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Velevážené čarodějnice, velectění čarodějové,
nastrojte se do slavnostních hábitù a pøilete na "Èarodìjnickou slavnost" v nedìli 28. dubna 2002 do zámeckého
parku v Napajedlích. Sraz 13 - 13.30 hod.
Je tøeba pøijít v základním èarodìjnickém ustrojení, vzít
s sebou 10 souèasných korun, plastovou láhev oblíbeného nápoje, pøipravit se na pøijímací zkouky do Èarodìjnické akademie. Na
slavnosti bude vyhláena Miss èarodìjnice a Mistr
kouzelník. V programu vystoupí výkvìt Èarodìjnické akademie sl. Srncové. Nezapomeò, e v deti se slavnost nekoná - nehoøel by nám oheò.
Srdeènì zve Dùm dìtí a mládee v Napajedlích ve
spolupráci s hnutím Nesehnutí.

Výstava Svědectví času

DNES V LISTĚ

Muzejní klub pøi Mìstském úøadu v Napajedlích ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlínì poøádá výstavu archeologických nálezù z Napajedelska nazvanou"Svìdectví èasu". Výstava má za úkol
seznámit místní veøejnost s pravìkou a ranì
støedovìkou slovanskou minulostí Napajedelska...
(více ètìte na stranì 11)

l Jednání mìstské rady a zastupitelstva
l Uvidíte na festivalu
l Program rozvoje Zlínského kraje
l Úspìchy ákù "nové" základní koly
l Je èas ve zmìnit
l Sokolové hlásí splnìno

Mìsto Napajedla si Vás dovoluje pozvat
k úèasti na

pietní vzpomínce
s poloením vìncù v den výroèí osvobození Napajedel ve ètvrtek 2. kvìtna 2002
v 15.30 hodin u pomníku na Kalvárii a v
16 hodin u pomníku na Masarykovì námìstí,
Památku obìtí druhé svìtové války uctí
krátkými projevy pøedstavitelé mìsta a
Èeského svazu bojovníkù za svobodu.
Ve vzpomínkovém poøadu dále vystoupí
soubor Základní umìlecké koly Rudolfa
Firkuného a èlenové Divadla Zdeòka
tìpánka Klubu kultury Napajedla.

Mìsto Napajedla vyhlauje
výbìrové øízení na obsazení funkce

VEDOUCÍ FINANÈNÍHO
ODBORU MìÚ
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.
Platové zaøazení dle naøízení vlády
è. 253/1992 Sb., v platném znìní.
Pøihláky zasílejte do 30. 4. 2002 na
adresu: MìÚ Napajedla, Masarykovo
nám. 89, 763 61 Napajedla. K pøihláce
je nutno doloit strukturovaný ivotopis, pøehled dosavadní praxe, kopii
dokladu o dosaeném vzdìlání a výpis
z rejstøíku trestu (ne starí 3 mìsíce).

Bude jarní veèer, první máj, hrdlièèin bude zvát do háje hlas
tøení posílí lásku alespoò na jeden rok

Políbení pod rozkvetlou

Blií informace:
tajemník MìÚ, tel: 710 09 14
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Zprávy z radnice

NAPAJEDELSKÉ

Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 11. března 2002
l projednala písemné materiály devíti uchazeèù o místo vedoucího finanèního odboru a
na základì pohovorù se ètyømi uchazeèi doporuèila zastupitelstvu do uího výbìru dva
uchazeèe
l projednala ádost TJ Fatra-Slavia o odprodej pozemkù v areálu fotbalového høitì v ulici
Sadová a nedoporuèila zastupitelstvu odprodej uvedených pozemkù
l schválila vyhláení zámìru uzavøení výpùjèky na pozemek KN p. è. 2106, na kterém je
umístìn kolní vèelín, Èeskému svazu vèelaøù
Zlín bezplatnì na dobu ivotnosti stavby
l schválila ukonèení nájemní smlouvy uzavøené na pronájem èásti pozemku p. è. 3764/1
s Romanem Hladiem
l nedoporuèila mìstskému zastupitelstvu
odprodej èásti pozemku p. è. 3764/1 MUDr.
Pavlu Talaovi a schválila vyhláení zámìru
pronájmu pozemku k zemìdìlským úèelùm
na dobu neurèitou za cenu 1,- Kè/m2 a rok
l nedoporuèila ZM vyhláení zámìru odprodeje èásti pozemku p. è. 2152/292 manelùm
Mojmíru a Emílii Jadrníèkovým
l seznámila se s návrhem na zmìnu Smlouvy
o pùjèce è. 19 z Fondu pro rozvoj bydlení
a vzhled mìsta a doporuèila úpravu smlouvy
formou dodatku
l na ádost ing. F. Fialy - nechválila uzavøení
smlouvy na pronájem èásti prostranství na
Masarykovì námìstí za úèelem provozování
prodejních trhù jedenkrát v mìsíci a schválila
pronájem èásti prostranství od budovy poty
po parkovitì v ul. Palackého za úèelem provozování vánoèních trhù v týdnu od 9. do 15.
prosince nebo od 16. do 22. prosince za cenu
12 000 Kè za jeden den
l na základì nabídky firmy DAVEX-CZ s.r.o,
nesouhlasila se smìnou areálu M Nábøeí za
areál firmy DAVEX-CZ s.r.o. bez finanèního
dorovnání
l nedoporuèila schválení cenové mapy
k urèování prodejních cen pozemkù
l souhlasila s uzavøením smlouvy o zhotovení Napajedelských novin a obstarání prodeje
se St. Hradilem v pøedloeném znìní
l odmítla nabídku vydavatelství Srdce na
prezentaci mìsta v pøipravované publikaci
l povìøila stavební komisi ve spolupráci
s finanèním odborem kontrolou splnìní úèelovosti poskytnutých finanèních prostøedkù obèanùm, se kterými byly sepsány smlouvy
o poskytnutí pùjèky z Fondu rozvoje bydlení
a vzhledu mìsta
l seznámila se zápisem z jednání protidrogové komise ze dne 7.února, ze schùze sboru pro
obèanské záleitosti ze dne 5. února a kulturní
komise ze dne 13. února
l schválila zhotovení dokumentace v Centroprojektu Zlín k územnímu øízení stavby "Odvedení extravilánových vod v lokalitách Zámoraví, Radovany a ardice v Napajedlích"
vèetnì protipovodòové hráze s novou komunikací v korunì hráze
l projednala zprávu o èinnosti Mìstského
úøadu Napajedla za rok 2001 vèetnì zprávy
o vyøizování stíností a poskytování informací
dle zákona è. 106/1999 Sb.
l seznámila se s hodnocením èinnosti Mìstské knihovny Napajedla za rok 2001 a plánem
èinnosti na rok 2002
l seznámila se s postupem prací pøi vyøizování dotace z programu SAPARD pro rekonstruk-

ci objektu budovy bývalé hospodáøské koly
na základní umìleckou kolu a vzhledem k
tomu, e nelze zajistit poadované podklady
pro zpracování ádosti, zastavuje vyøizování
dotace pro rok 2002
l uloila kolské a kulturní komisi rady mìsta
vypracovat výhledovou koncepci kolství ve
mìstì s pøihlédnutím k vyuívání stávajících
budov v majetku mìsta (základní a mateøské
koly)
l schválila uzavøení nové nájemní smlouvy
na byt 13 Nábøeí 1333 s manely Mitáèkovými
l povìøila stavební komisi, rozíøenou
o èleny rady mìsta, proetøením postupu stavebních prací stavebníkù manelù Remeových a Hrdinových za úèelem rozhodnutí
o uzavøení nové nájemní smlouvy
l schválila uzavøení dohody o výmìnì bytù
è. 2 a è. 5 v domì è. 1333 v ulici Nábøeí na dobu
urèitou 5 let za standardních podmínek s Jitkou Tranovou za pøedpokladu uvolnìní bytu
è. 2 a finanèním podílu na úpravách bytu è. 5
l schválila výpovìï nájemní smlouvy na
gará v domì è.p. 1042 (zdravotní støedisko)
s Vladimírem Bambuchem v souvislosti se ádostí Peèovatelské sluby Zlín o pronájem tìchto prostor
l projednala ádost Peèovatelské sluby Zlín
s tím, e schválila pronájem nebytových prostor pro garáování sluebního vozidla po vyprení dosavadní smlouvy a neschválila zmìnu uívání dosavadních prostor prádelny
a ehlírny pro jiné úèely
l schválila vyhláení zámìru odprodeje èásti
pozemku p.è. 6477/6 man. Maniakovým pro
stavbu garáe za podmínky pøeloky dosavadních inenýrských sítí na náklady kupujícího
l seznámila se se zápisem z jednání komise
ivotního prostøedí a veøejného poøádku ze
dne 5. bøezna, protidrogoví komise ze dne 7.
bøezna a zprávou o èinnosti Mìstské policie za
únor 2002
l souhlasí s návrhem kùdcù na odstranìní
kod, zpùsobených nápisy sprayem na veøejných objektech a zaøízeních
l schválila opravu naruených fasádních
prvkù budovy radnice ve výi 280 000 Kè dle
návrhu dodavatele restaurátorských prací Fr.
Pavúèka
l schválila vyhláení zámìru o pronájmu
èásti pozemku v ulici Podzámèí firmì Bytcentrum za úèelem vybudování dvou parkovacích stání pøed novì zøízenou provozovnou
pøi respektování uloení inenýrských sítí
v této èásti pozemku
l projednala stanovisko odboru SMIR k monosti získání dotace na prodlouení STL plynovodu k AG Napajedla a plynofikaci Zámoraví
a ádost nedoporuèila
l schválila vybudování chodníku v ulici Zahradní v provedení zámková dlaba do betonu
firmou Rismont za cenu 220 609,- Kè
l na základì naøízení vlády ze dne 11. února
2002 schválila nový platový výmìr øeditele
Klubu kultury

Rada města dne 18. března 2002
l schválila poøadníky A1, A2, A3 a D pro
pøidìlování bytù v majetku mìsta Napajedla
na období od 1. dubna 2002 do 30. záøí 2002
l schválila pøidìlení bytù 2+1 manelùm Marholtovým na dobu 5 let za cenu vìcnì usmìròovanou, bytu 1+1 manelùm Jahodíkovým na
dobu 5 let za cenu regulovanou, bytu 2+1
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Michaele Stuchlíkové na dobu 5 let za cenu
regulovanou a bytu 2+1 Hanì Èerné na dobu 5
let za cenu regulovanou
l neschválila návrh na obsazení místa vedoucího finanèního odboru, pøedloený tajemníkem Mìstského úøadu

