VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VII.

LISTOPAD 2002
Vánoce se seniory
Sbor pro obèanské záleitosti pøi Mìstském úøadu v Napajedlích Vás i letos srdeènì zve na pøedvánoèní besedu s dùchodci,
která se bude konat dne 12.12.2002 v 16.00
hodin v sále Sokolovny v Napajedlích.
V programu vystoupí enský pìvecký sbor
Fr. Zimáka z Otrokovic a cimbálová muzika
Radovan s primáem C. Bureem.
Pøipravena je tombola, obèerstvení v
bufetu a malý dárek.
Tìíme se na Vai návtìvu!

Vánoční koncert
Základní umìlecká kola R. Firkuného Vás zve na "Vánoèní koncert" 12.
prosince 2002 v 17 hodin v divadelním
sále klubu kultury. Se vemi, kteøí si
chtìjí prohloubit poetickou pøedvánoèní náladu, se rádi setkají uèitelé a áci
koly.

CENA 5 KČ

Napajedla mají nového starostu
V pondìlí 11. listopadu 2002 se uskuteènilo v obøadní síni napajedelské radnice
první zasedání novì zvoleného zastupitelstva mìsta. Stanoveným postupem probìhl ceremoniál uvedení do funkce vech
jedenadvaceti zastupitelù vèetnì jejich
slavnostního slibu vìrnosti Èeské republice a jeho lidu. Poté následovala volba
starosty mìsta, místostarosty a dalích pìti
èlenù rady.
Do funkce starosty byl potøebnou nadpolovièní vìtinou hlasù zvolen MVDr. Antonín Èernocký, kandidát ÈSSD. Na pozici
místostarosty byla zvolena Ing. Irena Brabcová, kandidátka Sdruení nezávislých kandidátù. Dalími èleny rady byli zvoleni:
- RNDr. Zdenìk Hubáèek CSc., Sdruení
nezávislých kandidátù
- Ing. Jaroslav Køí, ÈSSD
- Ivan tyks, KSÈM
- Ing. Vítìzslav Vystavìl, KSÈM
- Mgr. Tomá Zatloukal, Sdruení nezávislých kandidátù

Jako jeden mu hlasovali zastupitelé
z kandidátky Sdruení nezávislých, KSÈM
a ÈSSD, tvoøící tøináctièlennou vìtinu. Zastupitelé zvolení za ODS a KDU-ÈSL byli
ve vìtinì proti, èásteènì se zdreli hlasování.

Novému starostovi mìsta Napajedel MVDr.
Antonínu Èernockému blahopøeje pøedseda ÈSSD Bøetislav Solecký.

Po skonèení voleb se zastupitelstvo
ihned dalo do práce a jednohlasnì odsouhlasilo rekonstrukci schoditì ke kostelu
sv. Bartolomìje v celkové èástce 600 000 Kè,
jako podklad k dalímu jednání Stavebního
úøadu o získání dotace Ministerstva kultury
na rekonstrukci stavby zahrnuté do seznamu Kulturních památek.
Poté bylo první jednání Zastupitelstva
mìsta Napajedla ukonèeno a vichni pøítomní mìli monost novì zvoleným pøedstavitelùm mìsta popøát do ètyøletého volebního období hodnì úspìchù.
-bv-

DNES SI PŘEČTETE
l Jednání Rady a Zastupitelstva mìsta
K pravidelným podzimním akcím v Základní umìlecké kole R. Firkuného patøí besídky.
Dìti se mohou pochlubit, jak se od záøí opìt dostaly do formy a nauèí se vnímat zátì
veøejného vystoupení. Více se o besídkách doètete uvnitø listu. Na snímku pan uèitel
Prokop s èástí svého kytarového kvarteta.

