Jaroslav Køièka, Karel Èapek
10.00 h
PSANÍÈKO NA CESTÁCH
14.30 h
ANEB POÁCKÁ POHÁDKA
Loutkové divadlo Radost Brno
15. pátek V. Vanèura - L. Kraváková - M.
Frantiák
17.00 h
OBRAZY Z DÌJIN NÁRODA ÈESKÉHO
18. pondìlí Jean Anouilh
10.00 h
ROMEO A JANA
19. úterý William Shakespeare
19.00 h
ANTONIUS A KLEOPATRA
20. støeda Josef Èapek
10.00 h
O PEJSKOVI A KOÈIÈCE
Svìtový den divadla pro dìti a
mláde
20. støeda William Shakespeare
17.00 h
ZIMNÍ POHÁDKA
Svìtový den divadla pro dìti a
mláde
21. ètvrtek Muzikál podle pohádky bratøí
Grimmù
10.30 h
SNÌHURKA
14.30 h
Tìínské divadlo Èeský Tìín
22. pátek Josef Èapek
10.00 h
O PEJSKOVI A KOÈIÈCE
22. pátek Norman Robbins
19.00 h
HROBKA S VYHLÍDKOU
23. sobota Karl Millöcker
19.00 h
EBRAVÝ STUDENT
Slezské divadlo Opava
25. pondìlí Oscar Wilde
10.00 h
JAK JE DÙLEITÉ MÍT FILIPA
26. úterý V. Vanèura - L. Kraváková - M.
Frantiák
19.00 h
OBRAZY Z DÌJIN NÁRODA ÈESKÉHO
27. støeda P. A. Bréal
19.00 h
VELKÁ MELA ANEB FRANCOUZSKÁ KUCHYNÌ

Divadelní sdruení CD 94 Praha
Mezinárodní den divadla
28. ètvrtek V. Vanèura - L. Kraváková - M.
Frantiák
19.00 h
OBRAZY Z DÌJIN NÁRODA ÈESKÉHO

STUDIO Z
5. úterý
10.00 h
7. ètvrtek
10 a 14.00 h
11.pondìlí
19.00 h
14. ètvrtek
19.00 h
16. sobota
19.00 h
21. ètvrtek
19.00 h
30. sobota
19.00 h

Ota Pavel - Jozef Krasula
JAK JSEM POTKAL LIDI
Frantiek Nepil - Jiøí Støeda
STRAPYTÝLEK
August Strindberg
TANEC SMRTI
Bohuslav Reynek, Petr Hromádka
TØINÁCT PÍSNÍ
Ota Pavel - Jozef Krasula
JAK JSEM POTKAL LIDI
Viktor Ljapin
HROÍ SNÌNÍ
Viktor Ljapin
HROÍ SNÌNÍ

DIVADÉLKO V KLUBU
12. úterý
19.00 h
14. ètvrtek
19.00 h

Ivo Kuèera
TMAVOMODRÝ SVÌT
Robert Anderson
VÍ PØECE, E NESLYÍM, KDY
TEÈE VODA
23. sobota Robert Anderson
19.00 h
VÍ PØECE, E NESLYÍM, KDY
TEÈE VODA
27. støeda Jiøí Suchý, Jiøí litr
19.00 h
DOBØE PLACENÁ PROCHÁZKA
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Jarní filmový festival
Kino Napajedla ve spolupráci s Mìstem Napajedla zve své nejmladí diváky
na jarní dìtský filmový festival 2002.
Program:
Støeda 20. bøezna 2002
MACH, EBESTOVÁ A KOUZELNÉ
SLUCHÁTKO
Postavièky Miloe Macourka oívají a
v reálném svìtì se díky kouzelnému sluchátku dìjí vìci, o kterých se v pohádce
ani nesnilo.
Ètvrtek 21. bøezna 2002
CHARLIE
Animovaný pøíbìh o tom, e skuteènou hodnotu lásky a nadìje poznáte a
kdy zakusíte jejich opak.
Pátek 22. bøezna 2002
JAKO KOÈKY A PSI
Víte jak to mezi domácími mazlíèky
vypadá, kdy nejsou páníèkové doma?
Cena vstupenky je pro dìti 20,- Kè a
kadý den budou dìti losovat o dvacet
cen. Zaèátky pøedstavení jsou v 16 hodin.
První den poøadatelé oèekávají velký
zájem divákù, a proto se tento den hrají
dvì pøedstavení - v 15 a 17.30 hodin.