Rada města dne 25. března 2002
l seznámila se s návrhem Skateboardového
klubu a nedoporuèila v roce 2002 vybudování
høitì pro skate sporty
l doporuèila ve vìci provozování Èistírny
odpadních vod svolat jednání se zástupci obcí
Pohoøelice a Oldøichovice
l schválila návrh provozního øádu odpoèinkové zóny lomu Kalvárie pøedloený odborem ivotního prostøedí
l schválila rozmístìní nových nádob na separovaný odpad na území mìsta dle pøedloeného návrhu a doporuèila zváit monost rozmístìní vìtího poètu nádob na sklenìný odpad
l potvrdila výi sazby 1 Kè za metr ètvereèní
pro výpùjèky na pozemky uívané k pìstitelským úèelùm a stanovila bezplatné uívání
travnatých pozemkù pøi jejich souèasném oetøování (seèení trávy a úklid)
l schválila vyhláení zámìru pronájmu èásti
pozemku v areálu Klubu kultury k zemìdìlským úèelùm za cenu 1 Kè za ètvereèní metr
a rok manelùm Talaovým, Pokorným, paní
evèíkové a panu Svárovskému
l seznámila se stanoviskem právního oddìlení k ádosti M. Masaøíka o zruení pokuty za
poruování obecnì závazné vyhláky è. 3/2001
l seznámila se se stanoviskem komise pro
projednávání pøestupkù k ádosti manelù
Roubalových o prominutí pokuty
l seznámila se se zápisem z jednání sociální
a zdravotní komise ze dne 20. 3.a uloila starostce mìsta zajistit pozastavení pøestavby spoleè. místnosti v I. poschodí DPS Sadová na byt
l seznámila se se stavem uloených finanèních prostøedkù a povìøila starostku mìsta
jednáním ve vìci pøehodnocení uloených
volných finanèních prostøedkù
l schválila odstoupení od vymáhání pohledávky po L. Jankovi za dluné nájemné za
mìsíc srpen 2000, vzhledem k tomu e byt byl
pùvodním nájemcem zhodnocen bez finanèní
úèasti mìsta
l schválila pøedloený návrh platù vedoucích odborù mìstského úøadu
l pozastavila jmenování nového vedoucího
finanèního odboru navrhovaného tajemníkem
mìstského úøadu
l doporuèila navýení rozpoètu mìsta na
rok 2002 v § 3313 o èástku 10 000 Kè pro dìtský
filmový festival a o èástku 5 000 Kè na Velikonoèní festival duchovní hudby

Zastupitelstvo 25. března 2002
l delegovalo místostarostu Frantika Cívelu
jako zástupce akcionáøe mìsta Napajedla na
mimoøádnou valnou hromadu spoleènosti Vodovody a kanalizace Zlín, jako náhradní zástupce byl delegován èlen rady Ing. Pavel Ratiborský, a zmocnila je hlasovat proti schválení
prodeje a pronájmu èásti podniku a èinit vekeré právní úkony, k nim je mìsto oprávnìno
l schválilo pøidìlení státní finanèní podpory,
poskytnuté Ministerstvem kultury ÈR, z programu regenerace mìstské památkové zóny
Napajedla - odtìpnému závodu Fatra a.s. Aliachem ve výi 210 600 Kè na restaurování
sochy Immaculaty a kameninových váz v zámeckém parku a mìstu Napajedla èástku
139 400 Kè na opravu fasády budovy radnice.
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Festival radosti
Nestalo by se nic svìtoborného, kdyby
se organizátoøi napajedelského divadelního
festivalu ochotnických souborù rozhodli v
nìm dále nepokraèovat. Napajedelská divadelní pøehlídka se zcela vymyká soutìním
øetìzcùm, ve kterých se odnìkud nìkam
postupuje. Nepatøí k festivalùm umìle udrovaným, které ivoøí bez vìtího zájmu divákù
a postrádají tvùrèí nasazení samotných úèastníkù.
"Nìkdy kolem 25. roèníku," vzpomíná
øeditel klubu Pavel Pilát, "se zdálo, e mylenka festivalu byla naplnìna, e dál není
kam, e soubory konèí svou èinnost a diváci
nemají o pøehlídku zájem. Jen díky vytrvalosti tehdejích èlenù divadelního souboru Zdeòka tìpánka, který vdy patøil k oporám poøadatelù, festival pøeil. Ovem u 30. roèník
ukázal, e by to byla chyba ve festivalu nepokraèovat. Zaznamenal obrovský úspìch a ten
se kadým rokem stupòuje - pokud je to
vùbec moné.
Kdysi pøed léty, kdy napajedelská veøejnost patøila k horlivým divákùm nejrùznìjích poøadù profesionálních umìlcù, bylo
pro nì hleditì divadelního sálu malé. Na
festivaly vak staèilo. Dnes je situace pøesnì
opaèná. Jakkoliv kadou akci pøipravujeme s
pochybnostmi, o festivalu nepochybujeme.
Rekord v návtìvnosti pøekonat nelze. Tøi
roky zpìt bylo kadé pøedstavení vyprodáno. Rekord je moný jen v rychlosti, s jakou
je vyprodáno. Letos to bylo bìhem tøí dnù.
A není to urèitì jen v cenì vstupného."
Ukonèením pìtaètyøicetileté tradice napajedelského festivalu by se nestalo nic svìtoborného. Pro hodnì lidí by to vak bylo
obrovské zklamání. Pro diváky, kteøí dìlí rok
na "pøed" a "po" festivalu. Pro soubory, které
si do Napajedel jezdí zahrát s radostí a chutí.
Pro ty, kdo mají divadlo rádi, a pro vechny,
kdo dokáí úsilí jiných ocenit.
-vb-

Ivan Kalina si s ochotníky vlastnì "nosí
práci domù". Ochotnì a rád.

Spousta veèerù a snad pìtkrát tolik hodin na jeviti, v zákulisí,
doma sobì a jiným pro potìení.

Uvidíte na festivalu
Do uzávìrky letoní pøehlídky amatérských divadelních souborù v Napajedlích bylo pøihláeno 23 inscenací a festivalový výbor odpovìdnì váil a
vybíral. Podle zásady èíslo 1 - dopøát divákùm soubory, které mají rádi a nedovedou si
bez nich festival pøedstavit i podle zásady
èíslo 2 - zaøadit alespoò jednu novinku.
V podstatì obì zásady naplnil skutkem, jak
posoudí diváci sami.
Chybìt nebude soubor domácí. Není to
a tak samozøejmé. V historii festivalu se
stalo tøikrát, e domácí divadelníci byli pouze poøadateli. A kdy u jsme u statistiky,
nejvyí úspìch slavili ètyøikrát.
V roce 1960 s inscenací Petera Karvae
Pùlnoèní me. V roce 1977 sklidili vítìzné
vavøíny za Goldoniho Poprask na lagunì.
Potøetí stanuli na stupni nejvyím v roce
1985 a bylo to za Gogolovu enitbu. O tøi roky
pozdìji a zatím naposled jim patøila hlavní
cena festivalu za inscenaci Gordický uzel.
Pøíprava na letoní roèník zpoèátku nebyla v Divadle Zdeòka tìpánka napajedelského klubu kultury vùbec jednoduchá. Nìkolik èlenù ze souboru odelo, nìkolik nových tváøí budeme mít monost poznat. Pod
reijním vedením Ivana Kaliny z Mìstského
divadla Zlín a za asistence Mirky Medkové si
soubor pøipravil italskou komedii, její samotný název je malinko rozmarný. Do snobské rodinky, ovládané despotickou ovdovìlou babièkou a tvoøené hysterickou ovdovìlou matkou, prostoduchou ovdovìlou tetou, ulápnutým manílkem a ráznou vagrovou je hrùza se jenom provdat. A dojde-li
navíc .
Benedetti jako autor navtívil napajedelský festival do této doby zatím pouze jednou.
Bylo to v roce 1979. Pøivezl ho soubor ze
Znojma, které má k slunné Itálii kousek blí a

název hry "Jdu pro víno, zatím prostøi" mu
hodnì sluel.
Po sobotì je na øadì Oøechovské divadlo. Jeho úèinkování v historii napajedelského festivalu není dlouhé, napajedelskému
publiku se pøedstavilo v roce 1987. Poprvé
sice jetì ne, ani podruhé, ale od té doby
pokadé - co inscenace, to hlavní cena.
V letoním roce je Oøechovské divadlo mimo
soutì. Pùsobení profesionálních reisérù v
amatérských divadlech je pravidlem, ale zpùsob, jakým dokáe se souborem pracovat
Vlastimil Peka, je zcela mimoøádný. Hlavní
cena to urèitì nebude, ale snad to není ovlivòování poroty, øekneme-li, e za to, co oøechovtí na napajedelskou scénu pøiváejí, si
ocenìní zaslouí.
Zásadu èíslo dvì naplòuje na 45. roèníku
DFN divadelní soubor z Valaského Meziøíèí.
Rádi se necháme pøekvapit.
Nehodnoceným souborem je i Dostavník Pøerov. Z ryze technických dùvodù, nebo vystoupí po rozdìlení festivalových cen.
Vztah mezi herci a publikem je po spoleènì
proitých festivalech tak domácký, e si to
tentokrát urèitì navzájem odpustí.
Letos poprvé zavítají ve stejnou dobu do
Klubu kultury hned dvì múzy. Kromì dramatického umìní budou mít návtìvníci monost obdivovat obrázky Martiny Podevové.
A koho bychom mìli na festivalu jetì
vidìt? Svou úèast na jeho zahájení pøislíbili
hejtman Zlínského kraje Frantiek Slavík,
pøednosta okresního úøadu ing. Jan Slezák a
starostka mìsta PaedDr. Libue Pacholíková.
Spoleènì s Pavlem Dostálem pøevzali zátitu
nad letoním roèníkem, pana ministra vak
státnické povinnosti odvelely jinam. Prostì
má smùlu. Festival se koná od 20. do 26.
dubna za kadých okolností a vem pøejeme
- zlomte vaz!
B. Velecká
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Odpočinková zóna Kalvárie
Koncem roku 1999 poádalo Mìsto Napajedla Ministerstvo zemìdìlství v Praze o provedení kategorizace lesa Kalvárie, který je v
majetku mìsta. V roce 2000 byl rozhodnutím
Ministerstva zemìdìlství les Kalvárie zaøazen do kategorie lesù zvlátního urèení.
Tento lesní pozemek o výmìøe asi 5 hektarù je hojnì vyuíván napajedelskými obèany k rùzným rekreaèním aktivitám, stejnì
jako oputìný lom v jeho západní èásti o
rozloze asi pùl hektaru. Lom je vyuíván
veøejností hlavnì k poøádání táborákù.
Úèelem kategorizace bylo plánované
postupné budování pøímìstského lesa se
zvýenou rekreaèní funkcí - tzv. lesoparku.
Jeho souèástí bude i pøilehlý lom.
V souèasné dobì se zde vak mnoí èerné skládky, dochází k ruení noèního klidu a
po ukonèení akcí zde zùstává nepoøádek. Na
základì návrhu komise ivotního prostøedí a
veøejného poøádku pøistoupilo mìsto k vypracování provozního øádu této odpoèinkové zóny. Rada mìsta na svém zasedání dne
25. 3.2002 provozního øád schválila a nabývá
úèinnosti 1. kvìtna 2002.
Reim vyuívání pøímìstského lesa
Kalvárie:
1. Pøed poøádáním "akce" v lomu Kalvárie (a to nejménì jeden den pøedem) se
nahlásí osoba starí 18 let v kanceláøi Mìstské policie Napajedla, kde pøedloí svùj obèanský prùkaz a oznámí datum a pøiblinou
hodinu konání akce. Tato osoba bude zodpovìdná za dodrování klidu a poøádku bìhem
akce, ale hlavnì za úklid v prostoru lomu po
ukonèení akce.
2. Pokud bude pouita hudba, tak pouze
bez pouití zesilovací techniky. Hudba nesmí
v ádném pøípadì ruit okolní bytovou zástavbu.
3. V prostoru lomu Kalvárie je pøísný
zákaz zakládání nových ohni a rozdìlávání
ohnì na jiném ne vymezeném ohniti.
4. Døevo na oheò si kadý opatøí sám na
vlastní náklad. Je pøísný zákaz pouívat døevo z prostoru pøímìstského lesa Kalvárie.
5. Osoba zodpovìdná za poøádání akce
(osoba uvedená v odst. 1) zajistí provedení
úklidu odpadkù na vlastní náklad. Uloení
odpadu bude provedeno pouze na místech k
tomu urèených obecnì závaznou vyhlákou
(vlastní sbìrné nádoby, sbìrné dvory atd.),
kterou se stanovuje systém shromaïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù, vznikajících na
katastrálním území mìsta Napajedla, vèetnì
systému nakládání se stavebním odpadem.
6. V prostoru celého pøímìstského lesa
Kalvárie je pøísný zákaz rozdìlávání ohnì
(mimo vyhrazené ohnitì v prostoru lomu),
nièení zelenì, nièení kulturní památky "Tøi
køíe", pouívání motorových prostøedkù (jízda na malých motocyklech apod.), odhazování odpadkù, nièení mobiliáøe, ruení klidu
(v návaznosti na zde ijící zvìø).
7. V prostoru lomu Kalvárie je pøísný
zákaz lezení po skále.
8. Kontrolou dodrování poøádku po
ukonèení akce jsou povìøeni stráníci Mìst-

ské policie Napajedla nebo oddìlení ivotního prostøedí Mìstského úøadu Napajedla,
kteøí jsou povìøeni v pøípadì zjitìných nedostatkù vyvozovat patøièné dùsledky dle
platných právních pøedpisù.
St. Kozmíková, odd. ivotního prostøedí