l Výsledky Komunálních voleb 2002
l Napajedla si zaslouí sportovní halu
l Zprávy ZU a Z
l Fatra první v republice
l Ze sportu
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Zastupitelstvo města 7. 10. 2002
l neschválilo slouèení základních kol v
Napajedlích
l schválilo rozpoètové opatøení è. 31/2002
na poøízení projektové dokumentace na umístìní ZU R. Firkuného v bývalém kláteøe ve
výi min. 200 000 Kè
l schválilo na základì vyhláených zámìrù
prodej pozemkù pod garáemi v ulici Husova
adatelùm Oto Karlík, Alena a Vladimír Nesrstovi, Jaroslava Pekárková, Bedøich Madìra, Ludmila a Miroslav Beranovi, Soòa a
Karel Hurschovi, ing. Jan Borák, Antonín
Manèík, Frantiek Gregor, Zdenìk Hoza,
Josef Strmiska Ladislav Trvaj, vichni bytem Napajedla
l schválilo na základì vyhláených zámìrù
odprodej èástí pozemku p. è. 2152/292 se
zøízením vìcného bøemene adatelùm Evenii a Josefu Ruskovým, Hanì Gazdoové,
Miroslavu Fuglíkovi, Annì a Ladislavu Gregorovým, Marii a Radomíru Javoøíkovým a
Ludmile a Bohumilo Viktorovým, vichni
bytem Napajedla
l neschválilo vyhláení zámìru a prodej
èásti pozemku p. è. 2074/4 St. Odstrèilíkovi,
bytem Napajedla, za úèelem stavby garáe
l schválilo na základì vyhláených zámìrù
odkoupení pozemku v lokalitì ardice p. è.
4833/6 od spoluvlastníkù Zdeòka Kratochvílam bytem Napajedla a ing. Luïka Kratochvíla, bytem Bratislava
l schválilo na základì vyhláeného zámìru
v rámci doøeení vlastnických vztahù k pozemku v areálu M Komenského 1159 odkoupení pozemkù p. è. 289/1 a 288/1 od vlastníkù
Karla Baïury a Jitky a Lecha Maciakových,
bytem Napajedla
l schválilo uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene na pozemku p. è. 1459/2 v ul.
Zahradní pro spoleènost Vodovody a kanali-

zace Zlín bezúplatnì na dobu neurèitou v
souvislosti se stavbou vodovodního øádu
l neschválilo vyhláení zámìru a prodej
èásti pozemku p. è. 1614/1 v ul. Husova Jaroslavì Hybnerové, bytem Napajedla
l schválilo smìnu pozemkù v areálu stolárny dle geometrického plánu è. 1520-280/2000
za pozemky ve vlastnictví Aloise Dostála,
bytem Napajedla
l schválilo odprodej pozemkù v lokalitì
Zámoraví firmì AG Napajedla a smlouvu o
sdruení finanèních prostøedkù na stavbu
STL pøípojky plynu do areálu firmy
l povìøilo odbor SMIR jednáním se spoluvlastníky pozemku p. è. 4490/2 v lokalitì
Zámoraví o odkoupení pozemku p. è. 4490/2
za úèelem vyøeení pøístupové cesty k RD
Vojtìcha áka, bytem Napajedla
l schválilo prodej mìstských bytù v domech è. p. 1052 a 1053 dle "Zásad a podmínek
pro prodej bytù z majetku mìsta"
l schválilo uzavøení smlouvy s manely
Gazdoovými o zøízení vìcného bøemene na
pozemcích v jejich vlastnictví za úèelem uloení inenýrských sítí k jejich RD
l schválilo realizaci úpravy plochy vedle
kostela souèasnì s realizací úpravy kolního
dvora a zaøazení obou akcí do rozpoètu na
rok 2003
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l schválilo zøizovací listinu pøíspìvkové
organizace Mateøská kola Napajedla a smlouvu o bezúplatném pøevodu movitého majetku do vlastnictví M od 1. 1. 2003
l schválilo rozpoètové opatøení è. 24/2002
ve výi 120 000 Kè z dùvodù proplacení faktury NTVcable, s.r.o. za výrobu a vysíláni audiovizuálního zpravodajství
l schvaluje rozpoètové opatøení è. 26/2002
o poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi
50 000 Kè na pomoc postieným povodnìmi
l schválilo podle § 84 odst. 2 písmeno i)
zákona è. 128/2000 Sb. obecnì závaznou vyhláku è. 7/2002 "Øád veøejného pohøebitì"
l neschválilo poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi 54 900 Kè na èinnost sdruení
"Zlínsko - likvidace odpadních vod"
l schválilo rozpoètové opatøení è. 28/2002
ve výi 190 000 Kè z dùvodu poøízení kopírovacího stroje na stavební úøad
l neschválilo smìnu èásti stavebního pozemku p. è. 1814/2 ve vlastnictví rodiny Sokolovy v ulici Svatoplukova zastavìného domem è.p. 1283 za pozemek p. è. 6479/1
l udìlilo radì mìsta mandát realizovat odprodej podílù ve fondu Pioneer èeská investièní spoleènost a CA Asset Allocation a èásteènì i podílù fondu Sporoinvest a ING INT
Czech Bond Fund v celkové výi 10 mil. Kè
l schválilo poøízení zmìny è. 1 územního
plánu, a to: ulice Nad Zámkem - plocha bydlení v rodinném domì a plocha technického
vybavení, ardica - plocha individuální rekreace, Jestøabí - plocha bydlení v rodinném
domì, Pìnné - vodní plocha a toky, èást
pozemku 4829/1 Zámoraví - plocha pro tìbu
zeminy s následnou rekultivací, Títì - plocha pro tìbu násypového materiálu s následnou rekultivací
l schválilo rozpoètové opatøení è. 25/2002
ve výi 70 000 Kè za úèelem zhotovení projektové dokumentace na nová parkovitì a úpravy komunikace na køiovatce ulic Zábraní a
Jiráskova
l schválilo vyuití volných finanèních prostøedkù pùvodnì urèených na pøestavbu spoleèenské místnosti DPS Na Kapli na provedení nezbytných úprav prostor po poboèce
Èeské spoøitelny ve výi 150 000 Kè
l schválilo výi odmìn neuvolnìným èlenùm zastupitelstva dle návrhu
l schválilo rozpoètové opatøení è. 30/2002
ve výi 40 000 Kè jako pøíspìvek obci Halenkovice na úhradu nákladù na opravu pamìtního køíe v lokalitì na Chrástkách