Nové programy v kabelové televizi
V prvním únorovém týdnu zaøadila kabelová televize Napajedla do své programové
nabídky dva nové programy ANIMAL PLANET a DISCOVERY namísto programù RAI
UNO a LA CIQUEME. V souvislosti s jejich
zaøazením programù dolo také k pøesunùm

jednotlivých programù. Aktuální obsazení
jednotlivých programových nabídek je zachyceno v následujících tabulkách. Mìsíèní
poplatek se od ledna 2002 zvýil u základní
programové nabídky na 100 Kè (tab.1) a u
omezené programové nabídky na 70 Kè. (tab.2)

frekvence
TKR
49,65
62,25
77,25
133,25
147,25
161,25
175,25
191,25
207,25
223,25
238,25
252,25
266,25
280,25
294,25
311,25
327,25
343,25
359,25
375,25
391,25
407,25
423,25

stanice

program

jazyk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

kanál
TKR
R1
R2
R3
S5
S7
S9
R6
R8
R10
R12
S12
S14
S16
S18
S20
S22
S24
S26
S28
S30
S32
S34
S36

STV 1
STV 2
INFOKANÁL
RTL 2
SAT 1
TA 3
ČT 1
NOVA
ČT 2
PRIMA
DSF
HALLMARK
TV 3
EUROSPORT
MTV
VIVA 2
ANIMAL PLANET
DISCOVERY
PRO 7
BBC
VOX
RTL TV
TV 4

všeobecný
všeobecný
místní informace
všeobecný
všeobecný
zprávy
všeobecný
všeobecný
všeobecný
všeobecný
sport
filmy, seriály
všeobecný
sport
hudební
hudební
dok.filmy o přírodě
dokumentární filmy
všeobecný
zprávy
všeobecný
všeobecný
všeobecný

slovensky
slovensky
rádio milénium, česky
německy
německy
slovensky
česky
česky
česky
česky
německy
česky a slovensky
česky
česky a anglicky
německy
německy
česky a anglicky
česky a anglicky
německy
anglicky
německy
německy
polsky

stereo/duo
stereo/duo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R1
R2
R3
S5
S7
S9
R6
R8
R10
R12

49,65
62,25
77,25
133,25
147,25
161,25
175,25
191,25
207,25
223,25

STV 1
STV 2
INFOKANÁL
RTL 2
SAT 1
TA 3
ČT 1
NOVA
ČT 2
PRIMA

všeobecný
všeobecný
místní informace
všeobecný
všeobecný
zprávy
všeobecný
všeobecný
všeobecný
všeobecný

slovensky
slovensky
česky
německy
německy
slovensky
česky
česky
česky
česky

stereo/duo
stereo/duo

stereo/duo
stereo/duo
stereo/duo

stereo
stereo

stereo/duo
stereo/duo
stereo/duo
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Sokol
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Sokolům se dařbujánsko-pandrholská zábava vydařila
Vrame se nìkolika vzpomínkami a fotografiemi na zábavnou spoleèenskou akci,
poøádanou v sobotu 26. ledna napajedelskými Sokoly. Podle názoru návtìvníkù
byla vkusná a bohatá výzdoba spoleèenského sálu sokolovny, stylovì sladìná se
zamìøením zábavy, velmi pìkná a pøíjemnì
dotváøela celkovou atmosféru. Voòavým a
velmi chutným doplòkem spoleèenské zábavy byly speciality domácí zabíjaèky a
kvalitní vína. K tanci vyhrávala a dobrou
náladu dotváøela hudební skupina K-Band a
spoleèné veselí vydrelo a do samého závìru.