Nezapomeňte se zasmát
Blondýnka jede autem a zastihne ji snìhová bouøe. Nezpanikaøí, nebo si vzpomene, co
jí radil otec: Kdykoliv tì potká snìhová bouøe,
poèkej a kolem pojede pluh a pak jeï za ním.
Zanedlouho se opravdu objeví pluh a
blondýnka jej podle rady následuje. Jede za
ním tøi ètvrtì hodiny a pluhaø vystoupí a ptá
se jí, co to dìlá.
Vysvìtlí mu, co jí otec poradil a pluhaø
øíká: No, s parkovitìm pøed Carrefourem
jsem u hotov, jestli chcete, mùete jet za
mnou k Interspaaru.
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Otrokovice dětem
Otrokovické sídlitì tìrkovitì dostalo ve ètvrtek 4. dubna zbrusu nové
dìtské høitì. Desítky dìtí vak neèekaly
na slavnostní pøestøiení pásky a oficiální
pøedání høitì mìstu a hrály si na nìm
hned, jakmile bylo dokonèeno. Starosta
Otrokovic MVDr. Stanislav Miák to oznaèil za nejlepí dùkaz uiteènosti této investice. Místostarostka Otrokovic Radoslava Matuzsková pøipomnìla, e právì
tento typ objektu v panelovém sídliti
citelnì chybìl. Pásku pøestøihl starosta
spoleènì s Ing. Antonínem Koláèkem, generálním øeditelem Mostecké uhelné spoleènosti, která na zaøízení høitì pøispìla.
Mostecká uhelná spoleènost, spolupracující s Teplárnou Otrokovice, se chystá i v
budoucnu zamìøit na podporu jiných
obecnì prospìných èinností - v humanitární sféøe, ve výchovì mládee a sportu,
tedy v oblastech, které podporuje vude
tam, kde má své zamìstnance.

Vybudování pøechodu na ul. Palackého napomáhá bezpeènosti chodcù, zejména dìtí, a
je souèástí celého projektu budování bezbariérových pøechodù v naem mìstì.

Program rozvoje Zlínského kraje
V souèasné dobì je k veøejné diskusi
pøedkládán návrh Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje. Obèané, soukromé osoby, obce, obèanské iniciativy, instituce státní správy atd. mohou do konce dubna
2002 uplatnit své pøipomínky a námìty na
Krajském úøadì ve Zlínì. V prùbìhu kvìtna
budou zaslané pøipomínky projednány a Rada
Zlínského kraje poté pøedloí - pøedpoklad je
19. èervna 2002 - Zastupitelstvu Zlínského
kraje Program ke schválení.
Návrh programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje je výsledkem práce
komisí Rady Zlínského kraje. Na poèátku
historie Zlínského kraje je veøejnosti pøedkládán názor krajské reprezentace, zvolené v
øádných volbách, na priority a cíle, kterých

by chtìla dosáhnout v obdobích do roku
2010, 2004 a v letoním roce.
Program se vìnuje zvlá ekonomickému a technickému rozvoji, lidským zdrojùm,
ivotnímu prostøedí a cestovnímu ruchu.
Zahrnuje generální strategické cíle, plán rozvoje na rok 2002, hodnotí územní rozdíly a
seznamuje s monitorovacím systémem.
Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje najdete na webových stránkách
Zlínského kraje nebo si jej mùete prohlédnout v místnosti è. 205 Mìstského úøadu Napajedla.
Pøipomínky mùete zasílat na adresu:
Krajský úøad, odbor strategického rozvoje,
tøída T. Bati 3792, 761 90 Zlín nebo na e-mail:
rozvoj@kr-zlinsky.cz.
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2. května 1945
Blíí se kvìten, jeden z nekrásnìjích
mìsícù roku. Je to souèasnì mìsíc, k nìmu se váe øada významných událostí,
spojených s ukonèením druhé svìtové
války.
První kvìten roku 1945 byl na rozdíl
od pestrých prvomájových dnù dnem pomourným, s edì zataenou oblohou.
Provoz na silnicích a eleznici ustal, vude panoval nezvyklý klid, ruený jen vzdálenou kanonádou a obèasnými výbuchy.
To Nìmci nièili dùleité strategické objekty. Veèer dopadl na Napajedla první sovìtský granát. Druhého kvìtna ráno probudil obèany mìsta silný výbuch. Most
pøes øeku Moravu byl vyhozen do povìtøí. Bìhem dne bylo mìsto osvobozeno
vojáky 2. ukrajinského frontu marála
Malinovského. Samotné mìsto sovìtskou
40. armádou, pravý bøeh Moravy vojáky
rumunské 4. armády.
Pøi obsazování mìsta padlo est sovìtských vojákù a pøiblinì stejný poèet
vojákù nìmeckých. Ke ztrátám lze pøièíst
i pìt umuèených partyzánù v lesíku na
Kalvárii. V porovnání s bojovými akcemi
na jiných strategických místech se napajedelské ztráty mohou zdát zanedbatelné.
Kadý zmaøený ivot vak pøedstavuje
lidskou tragédii.
8. kvìtna byla Karlshorstu u Berlína
podepsána bezpodmíneèná kapitulace Nìmecka. Poslední výstøely druhé svìtové
války padly 11. kvìtna v Milínì ve støedních Èechách. Druhá svìtová válka skonèila, osvobozené zemì jásaly. Daò byla
stralivá. 50 milionù mrtvých, 35 milionù
zranìných. První svìtová válka si vyádala 10 milionù ivotù a 20 milionù lidí bylo
zranìno.
Èeskoslovensko mìlo svých 360 000
mrtvých. Z kadé tisícovky obèanù zahynulo 25. Pro srovnání, napø. v USA to
nebyli ani tøi z tisíce lidí. Celkové kody na
majetku se odhadovaly na 4 000 mld. dolarù. Vechny ztráty vak zdaleka nejde
vyèíslit.
Konec války nepøinesl jen vítìzství
nad faismem a konec jeho diktatury. Pøinesl zárodky pozdìjích zmìn a konfliktù.
Evropa byla rozdìlena na zájmové sféry
vítìzných mocností. Dìlící èára procházela støedem Evropy. Pro východní èást to
byl poèátek nástupu druhé totalitní diktatury, tentokrát zabalené do rudých idejí.
Následné dopady prvního i druhého totalitní období zanechaly øadu problémù,
které nejsou vyøeeny dodnes.
Dnes ale vzpomínáme na obìti druhé
svìtové války. Na památku pod napajedelským kostelem ve vytesáno 47 jmen.
Patøí lidem, kteøí zahynuli bìhem nacistické okupace. Pomníèek na Kalvárii pøipomíná pìt partyzánù. Mezi nimi jedna ena.
Co jméno, to tragédie, neastný zásah do
mnoha lidských osudù. Vìnujme v tìchto
dnech vem obìtem války alespoò tichou
vzpomínku.
Oldøich Sudolský
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Honební společenstvo před rozhodováním
Pøed deseti lety, v roce 1992, vzniklo z
iniciativy vlastníkù pozemkù a na základì
zmìny zákona è. 270/1992 Sb. o myslivosti,
honební spoleèenstvo. Právní moci nabylo
honební spoleèenstvo rozhodnutím okresního úøadu o uznání honitby, ve kterém je
honební spoleèenstvo uvedeno jako vlastník
honitby.
Èlenem honebního spoleèenstva se mohla stát jen èeská fyzická nebo právnická osoba. Èlenství, resp. úèast na zaloení honebního spoleèenstva a tvorbì honitby nebylo
omezeno velikostí honebního pozemku. Èlenem honebního spoleèenstva se mohl stát i
vlastník by jen 1 m2 honebního pozemku.
Pøípravné práce ke zpracování podkladù
nutných k uznání honitby vyadovaly nepøedstavitelné úsilí. Bylo rozesláno 905 ádostí o plnou moc pøi zastupování v honebním spoleèenstvu. Souhlasných odpovìdí
bylo 480. Ve 27 pøípadech byl adresát neznámý, v 63 pøípadech neúplné adresy znemonily vyjádøení k ádosti.
K ustavení honebních spoleèenstev, øeení uznání honiteb, byli Okresním úøadem
Zlín vyzváni starostové mìstských a obecních úøadù. Byly jim pøedány návrhy výzev
vlastníkù pùdy a pokyny k jednání valných
hromad. Starosta Mìstského úøadu Napajedla pan Ing. Josef Buèek povìøil místostarostu
pana Tomáe idlíka vedením pøípravného
výboru.
Dne 22. srpna 1992 se uskuteènila valná
hromada vlastníkù pozemkù. Po obsáhlé diskusi k danému tématu byl navren výbor
honebního spoleèenstva a byl dohodnut dalí postup, vyadující splnìní vech podmínek uznání honebního spoleèenstva a honitby Napajedla. Pøedloení rejstøíku vlastníkù
honebních pozemkù, soupisu parcel, map
katastrálního území Napajedla, dohod o hranicích se sousedními honitbami vèetnì slovního popisu hranic honitby stálo urèité fyzické úsilí a vyádalo si i finanèní náklady - 14
657,80 Kè. Honební spoleèenstvo v té dobì
nemìlo ádné finanèní prostøedky a uzavøelo
proto dohodu s Mysliveckým sdruením
Napajedla o financování vekerých nákladù
pøi pøíslibu pronájmu honitby a postoupení
výkonu práva myslivosti. Z dohody vyplynula povinnost mysliveckému sdruení zaèlenit èleny honebního spoleèenstva - dritele
loveckých lístkù, mezi kmenové èleny mysliveckého sdruení. Zavázalo se rovnì platit
honebnímu spoleèenstvu roèní nájem 4 700
Kè. V roce 1995 byl dluh u Mysliveckého
sdruení vyrovnán.
Èinnost honebního spoleèenstva byla v
celém období platnosti nájemní smlouvy zamìøena na kontrolu èinnosti mysliveckého
sdruení ve smyslu dodrování nájemní
smlouvy v èásti zabývající se povinností nájemce vykonávat v honitbì právo myslivosti
podle ustanovení zákona, zøizovat a udrovat v honitbì urèitá zaøízení (krmelce, zásypy, posedy, seníky apod.). Nájemní smlouva,
uzavøená na dobu deseti let, skonèí 31. bøezna 2003. Je veobecnì známé, e parlament
schválil zákon è. 449/2001 Sb. o myslivosti s