Rada města 14. října 2002

Stále mení skupinka obèanù spolu s nìkterými zastupiteli si ve ètvrtek 25. øíjna pøipomenula výroèí vzniku Èeskoslovenska. Význam historické události pro dneek pøipomenula
v té dobì starostka mìsta PaedDr. Libue Pacholíková.

l se seznámila se zprávou o pøezkoumání
hospodaøení mìsta vèetnì vech úèetních
jednotek v pùsobnosti mìsta spoleèností HZK
audit, s.r.o., uloila øeditelùm Z Komenského 268 a 298, Klubu kultury a NBTH reagovat
na pøipomínky ve zprávách a pøedat písemné
stanovisko, poádala øeditele spoleèností
TSM, NBTH a NTVcable projednat zprávy ve
svých úèetních jednotkách a doporuèila zastupitelstvu mìsta novelizovat zakladatelské
a zøizovací listiny spoleèností a organizací
v pùsobnosti mìsta v návaznosti na zákon
o finanèní kontrole è. 320/2001 Sb.
l doporuèila udìlení licence na veøejnou
linkovou osobní vnitrostátní dopravu pro
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linku Mikulov - Zlín firmì BORS Bøeclav a.s.
l schválila vrácení èástky zaplacené za vyhotovení geometrického plánu k prodeji pozemkù manelùm Zekièovým a ulcovým,
bytem Napajedla
l schválila povolení výjimky z poètu dìtí ve
tøídách mateøských kol
l schválila výsledek výbìrového øízení na
akci "Zateplení severní a jiní fasády a výmìna oken domu è. p. 717-719" a uzavøení smlouvy o dílo na tuto akci s firmou Milan Jakvid v
èástce 264 682,- Kè
l schválila ádost MUDr. P. Talae o povolení
mobilního oplocení pronajatého pozemku
l schválila vyhláení zámìru prodeje pozemkù v ul. Husova pod garáí - p. è. 1540/8
manelùm Zapletalovým, bytem Napajedla,
p. è. 1540/3 manelùm Doleelovým, bytem
Napajedla
l schválila ukonèení nájemní smlouvy na
pronájem èásti pozemku p. è. 4478/1 na autobusovém nádraí V. Øezníèkovi, bytem Kvasice, k podnikatelským úèelùm
l schválila vyhláení zámìru pronájmu èásti pozemku na autobusovém nádraí p. è.
4478/1 St. Horákovi, bytem Otrokovice, za
úèelem podnikání
l schválila rozpoètové opatøení è. 32/2002
ve výi 18 000,- Kè na úhradu studie na pøemístìní ZU R. Firkuného
l schválila rozpoètové opatøení è. 33/2002
ve výi 20 000 Kè na nákup osobních ochranných pomùcek pro nového èlena Jednotky
Sboru dobrovolných hasièù mìsta
l schválila prezentaci mìsta v atlasu EUROBEDS dle nabídky
l seznámila se se zápisem z jednání komise
ivotního prostøedí a veøejného poøádku ze
dne 8. øíjna a komise prevence ze dne 19.
øíjna
l rozhodla ve smyslu § 48, odst. 1 písm. d)
zákona è. 231/2001 Sb., který ukládá provozovateli povinnost nezasahovat do vysílání reklamy politických stran a hnutí a reklamy
nezávislých kandidátù na poslance, senátory
nebo èleny zastupitelstva mìsta nebo obce
nebo vyího územního správního celku
o okamitém staení vech reklamních spotù
na stránkách kabelové televize Napajedla,
týkajících se komunálních voleb v listopadu
2002, uloila øediteli NTVcable sdìlit toto rozhodnutí rady mìsta v nejbliím ivém vysílání a doporuèila valné hromadì spoleènosti
NTVcable projednat tento postup spoleènosti NTVcable