Díky tìdrým sponzorùm byla tombola
plná pìkných cen a za astné výherce i za
tìlocviènou jednotu Sokol vem dárcùm
dìkujeme.
Na závìr bychom sdìlit vem, kterým
se daøbujánsko-pandrholská zábava líbila, i
tìm, kdo ji letos nestihli, e v lednu 2003
pøipravíme pro vechny své èleny, pøíznivce a obèany mìsta dalí spoleèenskou zábavu a ji dnes je srdeènì zveme.
Sokol Napajedla

Valná hromada Sokolů
Tìlocvièná jednota Sokol Napajedla
upozoròuje vechny své èleny, e v sobotu 16. bøezna 2002 v 15 hodin se
bude konat v malém sále sokolovny valná hromada.
Základní povinností èlenù jednoty je
zúèastnit se této sokolské valné hromady. Vechny srdeènì zveme a tìíme se
na hojnou úèast.
Sokol Napajedla

2/2002

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Tornádo • Octopus 2 • Proutník • Děti
století • Masoví vrazi • Opoparchant •
Dohoda • Mafie • Mrcha • Vězeň • Dr. T a
jeho ženy • Stav nouze • Paralelní světy
Tomb Raider • Věznice • Hirošima •
Praktikantka • Ozvěny mrtvých • Začalo to
jedné žhavé noci • Zmizení • Miláčku vraT
se! • Final Fantasy: Esence života • Blízko
smrti • Pearl Harbor •

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00

Pozvánka do muzea
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlínì v bøeznu
MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL
Od 14. února do 14. dubna
l STOLETÍ VE STEJNOKROJI
21. bøezna 200
l VELIKONOÈNÍ PØEDVÁDÌNÍ
Tradièní techniky zdobení kraslic, velikonoèní suchá vazba, døevoøezba, pletení tatarù, peèení velikonoèních perníèkù,
velikonoèní keramika aj.,
Pro mateøské koly vstup zdarma.
MUZEJNÍ ÈTVRTKY
7. bøezna 2002 v 18 hodin
l INDIE - LADAKH - díl 2
14. bøezna 2002 v 18 hodin
l LES A JEHO VÝZNAM PRO NÁS
Beseda o lesích, krajinì a pøírodním
prostøedí vùbec - nejen naeho okolí s
cestovatelem ing. Antonínem Kusbachem.

Kdy na fotbal
Dalo to sice hodnì práce, ale v sokolovnì nechybìly jitrnièky ani na stromì ani na stole.
Pøedevím vak nechybìla dobrá nálada a chu se spoleènì bavit. Foto Fr. Cívela

Czech Dart Trophy liga 2001-2002
Extraliga skupina A: po 4. zápase ze dne 3. února 2002
1

No Comment! Čechofrach

4

4

0

0

39 : 9

85 : 23

8

2

ŠK Napálsko Napajedla

4

3

0

1

29 : 19

65 : 50

6

3

Modré Rakety Zlín "A"

4

2

0

2

25 : 23

55 : 53

4

4

DC Góól Double One

4

2

0

2

23 : 25

55 : 60

4

5

ŠK Synost Staré Město

4

1

0

3

19 : 29

45 : 62

2

6

Fofáci "26" Slavičín

4

0

0

4

9 : 39

28 : 85

−2

Jarní kolo divize D
17. 3.
24. 3.
31. 3.
7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.
1. 5.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.

Rousínov - FS Napajedla
FS Napajedla - Tøebíè
Svitavy - FS Napajedla
FS Napajedla Drnovice
Bøeclav - FS Napajedla
Mutìnice - FS Napajedla
FS Napajedla - Brumov
FS Napajedla - Slavièín
Dol. Nìmèí - FS Napajedla
FS Napajedla - Hulín
Chropynì - FS Napajedla
FS Napajedla - Zlín B
Dosta Bystrc - FS Napajedla
FS Napajedla - Sluovice
Znojmo - FS Napajedla
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