úèinností od 1. èervence 2002. Schválení pøedcházela iroká mediální kampaò, ostré diskuse a výsledkem je kompromis mezi extrémními mysliveckými a extrémními vlastnickými
návrhy. O vech podstatných záleitostech
rozhodují majitelé pozemkù - honební spoleèenstva.
Základní ustanovení zákona:
 zvìø je definována jako pøírodní bohatství (právnì: zvìø je vìcí nikoho)
 rozdìluje zvìr lovnou, hájenou a chránìnou
 právo na zvìø není totoné s vlastnickými právy k pozemkùm
 myslivecká strá mùe zastavit a prohlíet v honitbì a na úèelových komunikacích auta a zavazadla, má-li dùvodné podezøení, e se v nich pøepravuje neoprávnìnì ulovená zvìø
 myslivecká strá je oprávnìna usmrcovat
v honitbì toulavé psy, kteøí pronásledují
zvìø ve vzdálenosti vìtí ne 200 m od
nejblií nemovitosti slouící k bydlení
 ve výjimeèných pøípadech mohou myslivci vstupovat i na nehonební pozemky
za úèelem dohledání a usmrcení postøelené èi vysvobození trpící zvìøe
 upravuje podmínky pro vydávání loveckých lístkù
 stanoví pravidla pro úhradu kod zpùsobených zvìøí
 stanoví pokuty a do 200 000 Kè za hrubé
poruení zákona - za opakované prohøeky a dvojnásobek
 stanovuje minimální výmìru honitby na
500 hektarù, obory na 50 hektarù
 vlastník mùe honitbu vyuívat sám nebo
ji pronajmout
 pøi pronájmu mají pøednost nájemci, kteøí ji døíve v honitbì dobøe hospodaøili
 u honiteb ve vlastnictví státu zvýhodòuje
nájemné pro místní myslivecké spolky,
Honební spoleèenstvo vstupuje do období rozhodování o celé øadì podstatných
záleitostí, zabezpeèujících jeho èinnost pro
pøítí léta. Za tím úèelem svolává výbor honebního spoleèenstva v Napajedlích na 4.
èerven 2002 valnou hromadu.
Bohumil Strako

Výbor Honebního spol.
Napajedla - obèanské sdruení vlastníkù
honebních pozemkù katastru Napajedla
svolává Valnou hromadu Honebního
spoleèenstva Napajedla, která se uskuteèní 4. èervna 2002 v 16 hodin v sále Klubu
kultury v zámeckém parku v Napajedlích.
Program: 1. Zahájení, 2. Volba zapisovatele a návrhové komise, 3. Zpráva o
èinnosti a hospodaøení, 4. Volba výboru
honebního spoleèenstva (- honební starosta, - honební místostarosta, - 3 èlenové
honeb. výboru), 5. Volba revizora, 6.
Schválení transformace stanov, 7. Rozhodnutí o vyuití honitby (ve vlastní reii;
pronájem), 8. Usnesení.
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Ze školy
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Úspěchy žáků "nové" základní školy
Hauptsache keine Panik und take it easy
O tom, e II. základní kola v Napajedlích
vychovává nejen dobré mladé lidi s vysokým morálním kodexem, ale také s obrovským intelektuálním potenciálem, svìdèí
bezesporu mimo jiné i úspìchy naich ákù
v nejrùznìjích soutìních kláních. Mezi taková patøí i konverzaèní soutìe v obou cizích jazycích, jim se na naí kole vyuèuje v jazyce anglickém a nìmeckém.
Soutì je dobrovolná a urèená jednotlivcùm, kteøí v dobì konání soutìe nepøesáhli
vìkovou hranici 19 let. Obvykle probíhá ve
dvou èi tøech èástech: poslechový text s porozumìním, gramatický test a konverzace se
èleny poroty. V konverzaèní èásti se hodnotí
jazyková pohotovost a kreativita, bohatost
slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Cílem soutìe je rozvíjet zájem ákù o
studium jazyka, posilovat jejich motivaci ke
studiu a zvýit úroveò komunikativního ovládání jazyka.
Jako kadoroènì i letos se potvrdilo, e
zájem o cizí jazyky vzrùstá. Úèast mladých
angliètináøù a nìmèináøù byla velká. Jen kolních kol obou soutìí se zúèastnilo témìø 80
ákù, rozdìlených do vìkových kategorií.
Vítìzi jednotlivých kol se stali:
Angliètina 6. roèník: 1. Matìj Podhorský, 2. Eva mídová, 3. Jan Srnec, tìpán
Strnadel
Angliètina 7. roèník: 1. Jan Pisarovský,
2. Katka Beneová, 3. Martin Beran
Angliètina 8. a 9. roèník: 1. Dana Dýková, 2. Lenka upková, 3. Andrea Miklová,
Matìj Jurásek
Tøída s rozíøenou výukou anglického
jazyka: 1. Tomá Salaj, Ema Staová, 2. Eva
Nìmcová
Nìmèina 6. a 7. roèník: 1. Mirek Beneovský, 2. Iva Beranová, 3. Lea Kopecká

Nìmèina 8. a 9. roèník: 1. Ema Staová,
2. Mirek Veselý, 3. Eva Nìmcová
Nejlepí z naí koly zápolili v okresních
kolech, která se konala v prùbìhu února ve
Zlínì. Ve velmi silné konkurenci uspìli:
Angliètina: Dana Dýková 1. místo, Tomá Salaj 1. místo
Nìmèina: Ema Staová 1. místo, Mirek
Veselý 2. místo, Eva Nìmcová 3. místo

První a tøetí místo v krajském kole v
soutìi z nìmeckého jazyka získali Ema
Staová a Miroslav Veselý, oba z 9. A.

Druhé a tøetí místo v kraji ve znalosti
jazyka anglického patøí Danì Dýkové a
Tomái Salajovi z 9. A.

Být obdaøen talentem je vìc jedna, pracovat na nìm je vìc druhá. Pìtici zpìvákù na
snímku se to daøí skvìle a uèitelé Radka Gerová a Cyril Bure z toho pochopitelnì mají
radost. Nahoøe zleva: Veronika Goiová, 7. A a Jana Slámová, 9. B, dole Onøej Mía, Renata
Cziroková a Albìta Koleèkáøová, vichni 4. C.
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Vybojovali tak úèast v dalích postupových kolech. Byla jimi tentokrát ji kola krajská. Ta probìhla v mìsíci bøeznu ve Vsetínì.
Zde se potvrdilo, e úroveò výuky cizích
jazykù je na naí kole opravdu dobrá, nebo
v soutìi z anglického jazyka obsadila Dana
Dýková tøetí a Tomá Salaj druhé místo.
Výbornì si vedli i nìmèináøi. Mirek Veselý
vybojoval tøetí místo a první místo v kraji a
postup do celostátního kola suverénnì získala Ema Staová.

Statut znalcù historie získali v soutìi
"Osobnosti 19. a 20. století" Jan Filla ze 7.
A a v dìjepisné olympiádì Eva Nìmcová z 9. A, úèastnice krajského kola.

Miroslav Veselý a Eva Nìmcová, 9. A,
nejlepí reprezentanti koly v jazyce èeském úspìnì bodovali i v okresním kole
a pro Evu to znamenalo postup do kola
krajského.
e u jen samotná úèast v celostátním
kole je pro kadého soutìícího úspìchem
naprosto jedineèným a mimoøádným, potvrdili pøi uvítání v Goethe institutu v Praze, kde
soutì probíhala, i sami organizátoøi a èlenové poroty. Soutì na celostátní úrovni, kde
mezi sebou mìøí síly opravdu ti nejlepí z
nejlepích, má pochopitelnì velmi pøísná
kritéria a vysokou úroveò nároènosti. Po skvìle odvedeném výkonu získala Ema Staová v
konkurenci nejlepích nìmèináøù z celé Èeské republiky vynikající ètvrté místo.
Vám vem, Emo, Evo, Dano, Tomái a
Mirku, kteøí jste nai kolu tak výteènì reprezentovali, patøí velké podìkování. A to nejen
za odvedené výkony, ale i za nesèetný poèet
hodin, dnù a týdnù vìnovaných tvrdé, pilné
a zodpovìdné pøípravì. Pøejeme vám a také
vem vaim spoluákùm a pøátelùm, abyste
nabyté znalosti dokázali zúroèit co nejlépe. A
nezapomeòte - uèíme se pøedevím pro ivot.
Nebo pøísloví praví "Kolik jazykù zná, tolikrát jsi èlovìkem". A se vám v ivotì daøí
stejnì dobøe jako pøi tìchto soutìních kláních.
Viel Glück! Good Luck!
Vyuèující ze sekce jazykù
Z Komenského 298 (nová kola)
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Den s reklamou

Zájem o historii

Krásný sen se mi rozplynul jako Algida na jazyku. Hodiny znaèky Schwatch
mì neúprosnì vrhly do dalího vedního
dne, plného nástrah a onemocnìní. Jetìe si kadodennì dopøávám lahvièku Actimelu.
Z rohu pokoje na mì køièí papouek
Ferda. "Siesta, siesta!" Mrsknu po nìm
èervenou ponokou, èistì vypranou
v novém Palmexu s dvojí silou pùsobení.
Jetì poloospalá se dopravím do koupelny. Zase je to ucpané! Jen poèkej, já ti
ukáu! Tirec profesionál to napraví! Pohlédnu do zrcadla a vycením na sebe
zuby. "Hej dobøe, co dìlá pro to, aby tvé
zuby byly zdravé a bílé?" Natìstí mì tato
otázka moc dlouho netrápí. Vyèistím si
toti zuby Herbalem, obohaceným o výtaky z rostlin.
V kuchyni na mì èeká velká porce BEBE suenek s 0% tuku. Dodají mi energii na
celý den. Po vydatné si sbalím aktovku a
utíkám do koly. Po cestì mì málem srazí
Peugeot 206 (není to jen èíslo!), jetìe
mám pojitìní u Èeské spoøitelny. No jo,
nìkdo má a nìkdo nemá!
Dnení hodina chemie je obzvlá obohacená o výpary CO, a proto vytáhnu
z pravé kapsy batohu Adidas balíèek výkaèek. Dej si Airways a volnì dýchej!
O velké pøestávce, kdy máme monost
nakoupit nejeden výrobek Danone ve
kolním bufetu, posvaèím milion pøátelských bakterií.
Na cestì ze koly mì tentokrát málem
sejme koda Fabia, tøídy A.
Po nedoèkavém vyptávání, co bude
dnes dobrého, maminka pøidá do polívky
trochu svìtlé jíky, zamíchá do zeleninového salátu tuòáka s masem jemným tak,
e byste ho rozkrojili srdíèkem hlávkového salátu, a mùeme obìdvat.Asi jsem to
pøehnala! Malá místnost na konci tmavé
chodby mì uvítá jarní vùní Bries Esencis.
Mámí! Mámí! Natìstí máme doma jetì
nìkolik rulièek hebkého papíru Kleenex.
Potom si odpoèinu u kávy Dow
Edbergs a oplatkù Opavia s lahodnou chutí køupavého oplatku s oøíkovou náplní,
namáèeného do mléèné èokolády (kadý
se dobíjíme po svém), zatelefonuji své
kamarádce na Ibizu, protoe pøed týdnem
vyhrála v Sazce výlet s Fisherem. Spìchat
nemusím, Oskar má pøece vechny sluby za korunu!
V 17.00 si pøipravím veèeøi, jak má býtpizzu Guzeppe a uplatním heslo: Image je
na nic, následuji instinkt a poslechnu svou
ízeò-Gambrinus, mocná pøitalivost G.
Celé menu pro jistotu zakonèím Gutalaxem, nebo veèer chutná, ráno pomáhá.
Po osvìující koupeli s pøídavkem Radoxu, zasednu do køesla z pravé imitované
kùe a zhlédnu dalí díl oblíbeného seriálu Esmeralda na televizoru Thompson
s úhlopøíèkou 73 cm. V 22.00 se doplíím
do pokoje, vlezu pod peøinu, zhasnu árovku, která moc neere, a sním svùj sen.
Eva Nìmcová, 9. A, Z (nová kola)