Rada města 21. října 2002
l uloila ing. A. Jirkù, øediteli TSM, s.r.o.
ukonèení obsazení místa mistra TSM a povìøila I. Juøenu, P. Piláta a ing. Vystavìla úèastí
pøi jednání o obsazení místa mistra TSM
l schválila odprodej podílù ve fondu Pioneer èeská investièní spoleènost a ve fondu CA
Asse Allocation prùbìnì dle potøeby finanèních prostøedkù do konce roku 2002
l schválila návrh na likvidaci 2 ks tiskáren
HP LJ 6L a vyøazení projektové dokumentace
kanceláøí MìÚ z úèetní evidence
l uloila ing. M. Polákovi, øediteli NBTH
s.r.o., svolat jednání ve vìci doplnìní "Zásad
hospodaøení s bytovým fondem v majetku
mìsta Napajedla"

l schválila ádost o prodlouení èerpání
finanèních prostøedkù z fondu rozvoje bydlení na bytový dùm è. p. 1531 do 31. 7. 2003
l schválila rozpoètové opatøení è. 29/2002
ve výi 20 000,- Kè na nákup osobních ochranných pomùcek pro nového èlena Jednotky
Sboru dobrovolných hasièù
l schválila prezentaci mìsta v pøipravované publikaci IV. díl Regenerace prostoru Zlínsko
l zamítla ádost manelù Kiových, bytem Napajedla, na prodej èásti pozemku p. è.
98/1 v Obchodní ulici a schválila vyhláení
zámìru výpùjèky této èásti pozemku
l schválila vyhláení zámìru výpùjèky èásti pozemku p. è. 1643/1 v ul. Jiráskova J.
Kélovi, bytem Napajedla, a udìlení souhlasu
pro doèasnou stavbu chaty na dobu 5 let
l seznámila se zprávou o èinnosti Mìstské
policie za záøí
l seznámila se s dopisem M. Vymazalové o
likvidaci objektu po povodni
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l schválila vypracování urbanistické studie
- Nová výstavba Malina I-II Urbanistickým
ateliérem Zlín formou smlouvy o dílo v èástce 48 300,- Kè
l seznámila se s postupem MìÚ v záleitosti plynofikace Zámoraví
l schválila provedení stavebních prací na
kotelnì B v ul. Nábøeí na náklady nájemce a
podílové sníení nájmu o objem investovaných prostøedkù po dobu deseti let
l schválila vyhláení zámìru poskytnout
formou výpùjèky nebytové prostory v è. p.
1159 v ul. Komenského a v è. p. 1352 v ul.
Nábøeí vèetnì pøilehlých pozemkù do uívání pøíspìvkové organizace Mateøská kola
ode dne 1. 1. 2003
l schválila ponechání I. Horèièkové a P.
Andrýska v seznamu uchazeèù o byt a v
pøípadech A. Obdrálka a R. aludka jejich
vrácení do seznamu uchazeèù
l schválila návrh platu vedoucího finanèního odboru MìÚ.