Bohatì obsazené soutìe, které ve kole kadoroènì poøádáme, svìdèí o tom, e
zájem o historii stále trvá. Letoní téma
znìlo "Osobnosti 19. a 20. století". áci ve
tøech kolech vyhledávali údaje o vìdcích,
technicích, umìlcích aj. aby pak ve finále
pøedvedli, co vìdí. A nejlepí byl Jan Filla
ze 7. A.
Pravidelnì se zúèastòujeme dìjepisné
olympiády, kde se nám u nìkolik let dobøe
daøí, a nai áci pravidelnì postupují do
oblastního a krajského kola. Letos se do
okresního kola probojovali Eva Nìmcová a
Jakub Kouøil z 9. A. Eva z 53 soutìících
postoupila do krajského kola a 15. dubna
zde získala .
Ani mateøský jazyk není mezi zájmy
ákù Popelkou. Kadoroèní olympiáda, aè
pomìrnì nároèná, má své soutìící. Skládá
se z jazykové èásti a slohového úkolu.
V okresním kole reprezentovali kolu Miroslav Veselý a Eva Nìmcová, oba z 9. A.
Eva opìt postoupila do krajského kola
a budeme jí dret paleèky. Jak se jí povedla
slohová práce v základním kole, mohou
ètenáøi posoudit sami. Téma znìlo: "Sním
svùj sen "
P.S. Vìtina naich ákù jsou sluní a
schopní mladí lidé, jen je tøeba dát jim anci
a vìøit jim.
Jana Vodicová, uèitelka dìjepisu a èetiny

Toulky po světě
Cestopisné poøady pøipravuje kadý poslední ètvrtek v mìsíci v 19 hod v prostorách
"staré" základní koly obèanské sdruení IVOT A ZDRAVÍ ve spolupráci s Církví adventistù s.d. a ADROU v Napajedlích.
28. bøezna 2002 probìhla první pøednáka
o Finsku, kterým nás provedl Mgr. Jan Rafaj.
Posluchaèùm bylo umonìno nahlédnout do
tajù severu a poodkrýt tajemství, kterým jsou
tamní zemì pro mnoho lidí zahalena.
Finsko, kraj tisícù bezbøehých jezer, vìèného snìhu a ledu, pohádkových skøítkù, kouzla Vánoc a ticha za jasných mrazivých nocí,
kdy se sníh tøpytí ve svitu mìsíce a vechno se
utápí v chladu a melancholii. Samozøejmì,
i zde ije èlovìk. Èlovìk, podobný v ledaèems
nám, Støedoevropanùm. Také pracuje, také
má starosti. Jsou to vak lidé pevnìji spojeni
s pøírodou, pøedevím díky geografickým podmínkám Finska. Dokáí si vychutnat samotu
uprostøed lesù, stejnì jako spoleèenství pøátel.
Co je nejvìtím pøínosem jejich kultury
pro nás? Finská sauna, umìní relaxovat, vypnout. Uvolnit tìlo v pøíjemném teple, cítit, jak
se rozlévá a do koneèkù prstù, být omámeni
a potom se vystavit chladnému vánku, který
odvane obavy z budoucnosti a vlije do il
odvahu, nadìji, pøipraví nás k hlubokému zdravému spánku, èi úplnì probudí a posílí do
nového dne.
Tak tedy, je - li Vám líto, e jste o tento
program pøili, srdeènì jste zváni na dalí cestu, tentokrát 25. dubna do Austrálie. V kvìtnu
se podíváme do Iránu a v èervnu ... - nechejte
se pøekvapit.
ps

Ze školy
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Zpívá se
Malá scéna ve Zlínì oila 26. bøezna 2002
zpìvem. Probíhal zde 7. roèník okresní pøehlídky ve zpìvu lidových písní "Trneèka 2002".
Soutìilo pìt desítek zpìvákù a zpìvaèek
z oblasti Slovácka a Valaska. Nai kolu, Komenského 298, Radovánek a mìsto Napajedla
reprezentovali Onøej Mía, Albìta Koleèkáøová a Renata Cziroková ze IV. C, Veronika Goiová ze VII. A a Jana Slámová z IX. B. Vichni
podali obdivuhodné výkony a zaslouí pochvalu a podìkování.
A jak to dopadlo? V I. kategorii od 6 do 9 let
získala Renata Cziroková 2. místo, ve II. kategorii Jana Slámová 2. místo a Veronika Goiová
1. místo.
Jana s Veronikou postupují do regionálního kola v Bulharech (okr. Bøeclav) a 27. dubna
zde budou bojovat o postup do celostátní pøehlídky ve Velkých Losinách.
Gratulujeme a dríme palce.
Nám vem, kteøí se kolem toho motáme, je
dobøe na dui. Zpívá se!
Za kolu a Radovánek Cyril Bure
a Radka Gerová, Z Komenského 298.

Z historie kina Sokol 3
(Závìr.)
Pøi kolaudací byly zjitìny nìkteré nedostatky a bylo nutné je odstranit. Kolaudaèní komise napø. naøídila v souladu s bezpeènostními pøedpisy upravit vchod do promítací kabiny z radnièního dvora. Úprava byla
provedena v kvìtnu 1935. Pro pohodlí návtìvníkù kina byl sál vybaven 200 kusy
sklápìcích køesel. A návtìvnost stále vzrùstala. V roce 1935 bylo uvedeno 99 pøedstavení. V roce 1936 ji 114 a v roce 1938 dokonce
165 pøedstavení. V rámci modernizace byl
v roce 1936 zakoupen a instalován nový promítací stroj Philips IX nákladem 42 tisíc korun.
To se vak ji nad Evropou stahovaly temné mraky. V roce 1938 se uskuteènil v Praze
nezapomenutelný X. vesokolský slet, brzy
nato pøiel Mnichov, následoval rozpad Èeskoslovenska a nacistická okupace. Od poèátku
bylo zøejmé, e idea Sokolstva není sluèitelná
s nacistickou ideologií a e jeho osud je zpeèetìn. 12. dubna 1941 dolo z pøíkazu okupantù k
rozputìní sokolské jednoty.
Kino Sokol ukonèilo èinnost a pøelo
pod nìmeckou správu jako Kino Viktoria
Napajedla.
Po osvobození Èeskoslovenska se seel
14. kvìtna 1945 správní výbor Sokola, aby
obnovil svou èinnost. Opìt se promítalo pod
názvem Kino sokol Napajedla, ovem pouze
krátce. Dekretem prezidenta republiky byl
v èervenci 1945 jako první zestátnìn filmový
prùmysl. Kino pøelo pod státní správu a Kino
Sokol Napajedla definitivnì ukonèilo svou èinnost. Jednota Sokol pøila o významný finanèní zdroj. Mìsto Napajedla a diváci vak o kino
nepøili. Promítání pokraèovalo dál pod státní
správou. Za deset let bylo naproti sokolovny
postaveno kino nové.
To je vak ji jiná kapitola v historii kina
v Napajedlích.
Oldøich Sudolský
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Nabídka letních táborů

Jarní den

Dùm dìtí a mládee Napajedla nabízí
tématické pobytové i denní tábory na prázdninové mìsíce èervenec a srpen:
l ivot v sedle + keramika (Smraïavka
u Buchlovic, 29. 6. - 6. 7. 2002). K tradièním
tábornickým soutìím a hrám pøibude výuka
jízdy na koni a práce s keramickou hlínou.
l Pøídomeèkový tábor (DDM Napajedla, 1. 7. - 4. 7. a 8. 7. - 12. 7. 2002). Zábavné
vyuití volného èasu o prázdninách ve mìstì, spousta výletùm her a soutìí.
l Rybáøské soustøedìní (Rybáøská chata na Nìmeckém, 8.7.-13.7.2002). Vekeré znalosti o rybaøení je mono si vyzkouet v praxi.
l Tanec a Kung-fu (Tesák, 8. 7. - 15. 7.
2002). Aby se ani holky ani kluci nenudili, k
tábornické klasice navíc nìco speciálního.
l Mladý zálesák (Drková, 27. 7. - 3. 8.
2002). Kdo si chce vyzkouet ivot v pøírodì,
pro toho je stanový tábor ideální.
l Pøídomeèkový tábor (DDM Napajedla - Oldøichovice, 26.8. - 30.8. 2002). Známá a
oblíbená kombinace zajímavých èinností pro
dìti, které neodjely na prázdniny.

Bylo støedeèní odpoledne. Sluníèko
na obloze se pøehouplo pøes polovinu své
kadodenní cesty, oblaka mu tvoøila majestátnou dálnici. ivotodárné paprsky
nesmìle laskaly zemi, severní vítr vál a
stromy se naklánìly jako by uhýbaly jeho
studeným objetím. Ptáèci zpívali pøicházejícímu jaru do kroku, lidé vyli do krajiny, provázeni svými dìtmi a havìtí, kterou si poøídili. V lese, za kaplièkou, se
honily veverky ve vìtvích, zajíèek vykoukl zpoza køoví a psi zavìtøili kodnou. Objevila se lika a u si to peláila k potoku.
Byl hezký jarní den. Na zemi propukaly malé ohníèky, lidé v nich spalovali
napadané povadlé listí, vìtvièky a ve, co
plamen pohltí! Z kopcù dým vypadal jak
závoj víly, která neuhlídala svùj hebký
obleèek pøed severním vìtrem. Na obloze
zaèal divný shon. Závoj, který uletìl,
vmìstnal se do mrakù, ty náhle zèernaly.
Oblaka se zaèala kupit a vmiku strmìla
nad zemí mohutná skrumá mraèen. Zaèal padat kyselý dé, kapky se rozprskávaly o oschlou jarní zem. Ptáèci se poschovávali, lidé pospíchali domù. Nad krajinou se rozprostøelo ero. Ve ztichlo,
nebylo slyet zpìv ptáèkù, skotaèení dìtí
ani zvíøata na dvorku. Jen silnice, zaøezaná do kopcù, huèela svým denním provozem. Rychlostí, která støetne-li se neastná chvilka a osudové místo, zlomí baantu vaz s lehkostí, jako kdy pukne zralý
lusk. Nedej, boe, dítì! Nevìøícnì hledí
bolesti do oèí. Dalí pomník u cesty z
mìsta do mìsta.
A to byl jenom závoj dýmu, co nebohé víle, je prokøehla zimou a zesnula,
severní vítr odnesl do oblak. Ohýnek stále
hoøí, víly dál ztrácejí své závoje a zemì
chøadne pod tíhou bìlosmrtonosného
dýmu z listí. Opodál se kdosi rozplakal
pod tíhou toho netìstí. Co ale dìlat, v
ivotì to tak u chodí ?!?
Byl studený jarní den.
-NN-

Jarní prázdniny v DDM
Také letos strávily dìti jarní prázdniny v
DDM. Vìøte, e program byl bohatý. Dìti
navtívily Holeov, Olomouc a do tìchto mìst
se dopravovaly vlakem. Vùbec jim nevadilo
ranní vstávání. Byly si také zaplavat ve Zlínì
v Lázních. Nejvìtí dobrodruství je èekalo
ve ètvrtek. Tu noc spaly v DDM.
Po celý týden absolvovaly spoustu her a
soutìí. Po poèáteèním ostychu nakonec øíkaly sleènì vedoucí "teto". Chtìla bych touto
cestou podìkovat sleènì Petøe Vojtové za
vzornou péèi, kterou dìtem vìnovala.
Maminky, nebojte se svìøit své dìti odborným vychovatelkám v DDM Napajedla.
Mùete být v práci klidné, nemusíte pøemýlet o tom, co asi vae dítì dìlá a kde se toulá.
A velké prázdniny se blíí.
Kroupová

Jarní prázdniny v DDM byly navzdory poèasí veselé.

4/2002

Je čas vše změnit
Jednoho kvìtnového dne loòského roku
se v zámeckém parku v Napajedlích konala
akce, která se dala nazvat Dìtským dnem.
Èlenové ekologického hnutí Nesehnutí, ale i
ti, kteøí se dobrovolnì na akci podíleli, byli
pøed zahájením velmi nervózní, protoe
spousta plánù nevycházela dle pøedstav.
Nakonec se ve v dobré obrátilo.
Pro dìti byly pøipraveny rùzné pohádkové hry, které se týkaly otázky ivotního prostøedí. Rodièe mohlo potìit pøichystané vegetariánské obèerstvení u nìho nemohlo
chybìt vychlazené limo èi nelimo?! Vem
návtìvníkùm jsme poloili stejné otázky:
a ) Co lze udìlat pro lepí ivotní prostøedí?
b) Èeho docílíme lepím ivotním prostøedím?
c) Jaké je u nás ivotní prostøedí ?
Dìti se snaily odpovídat seè mohly.
Naopak rodièe se otázkám vyhýbali a svému
dítìti øekli - Nìco tam napi i za mì, vdy je
to jedno. I kdy jsem se rodièùm snaila
podat co nejvíce informací, nejevili zájem. To
mi pøilo velmi líto. Nejhorí bylo, e se
vìdomostní nedostatky rodièù odráejí na
jejich potomcích. Spousta dìtí vùbec nevìdìla, co to vlastnì ivotní prostøedí je. Ale
pokud se dìtí týèe, snaily se pozornì naslouchat. Nad odpovìdí se zamýlely, radily
se mezi sebou a bez ostychu se vyptávaly.
Kdybych mìla vyhodnotit odpovìdi, tak
jedny z nejèastìjích byly :
Ad a) Auta pohánìná vodou, házení odpadkù do koù, zruení skládek
Ad b) Neudusíme se v odpadcích, jedovatých plynech, výparech, bude se nám lépe ít.
Ad c) Nezdravé potraviny. Na venkovì
lepí, ve mìstì horí. Zamoøené prostøedí a
zneèitìné øeky.
Nali se i takoví, kteøí nad otázkami více
pøemýleli a napsali velmi krásné odpovìdi:
Pøíroda je mùj kamarád, dìlám, co mùu! Nebudu lhostejná k pøírodì! - Svým chováním neohroovat ve ivé! - Vychovávat své
potomky k ochranì ivotního prostøedí! ivotní prostøedí je zøejmì takové, jaké si
lidstvo zaslouí!
Na závìr vichni odcházeli s dobrým
pocitem, e se dozvìdìli nìco nového. Dìti s
rodièi od organizátorù a naopak. Mùj názor je
stále stejný - dìti nevìdí, rodièe vìdìt nechtìjí. Je nejvyí èas, ve zmìnit!
Leòa Hamrlíková

P.S. Také letos se bude v Napajedlích
opìt konat v zámeckém parku podobný den.
Naplánován je na 1. kvìtna a stejnì jako
v pøedelých letech bude èásteènì sváteèní
a èásteènì pracovní. Svátek bude patøit stavìní májky, zpívání, muzicírování a tancování a pracovat se bude na tøídìní odpadù.
Nezapomínejme, e nejen volení zástupci, ale i volièi mají stejnou zodpovìdnost za
nae mìsto a jak to uèíval prezident Masaryk
i za celé evropanství. Budoucí generace se u
budou uèit jak pomoci svìtu a celému vesmíru a nezùstávat v malichernosti nìkolika
metrù ètvereèních svého mìsta.
Tomá Èabla, Nesehnutí Napajedla
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Mladí muzikanti obsadili radnici
I. absolventský koncert Základní koly
Rudolfa Firkuného se od dosavadních liil
hned v nìkolika vìcech. Termín 11. dubna
byl tou nejmení odliností. Pøi poètu 40 absolventù bylo nutné rozloit termíny do dvou
mìsícù. Tím zcela mimoøádným bylo místo
konání koncertu - mìstská radnice a prostor
vìnovaným ákùm, resp. ákyním výtvarného oboru.

Absolventský koncert
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ce Patrika Míi, pøihláené do výtvarné soutìe mimo rámec koly. Výtvarný obor byl
pøítomen i pøi pøedávání ocenìní Hanì Tranové a Alenì Hirové, které uspìly pøi výbìru prací ákù 514 kol národní agenturou
programu Socrates. Za vechny poblahopøál
øeditel koly Mgr. E. Sláma.
Slovem provázela koncert jeho døívìjí
absolventka koly Jitka Hanáèková a závìr
patøil opìt komornímu souboru. Bachovo
Zelená se pronikalo do srdcí posluchaèù, aby
je nakazilo jarem.
Podìkování za milý hudební záitek patøí absolventùm, jejich uèitelùm jako i celému pedagogickému sboru koly a také starostce mìsta, která pro slavnostní vyøazení
muzikantù otevøela nejkrásnìjí sál v Napajedlích.
-bv-

Marie Janíková ze Spytihnìvi absolvovala vloni ve výtvarném oboru, letos se
rozlouèí i s paní uèitelkou Hanáèkovou,
ale housle ji urèitì budou provázet u po
celý ivot.
Alena Mlýnková je z Komárova. Hodiny
flétny u pana uèitele Verbíka nejsou jediné, kde tráví volný èas. Patøí k nim pìvecký sbor, Radovánek a aerobick.

Rozací a Vìra Rochovanská. Sedmou sólistkou byla Hanka Janoková se svou zobcovou
flétnou.

Patrika Míu pøivedla do "zuky" hudba,
ale nakonec se mu zalíbilo ve výtvarce u
paní uèitelky Vaòáèové. Nejene se mu
daøí, ale splòuje i dalí vlastnosti výtvarných umìlcù - nemá rád fyziku.

Sedm prvních letoních absolventù bylo
vybráno, aby vyzkoueli nové koncertní prostøedí. A byli vybráni dobøe ku prospìchu
slavnostní radnièní sínì i muzikantù samotných. V prostøedí komornìjím, ne jaké kdy
mùe poskytnout sál klubu kultury, se nìné
tóny houslí, kytary a fléten vznáely vzhùru
k posluchaèùm na balkón a uasli uèitelé i
samotní sólisté.

Tři májové koncerty
Vìra Rochovanská, Eva Hanáèková a
Pavel Rozací absolvovali jako sólisté u
Lenky Kvìtákové a Dagmar Kaòovské.
Vìrka má ráda hokej, Eva kreslení a
zvíøata, Pavel fotbal. To co je spojuje, je
muzika a paní uèitelka Kaòovská.

Jakub Monar dojídí z Halenkovic do
hodin pana uèitele Prokopa na kole. Cyklistický dres a kytara jdou docela dobøe
k sobì.
Houslový soubor Mozartovou Fanfárou
pøipravil atmosféru a program plynul hladce
k svému vyvrcholení. Vivaldi na houslích
Pavla Rozacího, zasnìná tenorová flétna Aleny Mlýnkové, Dvoøákovo Largo, ve kterém
se líbily sestry Hanáèkovy, z nich Eva byla
èerstvou absolventkou. Jakub Monar skvìlý ve skladbách hudebních klasikù, i kdy
jeho kytara jistì zná i muziku mladí. Romantické housle Maruky Janíkové s romantickým Dvoøákem, Vìra Rochovanská jistá nad
klávesami v Scarlattiho Sonátì a moll. Rozruení po sólových výstupech pranic neovlivnilo vystoupení tria Eva Hanáèková, Pavel

Výtvarný obor mìl na absolventském
koncertu dva zástupce. Patrika Míu a Evu
Hanáèkovou. Eva proívala souèasnì dvojí
absolutorium. Vystavovala nìkolik kreseb na
téma "Psí ivot", ze kterých byl výraznì patrný její vlídný vztah k pejskùm. Pozornost
upoutaly zajímavé trojrozmìrné drátìné prá-

Na prvním místì, aby byl pan uèitel
Maòas spokojen, je u Hanky Janokové
flétna, ale dobrá kníka a MIK 21 hned
vedle.