Výsledky komunálních voleb 2002
Komunální volby ve dnech 1. - 2. listopadu v Napajedlích se konaly v esti volebních okrscích a ve volièských seznamech bylo zapsáno 6 229 volièù. K volbám
se nedostavila ani polovina plnoletých obèanù, pouze 46,85 %, a odevzdáno bylo
2 907 platných hlasovacích lístkù.
ádná z kandidujících stran - vytvoøeno bylo pìt kandidátek - nezískala výraznou vìtinu. Necelá ètvrtina vech volièù,
kteøí se k volbám dostavili, rozhodla o
vítìzství kandidátky è. 1 - Napajedelské
fórum (24,4 %). Se ztrátou okolo tøí procent
za ní se umístily ODS (21,9 %) a KSÈM (21,3
%). Nejmení pøízeò volièù a takøka shodný poèet hlasù získaly kandidátky KDUÈSL (16,15 %) a ÈSSD (16,24 %).
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Poøadí èlenù novì zvoleného zastupitelstva podle absolutního poètu hlasù:
Pè. Jméno
poèet hlasù
1. Ing. Pavel Ratiborský
1 093
2. Mgr. Tomá Zatloukal
1 037
3. PaedDr. Libue Pacholíková
996
4. MUDr. Jiøí krabal
958
5. Josef Boïa
947
6. RnDr. Zdenìk Hubáèek CSc.
860
7. Marie Vaòáèová
845
8. Ivan Juøena
837
9. Mgr. Pavel Dratva
791
10. Ing. Vitìzslav Vystavìl
734
11. Ing. Irena Brabcová
733
12. PaedDr. Miroslav Veselý
728
13. MVDr. Antonín Èernocký
722
14. Pavel Pilát
698
15. Ing. Zdenìk Buèek
696
16. Ing. arch. Michal Hladil
678
17. Frantiek Cívela
676
18. Stanislav Mika
669
19. Ivan tyks
589
20. Ing. Jaroslav Køí
581
21. Zdenìk Mikel
551
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Příště zase volit ?
Váení spoluobèané, váení zastupitelé, jak vichni víme, volby v naem mìstì
dopadly jak dopadly. K nìèí spokojenosti,
nìkteøí se s výsledky zøejmì jetì nesmíøili.
Myslím si, e v republikovém prùmìru nebylo procento zúèastnìných volièù v naem
mìstì malé. Kadá z politických stran a hnutí
dala na kandidátku jistì ty nejlepí zástupce,
o kterých byla pøesvìdèena, e jsou schopni
a ochotni po pøípadném zvolení pro mìsto
nìco vykonat.
Co vak na prvním ustavujícím zastupitelstvu pøedvedli zvolení zastupitelé, je zaráející. Je pro mì nepochopitelné, e strany na
svou kandidátku seenou potøebný poèet lidí,
po zvolení svých zástupcù do 21 èlenného
zastupitelstva vak nemají vhodného kandidáta na obsazení nìjaké funkce.
Sestavení kandidátky Nezávislého hnutí
a vykrtnutí kandidáta ODS z kandidátky je
obestøeno tajemstvím - rùznými dohady. Spoluobèané by si zaslouili být seznámeni s
pravým dùvodem staení kandidáta, protoe
tento krok jistì ODS oslabil.
Je koda, e na ustavujícím zasedání
mìstského zastupitelstva bylo tak málo lidí.
Proè se neli podívat alespoò ti, kteøí byli na
kandidátkách?
Divadlo, které námi vybraní zastupitelé
pøedvedli, mi alespoò objasnilo otázku, proè
nìkteøí lidé nechodí volit. Asi se ji nìkdy
byli podívat na takové schùzi. Já toti po
pondìlním prohlédnutí ji také volit nebudu.
Není toti proè. Výsledky jsem vìdìla ji v
pátek veèer. Nechápala jsem, proè má být
starosta ze strany, která se na pøedním místì
neumístila. V pondìlí jsem zjistila proè. Asi
proto, e zøejmì jediný pan doktor Èernocký
byl ochoten "to vzít". Zrovna tak volba místostarostky. Ani proti jednomu z nich nemám ádnou výhradu, ale takové zvolení nemùe být
ani pro nì v budoucí práci nijak povzbuzující.
Vechny strany ve svém volebním programu slibovaly svým volièùm, jak jim jde o
blaho mìsta a spoluobèanù. To na tomto
zasedání skuteènì pøedvedly. Dvou stran se