Základní umìlecká kola R. Firkuného
pøipravila na nejkrásnìjí mìsíc v roce tøi
hudební slavnosti pro veøejnost.
Pozvánka první je na koncert v chrámu
sv. Bartolomìje ve ètvrtek 2. kvìtna 2002
v 18.30 hodin. Vystoupí komorní soubor
ákù a uèitelù základní koly, kontrabasista
M. Raisigl a pìvecký sbor uherskohradiského gymnázia.
Pozvánka druhá: úterý 7. kvìtna o 17.
hodinì v sále Základní umìlecké koly R.
Firkuného se koná II. absolventský koncert.
A pozvánka tøetí je na III. absolventský
koncert. Koná se ve ètvrtek 16. kvìtna v 17
hodin ve velkém sále Klubu kultury v zámeckém parku.
V letoním roce ukonèí studium v hudebním a výtvarném oboru rekordní poèet
ákù - ètyøicet. Proto nezvyklý poèet absolventských koncertù. Po dubnové a dvou
kvìtnových pøipravujeme dalí na 20. èerven, tentokrát ve spolupráci s mateøskými
kolami.
Na vech absolventských koncertech
kromì sólistù a vystavujících výtvarníkù
vystoupí pìvecký sbor a komorní soubor
ákù a uèitelù, doprovázející saxofonistku
Evu tìpáníkovou, napø. ve skladbì Hallo,
Dolly.
Tìíme se na setkání s Vámi pøi májových koncertech ZU.
L. Hanáèková
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l (Nastává èas skøivánkù, NN
bøezen 2002)

Aè "sova" jsem pøíznivcem letního èasu.
I kdy musíme v létì vstávat o hodinu døíve,
na co si vìtina z nás po nìkolika dnech
zvykne, je pro mne tato hodina svìtla navíc
velmi pøíjemná a zároveò i pøínosná. Mohu
o hodinu déle provádìt rùzné venkovní
práce, sportovat apod.
Ale to není ten hlavní dùvod mého dopisu. Nesouhlasím s autorem èlánku, e úspory spojené s letním èasem nemají praádný
význam ve smìnných provozech, úøadech
a kolách. Pravda, v nepøetritých provozech a v úøadech, kde se pracuje do 17
hodin, letní èas ádný význam nemá. Ale ve
dvousmìnných provozech (ranní - odpolední) u význam má. Co se týèe kol,
v mení míøe se vyuèuje i odpoledne a v
podveèer (kolní krouky, veèerní koly).
Dále autor píe, e sovy dál budou svítit do
noci a v globále to vyjde nastejno. Ale to
pøece není pravda. Kdy chodím pravidelnì spát pøiblinì ve stejnou dobu, tak
v letním èase svítím o hodinu ménì, protoe se stmívá pozdìji a tudí i pozdìji zapínám svìtlo, ne kdyby byl zimní èas.
A podobné je to ve vech domácnostech.
Myslím si, e letní èas je léty provìøená
ekonomická záleitost, a se to nìkomu líbí
nebo ne.
V èem ale rozhodnì nesouhlasím je, e
"letní èas je nespornou výhodou pro motoristy, kteøí u nemusí celý den svítit" a tomu
u se prý dá øíci úspora. Nevím, jakou úsporu má pisatel(ka) na mysli, ale bìící motor
automobilu vyrábí díky alternátoru popø.
dynama neustále dostateèné mnoství elektrické energie, a u ji vyuijeme (napø.
svícením), nebo ne. Nesvícením pouze prodlouíme ivotnost árovek. Kadý øidiè se
musí tedy rozhodnout, co je pro nìj dùleitìjí. Zda uetøit nìjakou tu korunu za novou árovku, nebo svítit i v letním období a
tím pádem být i lépe vidìn. Patøím k tìm
øidièùm, kteøí svítí celý rok a mohu ze své
praxe øíci, e svítící vùz je daleko døíve
vidìt i za sluneèného poèasí. Chráním tím
sebe i posádku vozu hlavnì pøed protijedoucími vozidly, která se chystají pøedjídìt a svítící vozidlo v protismìru døíve zaregistrují. O to zaráející je fakt, e mnohdy i
pøi sníené viditelnosti nesvítí ani øidièi,
jejich barva vozu je velmi podobná vozovce a v dálce s ní splývají. Bohuel, jsou èasto
mezi nimi i øidièi z povolání, vèetnì øidièù
hromadných prostøedkù.
Tento pøíspìvek píi hlavnì z výe uvedených dùvodù, ale i proto, e v poslední
dobì je pøevánì slyet pouze kritiku letního èasu. A tak bych byl velmi rád, kdyby byl
slyen i opaèný názor.
Bøetislav Staa

l (Èí chleba jí, NN bøezen 2002)
Pøeètete-li si pozornì a nezaujatì èlánek
p. Aloise Vychodila, který se snaí být repli-

kou na otevøený dopis Ing. Paøíka pøedsedovi parlamentu, neubráníte se obdivu. Udìlat z èlánku, vyjadøujícího dnení, by svérázný postoj obèana k pováleèným dekretùm prezidenta Benee, komunistickou agitku, k tomu musí být odvaha a hluboké vnitøní pøesvìdèení.
Pøestoe zná pravdu, je schopen se zastávat takových lidí jako byli Klement Gottwald, Stalinùv popravèí v ÈSR a notorický
alkoholik.
Zvlátní pozornost si zasluhuje vìta
"Znehodnocuje se i snaha vech poctivých
spoluobèanù, kteøí v minulém období pracovali na rozvoji naeho státu (1) bez vykoøisování èlovìka èlovìkem, (2) bez nezamìstnaných, (3) kde si byli vichni lidé
rovni."
K tomu nìkolik poznámek. 1. Aèkoliv
uplynulo 12 let od pádu vlády rudých mafií,
nacházíme na stránkách Napajedelských
novin výòatky opsané z první lekce uèebnice marxismu-leninismu. Bez tzv. "vykoøisování", v systému, kde platilo - kdo nekrade,
okrádá svou rodinu - jsme se stávali kadý
den chudí. Nae eny a matky, aby existenènì udrely rodinu, musely v masovém nasazení do práce a o dìti se ve
"studeném" odchovu staraly státní jesle a
jiná zaøízení! Jak, o tom nám øeknou víc a
dalí generace. To nebylo vykoøisování?
Nebo je vykoøisování èlovìka státem více
morální?
Domnívám se, e uplatòovat na stránkách tisku tuto komunistickou pouèku je
moné povaovat za pokus o íøení nepøátelské ideologie, co je podle platného zákona trestný èin!
2. Ve vech státech s prosperujícím trním hospodáøstvím to s jistou mírou nezamìstnanosti nejde. Zavírání podnikù, jejích
výroba je nerentabilní, uplatòuje jak stát,
tak soukromí podnikatelé. V minulosti, v
mnoha státních i drustevních podnicích,
dostávali lidé mzdu za práci, kterou jen
pøedstírali. Proto jsou dnes nezamìstnaní a
proto jich bude i víc!
3. Jako lidé v jednom státì jsme si
nikdy nebyli rovni. Podle partajního poskytování dùvìry jsme byli rozdìlováni
na obèany 1., 2. 3. 4. kategorie, bez monosti se proti zvùli desítkáøù a domovnic
bránit. Kdo vyèníval z øady byl podezøelý.
Nejednalo se o rovnost, ale o stejnost,
uniformitu. Bezpartijní obèan mìl jen povinnosti. Práva mìli jiní! Rovnost platu
uklízeèky s platem univerzitního profesora byla lidem k smíchu.
A teï pár slov k dekretùm prezidenta
Benee! Minulost byla moudrými hlavami
nesèíslnìkrát probrána, analyzována a uzavøena. Køivdy, které se staly, nelze zmìnit.
Nenávist Èechù ke vemu nìmeckému byla
v pováleèných letech reakcí na pøestálou
národní genocidu. Vyhnání Nìmcù bylo tedy
jen pøirozeným dùsledkem války a opatøením proti dalímu monému zabíjení nìkdy
zcela nevinných lidí.

Nejdùleitìjí pováleèná fakta: Pováleèné uspoøádání Evropy bylo urèeno: Prohláením o poráce Nìmecka (5.6.1945), Zprávou o tøístranné konferenci v Berlínì-Postupimi z 2.8.1945, Norimberským procesem,
Paøískou reparaèní dohodou (21.12.1945),
Smlouvou mezi Nìmeckem a Spojenci
(26.5.1952), Smlouvou o ukonèení okupaèního reimu v SRN (23.10.1954).
Reparaèní dohoda uzavøená podle èlánku IV. Postupimské zprávy (úèast 18ti zemí
vèetnì ÈSR) stanovila konfiskaci a vyvlastnìní bez náhrady vekerého nìmeckého
majetku v signatáøských zemí a odeètením
jeho hodnoty od reparací. Navíc poaduje,
aby se konfiskovaný majetek nemohl vrátit
do nìmeckého vlastnictví nebo pod nìmeckou kontrolu.
Smlouva z 26. 5. 1952 zavázala vládu
SRN k odkodnìní døívìjích vlastníkù tohoto majetku. Kadý odsunutý Nìmec v
SRN proto mìl obdret v 50. letech asi 8500,marek. Dále bylo stanoveno, e Nìmecko
neuplatní námitky proti pouití nìmeckého
majetku, nìmeètí pøísluníci neuplatní ádné nároky vùèi Spojencùm a jejich pøísluníkùm a nìmecké soudy nebudou takové
nároky projednávat.
Z mezinárodních smluv vyplývá, e vechen majetek jednotlivých Nìmcù, právnických osob a nìmeckého státu pøeel do
vlastnictví protihitlerovské koalice a jejich
obèanù, na jejich území se nalézal, jako
splátka na váleèné reparace.
Reparace Nìmci vùèi ÈSR nikdy nerealizovali.
Odsun Nìmcù nebyl pouze záleitostí
ÈSR, ale byl hromadnì uskuteènìn z Polska (podle Postupimské konference),
z Východního Pruska (pøipadlo SSSR), Jugoslávie (podle dekretù Antifaistické rady
Jugoslávie).
Pùvodcem a iøitelem návrhu na pováleèný odsun Nìmcù byl Nevile Chamberlain, který se oprávnìnì cítil být podveden sudetskými Nìmci. Ti podle Hitlerova scénáøe pøedstírali lordu Rancimenovi, e chtìjí mírové øeení. Inspiroval
ho zdaøilý odsun øecké meniny z Turecka do Øecka podle Lausannské smlouvy
(1923). Anglická konzervativní strana tuto
mylenku pøijala.
Postupimská konference dne 2. 8. 1945
v èásti XIII. rozhodla o "Spoøádaném odsunu nìmeckého obyvatelstva" z Polska a
ÈSR.
Bene ani "divoký" odsun ani nikdo
jiný nemìl významnìjí vliv na toto rozhodnutí.
V tomto smyslu je nutno konstatovat, e
závìreèné zvolání pana Ing. Paøíka - pryè s
komunistickými dekrety - je emoènì podbarvený výrok, jeho cena pro národ i parlament je nulová.
Mgr. Miroslav Malchárek, èlen Zastupitelstva mìsta Napajedla
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Junák hlásí - 90 let českého skautingu Výstava Svědectví času
Reklama na snímku vyla 1. února 1912 v
první brource, kterou vydal Antonín Benjamin Svojsík, zakladatel Èeského skauta. I kdy
lo o hnutí za zøízení Èeského skauta, mìlo ji
svou kanceláø.
Podle poznámek profesor A. B. Svojsík
slyel poprvé o skautech asi v roce 1909. Jako
tìlocvikáø, sokol a pedagog se témìø dennì
stýkal s chlapci a vìnoval se jejich celkovému rozvoji. Pøed prázdninami 1911 byly vypracovány osnovy pro tìlocvik na støedních
kolách a jako pomùcka v nich byl uveden
nìmecký pøeklad Scouting for boys od zakladatele svìtového skautingu lorda BadenPowells.
Svojsík se rozjel 30. èervna 1911 pøes
Dráïany, Berlín, Kodaò, Malmö a dalí védská mìsta do Norska a odtud se pøeplavil do
Anglie. V Londýnì se 15. èervence poprvé
setkal se skauty a strávil s nimi dva dny. Pøes
Brusel a Nìmecko se vrátil 21. èervence domù.
Vrátil se naden skautingem a udìlal si o nìm
jasnou pøedstavu. Se vagrem Dolfíèkem se
pustili do pøekladu Scouting for boys. Písemnì poádal Baden-Powella o svolení s tím, e
znal pøeklad nìmecký a polský a mìl k nim
výhrady asi proto, e jej provedli vojáci, kteøí
mohli knihu pøizpùsobit svým zámìrùm. Svojsík byl vak pedagog. Radil se se svými pøáteli, jednal s pøedstaviteli Sokola. Chystal cyklus pøednáek o skautingu a 15. prosince 1911
vyel v Národních listech první rozsáhlý èlánek o skautingu. Dvojnásobnì rozíøil jeho
obsah a 1. února 1912 vyla broura "Èeský
skaut - úvodem k nové národní naí instituci".

V rámci 90. výroèí zaloení skautingu
organizuje Ústøedí Junáka i jednotlivé organizaèní jednotky rùzné akce. 6. dubna to bylo
otevøení dveøí kluboven. Do této akce se
zapojilo i nae støedisko a v tento den byla
otevøena klubovna Na Kapli. Z mnoství fotografií a záznamù v kronikách se mohli návtìvníci podívat, co vechno dìti dìlají.
ofka

Zpracováno podle pøílohy èasopisu
Skauting è. 6/2002

Nové knihy v městské knihovně
l Baranoviè Roman:
Internet pro støední koly.
Pøehled praktických moností internetu s
mnostvím konkrétních ukázek.
l Bauer-Böckler Hans-Peter: Krby a
kachlová kamna. Pøíruèka poradí za jakých
podmínek a proè si poøídit krb nebo kachlová kamna.
l Bergius C.C.: panìlská ruleta. Román se odehrává na pozadí skuteèných historických událostí. Uvádí ètenáøe do centra
státních intrik, jejich hlavními úèastníky jsou
panìlský král Filip II., knìna Eboli a Filipùv
oblíbenec Antonio Peréz.
l Black Ethan: Klub zlomených srdcí.
Erotický thriller plný mrazivého psychologického napìtí s pøekvapivou zápletkou s
fantastickým vyvrcholením.
l Brennerová Blanka: Falená hra.
Mladé profesorce biologie je unesena ètyøletá dcera. Roztáèí se kolo vyetøování.
l Bro Milan: Microsoft Word 2000.
Pøíruèka pro zaèáteèníky i pokroèilé.
l Campbell Alexandra: Bývalá pøítelkynì. Leonie, redaktorka enského èasopisu, a její manel Will, praktických lékaø, by
chtìli mít dítì. Jejich vztah vak prochází

krizovým obdobím a navíc Leonie zjistí, e
Will má pøítelkyni.
l Connelly Michael: Falení hráèi.
Detektiv Harry Bosch je povìøen vyetøováním vrady filmového producenta. Ten je
nalezen mrtev v kufru vlastního automobilu
a ve nasvìdèuje tomu, e se stal obìtí
mafiánské popravy.
l Cowie Vera: Krutá krása. Bytová architektka Julie se v prvním manelství zklamala a ije sama. Tváøí se, e jí to vyhovuje.
Ve skuteènosti vak hledá pravou lásku.
l Cox Reg: Sedm divù svìta. Kniha
pøináí pøehled a barevné vyobrazení nejznámìjích technických zázrakù od starovìku po souèasnost. Urèena je dìtem.
l Deaver Jeffery:Modrá sféra. V poèítaèovém ráji Silicon Valley umírají lidé rukou
sadistického poèítaèového hackera. Ten proniká do jejich poèítaèù, naruuje jejich ivoty a s
mrazivou rafinovaností je láká do osidel smrti.
l Deaver Jeffery: Taneèník. Volné pokraèování strhujícího thrilleru Sbìratel kosti.
l Ewin Jeannette: Rostliná strava.
Kniha poradí jak odhalit zázraènou sílu rostlinné stravy, která je nezbytná pro zdravý
ivot.

Muzejní klub pøi Mìstském úøadu v
Napajedlích ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlínì poøádá výstavu
archeologických nálezù z Napajedelska nazvanou"Svìdectví èasu".
Výstava má za úkol seznámit místní veøejnost s pravìkou a ranì støedovìkou slovanskou minulostí Napajedelska, a to na
základì výsledkù sbìratelské a výzkumné
èinnosti bývalého "Musejního a archeologického spolku pro okres napajedelský a
okolí", který pùsobil v Napajedlích v letech
1930 a 1955. Sbírkový fond je v souèasné
dobì uloen v Muzeu jihovýchodní Moravy
ve Zlínì, odkud budou exponáty zapùjèeny.
Tìitì výstavy je vìnováno osídlení
Napajedel a okolí. Jednotlivé archeologické
nálezy budou pøedstaveny v chronologickém sledu, tedy od nejstarího doloeného
osídlení v období mladého paleolitu a po
osídlení slovanské. Archeologické nálezy
pomáhají pøi utváøení pøedstavy o ivotì
praobyvatel naeho kraje, a proto jsou peèlivì schraòovány.
Návtìvníky jistì zaujmou nálezy ze
lutavy a Spytihnìvi. Nìkteré exponáty
budou dokumentovat práci archeologù v
terénu.
Zveme nae spoluobèany do Mìstského muzea v Napajedlích a zároveò je vyzýváme, aby peèlivì uchovávali vekeré památky, které nalezli pøi práci na polích nebo
pøi hloubení základù svých domù, cenné
jsou také staré listiny, fotografie, peníze a
jiné staroitnosti, je leí v komorách a na
pùdách bez uitku. Pokud je zapùjèíte, èi
vìnujete muzeu, stanou se dokladem o ivotì pøedchozích generací a poslouí veøejnosti.
Zahájení výstavy "Svìdectví èasu" se
koná 17. kvìtna. Od 18. kvìtna bude otevøena dennì od 14 do 17 hodin a potrvá do 9.
èervna.
Tìíme se na Vai návtìvu.
Muzejní klub Napajedla

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Tábor tygrů • Krvavá volba • Návod na
vraždu • Král Galů • Východ západ •
Prokletý talisman • Hvězdná pěchota Akce Pluto • Nahoru dolů • Čínská čtvrN •
Příběh rytíře • Opoparchant • Tmavomodrý
svět • Smrt panen • Krokodýl • Cela •
Vatel • Přátelé 1, 2, 3, 4 • Rychle a zběsile
• Titus • X-Vamp • Yamakasi • Spy kids •
Démoni • Umělá inteligence • Zlatíčka pro
každého •

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00
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Sokolové hlásí splněno
V sobotu 16. bøezna se seli na své valné
hromadì napajedeltí sokolové. Tìlocvièná
jednota Sokol Napajedla sdruuje 236 èlenù.
Vìtinu tvoøí dospìlí (152) a zhruba jednu
tøetinu dorost a actvo. Ve vyzdobeném malém sálu sokolovny se selo 56 sester a bratøí
aby zhodnotili svou èinnost za uplynulý rok a
vyvodili z ní zkuenosti pro dalí sokolský rok.

M. Vykoukal vítá úèastníky valné hromady.
Sukùv slavnostní pochod "V nový ivot"
a vere v podání Evy Kolomazníkové podtrhly slavnostní atmosféru vyzdobeného malého sálu sokolovny a sváteènì naladìných
úèastníkù valné hromady. Pod sokolským
praporem zasedli zástupci jedenáctièlenného výboru jednoty v èele se starostkou upy
Komenského MUDr. Olgou Charvátovou, která se jednání zúèastnila jako host. Po volbì
pracovních komisí hovoøila Eva Maòáková o
sílícím vlivu sokolstva v posledních deseti
letech novodobé existence. V republice dnes
pùsobí 1 118 jednot, sdruující zájemce v
sedmdesáti sportovních odvìtvích, k nim se
hlásí dalích na 80 000 sokolù ze zahranièí.
Jednání valné hromady 2002 se konalo v
roce stodesátého výroèí zaloení Tìlocvièné
jednoty Sokol Napajedla v roce 1892. V hodnotící zprávì bylo uvedeno, e plánované
tìlocvièné, spoleèenské a kulturních akce v
roce 2001 byly splnìny. Dárkem pro vechny
sokoly v tomto významném roce byl závìr
hodnotící zprávy - ví se o nás.
Mezi nejvýznamnìjí úspìchy je tøeba

zapoèítat rozmach tìlocvièné èinnosti mládee i dospìlých. V sokolovnì se scházejí
oddíly sportovní gymnastiky, dìtského aerobiku, cvièení rodièù s dìtmi, aèky, mladé a
starí eny sokolské vestrannosti, mladí i
starí mui a eny vyího vìku ve zdravotním tìlocviku. Úspìnou èinnosti ukázal i
novì vzniklý oddíl míèových her, zamìøený
zejména na volejbal. V øadì soutìních vystoupení dosáhly dobrých umístìní oddíly sportovní gymnastiky a zájem divákù si zaslouil i oddíl
dìtského aerobiku. O dobré èinnosti jednoty se
mohla napajedelská veøejnost pøesvìdèit v
prùbìhu loòského roku nìkolikrát. Jednak
prostøednictvím Napajedelských novin o
úspìích sokolù na sportovních soutìích,
pøi velkých akcích pro dìti, jako je "Hledání
velikonoèního vajíèka", "Noèní pochod na
Kalvárii" nebo "Mikuláská besídka", na sokolské výstavì pøipravené ve spolupráci s
Muzejním klubem Napajedla a koneènì naposled i pøi lednové sokolské zábavì, která si
rok od roku získává vìtí oblibu.

Roèní bilancování výboru je podrobné.
Vekerá sokolská èinnost je dílem dobrovolné a obìtavé práce vech èlenù Sokola.
Jak vak vyplynulo i z hospodáøské zprávy
Jaroslava Karase, významná je i finanèní podpora ze strany mìstského zastupitelstva a
rady mìsta, závodu Fatra, Sokolské upy
Komenského a vech dalích pøíznivcù napajedelského Sokola. Díky nim mohly být provedeny dalí nezbytné opravy a úpravy so-
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kolovny, aby mohla slouit celému mìstu.
Vem bylo pøi valné hromadì vysloveno
upøímné podìkování s pevnou vírou, e i
nadále budou úsilí TJ Sokol v péèi o rozvoj
tìlocvièné, spoleèenské a kulturní èinnosti
pro vechny obèany mìsta podporovat.

Spìjme dál
Na zprávu matrikáøky navázala zpráva
cvièitelù a zpráva o revizi, která vyslovila
souhlas s hospodaøením jednoty a podìkování výboru za dobrou práci. Projednán a
schválen byl i plán programových cílù a plán
pøipravovaných akcí na rok 2002. Nejblií
akcí byl zájezd do plaveckého bazénu ve
Zlínì hned následující nedìli, v kvìtnu slavnostní akademie, v èervnu sokolský den ve
Zlínì, o prázdninách letní tábor, v øíjnu turistický celodenní pochod a mezi tím vechny
tradièní akce vèetnì Mikuláské besídky.
Protiklad mezi plánem èinnosti a sloením v
sále nebylo moné nevidìt. Úèastníky valných hromad jsou zpravidla starí èlenové
Sokola, kromì nìkolika výjimek vichni, kteøí pamatují sokolské doby pøed ètyøicetiletou
pauzou. To, e jejich program je zamìøen
pøedevím na mláde, na její zdravý tìlesný
i duevní vývoj, je dùkazem, e pøes skuteèný vìk ve svém srdci zùstali mladí. A nejen
to. Jsou natolik vitální, s takovou chutí do
ivota, e se na plánovaných akcích aktivnì
podílejí. A není to jen vzpomínka na mládí. Je
to ivotní styl.
Valná hromada byla ukonèena sokolskou
písní "Spìjme dál", kterou si vichni s radostí
i dojetím spoleènì zazpívali.
B. Velecká

V místnosti pod jevitìm byla vybudována dobøe vybavená posilovna a Sokolùm slouí zdarma.
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