volba vùbec netýkala, nevím proè tam tedy
sedìly. Pokud chtìla dostát slibùm, mìla si
kadá strana dát svùj tip na starostu a místostarostu. Pak by po hlasování buï proel
nebo "neproel". Jak se asi cítila "bývalá"
starostka PeaDr. Pacholíková a "bývalý" místostarosta pan Cívela, kdy strany, za které
kandidovali, je neshledaly vhodnými pro dalí
volební období? Já vím. U jim to bylo jedno,
protoe kdy jsem vìdìla rozdìlení funkcí v
pátek já, vìdìli je i oni. Proto za sebe øíkám,
volby do zastupitelstva byly výsmìchem nám
volièùm, kteøí jsme tomuto zastupitelstvu dali
svùj hlas.
Pro pøítí volby bych doporuèila vem
stranám a hnutím - sejdìte se vichni dohromady jetì pøed volbami, dohodnìte se na 21
typech pro zastupitelstvo, z toho na jednom
na starostu a na jednom na místostarostu,
pøedlote 5 dalích radních, a tato jména
napite na kandidátku. Na poètu hlasù, které
by jednotlivá strana dostala, pak stejnì nezáleí. Hlavnì, prosím, vyberte takové zástupce, kteøí budou mít skuteènì chu pro mìsto
nìco udìlat, budou mít èas se zúèastòovat
jednání, bude jim to umoòovat i zamìstnavatel a budou ochotni se vzdát dosavadního
zamìstnání, pokud budou navreni na nìkterou z funkcí. Bez tìchto skuteèností nemá
jejich kandidatura cenu.
Novì zvoleným zastupitelùm vèetnì starosty a místostarostky pøeji hodnì pracovních úspìchù. Pracovní úspìchy pøeji i øadovým pracovníkùm mìstského úøadu. Rovnì
pro nì jsou zmìny vedení jistì nároèné. I
kdy kadý pracovník má svou práci, kadý
vedoucí má jiný styl práce a sám musí do
problému mìsta vniknout. Proto i øadoví pracovníci musí mít pro své nové kolegy hodnì
pochopení a musí jim pomoci v "zapracování". Vdy práce celého úøadu se odráí ve
výsledcích celého mìsta, dobrý chod "radnice"
pocítí obèané, o to pøed volbami volièùm lo.
Zvolení zastupitelé vak na své sliby rychle zapomnìli, co na zasedání pøedvedli. Já
jako voliè, nezapomenu, a podle toho se zachovám za ètyøi roky.
A kdy u máme tu demokracii, tak se i
podepíu.
Marie Hlochová

l Názory ètenáøù zveøejòujeme v plném znìní a respektujeme pøání autorù
neuvádìt jejich plné jméno. Nezveøejòujeme vak názory anonymní. Dopis
podepsaný "vystøízlivìlý voliè z Nábøeí" pro nás anonymem je. Redakce

Oznámení voličům KDU-ČSL

Poděkování
Sdruení nezávislých kandidátù - Napajedelské fórum si dovoluje podìkovat svým volièùm za mimoøádnou dùvìru, kterou nám projevili v komunálních
volbách 1. a 2. listopadu.
Èlenové SNK-Napajedelské fórum

Vzhledem k uzavøené dohodì mezi kandidujícími stranami v letoních komunálních
volbách tj. Napajedelské fórum, KSÈM a ÈSSD
rozhodli jsme se neusilovat o místa uvolnìných funkcionáøù ani o místa v radì a zvolili
jsme odchod do opozice spolu s ODS. Myslíme
si, e i opozice je v demokratické spoleènosti
velmi dùleitá. Omlouváme se tìm svým volièùm, jejich pøedstavy byly jiné a my je nenaplnili. Vem svým volièùm dìkujeme za jejich
hlas a podporu. Slibujeme, e jejich dùvìru
nezklameme.
Za zvolené zastupitele a èleny výboru KDUÈSL pøedseda MO Miroslav Nepor
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Poděkování voličům
Váení obèané,
výsledkem letoního povolebního vyjednávání, které bylo vedeno vítìzem voleb, je
následující sloení rady: 3 zastupitelé NF sdruení nezávislých kandidátù, 2 KSÈM,
2 ÈSSD. Toto sloení na ustavujícím zasedání jednomyslnì zvolili pouze zastupitelé
subjektù, které jsou v radì zastoupeny.
Je to poprvé v polistopadové historii,
kdy je vedení napajedelské radnice levicové. Levice tak jen zdánlivì nevyhrála
volby v Napajedlích.
My jsme letoní volby nevyhráli, ale nae
výsledky byly velmi dobré. Získali jsme
5 mandátù shodnì s NF a KSÈM, umístili jsme
se na druhém místì, ing. Pavel Ratiborský
získal nejvyí poèet hlasù, PaedDr. Libue
Pacholíková tøetí nejvyí poèet. Logicky jsme
pøedpokládali, e budeme pøizváni k povolebnímu vyjednávání o pøípadných koalicích
a o sloení rady. Nestalo se tak. Vítìz zvolil
jiné partnery k jednání. Nám bylo 8. 11. oficiálnì nabídnuto pouze jednání o povolební
spolupráci. S ohledem na zpùsob vedení povolebního vyjednávání a jeho ji prùbìnì
známý výsledek, jsme jednání odmítli. Rozhodnutím ODS, potvrzeným i jednomyslným
souhlasem vech za ODS zvolených zastupitelù, je odchod do opozice.
Samozøejmì nedolo k ádné tragédii.
Chceme být dobrou opozicí. Práce v opozici
je velmi nároèná, ale i opozice je schopna
odvést velký kus práce pro obèany mìsta.
Vynasnaíme se i v této pro nás nové roli splnit
alespoò èást naeho volebního programu.
Dìkujeme vem naim volièùm za hlasy
a jejich dùvìru, které si nesmírnì váíme.
Spolu s Vámi budeme nadále peèlivì sledovat o èem je "nezávislost" v Napajedlích. Výsledky povolebního vyjednávání
ukázaly, e neexistuje deklarovaná nezávislost, pouze její orientaci nelze pøed
volbami odhadnout.
Za zvolené zastupitele a ODS pøedsedkynì místního sdruení Zuzana Toufarová ,
pøedsedkynì MS ODS, Ing. Pavel Ratiborský,
zvolený zastupitel, PaedDr. Libue Pacholíková, zvolená zastupitelka, Ivan Juøena, zvolený zastupitel, Ing. arch. Michal Hladil, zvolený zastupitel, Ing. Zdenìk Buèek, zvolený
zastupitel

Došlo po uzávěrce
Napajedelská podkova
Tradièní setkání pøíznivcù country a bluegrassu pod názvem NAPAJEDELSKÁ
PODKOVA poøádá Klub kultury ve spolupráci se skupinou Hazard Zlín v pátek
29. listopadu 2002 ve 20 hodin v divadelním sále v zámeckém parku. V programu vystoupí dívèí kapela Kudlanky
Zlín a dále Telegraf Staré Mìsto, Podjezd
Zlín, Karma Zlín a Hazard Zlín. Pøedprodej vstupenek v cenì 60,- Kè bude zahájen v pondìlí 25. listopadu.

NAPAJEDELSKÉ
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Charita potřebuje ochotné pomocníky
Charita (latinsky caritas = milosrdná láska) ji dva mìsíce pracuje i v Napajedlích.
Posláním Charity je pøedevím èinnost za úèelem pomoci potøebným v naem mìstì, v celé
naí republice a také v zahranièí.
V Napajedlích se Charita zabydlila
v prostorách bývalého klátera. Hodnì naich
obèanù vyuívá monosti charitního atníku
k odloení nepotøebného atstva, a také levné
koupi obleèení a bot. Pracují zde ètyøi dobrovolnice, které dvakrát týdnì pøijímají a tøídí
pøinesené atstvo. Èást zùstává v místì k uitku
pro sociálnì slabé obèany a èást se balí do
krabic a pytlù, urèených k odvozu na jiná
potøebná místa. Velkou oporou Charity je závod FATRA Napajedla, který poskytuje Charitì zdarma rùzné materiály potøebné k pøevozu
vìcí - pytle, sáèky apod.
Nìkolik zruèných en zaloilo krouek
ruèních prací. Jako svùj první úkol si uloily

"Nìkde jsou lidé, kteøí nás potøebují, zítra
to musí být sbaleno" øíká paní Barcuchová
a nenechá se ruit pøi práci.
uít obleèení pro koledníky tøíkrálové sbírky.
V minulých letech bylo nutné vypùjèit si pro
tento úèel ministrantské obleèení z kostela,

Děti pečují o přírodu

5

co nebylo pro tuto akci právì nejvhodnìjí.
Dìkujeme vem, kteøí vypomohli poskytnutím
látek, ozdobných lemování a dalích textilních
materiálù.
Nejdùleitìjí èinností Charity je peèovatelská a oetøovatelská sluba. Spoèívá v pomoci starým a nemocným lidem v naem mìstì. A to pøi úklidu, praní, ehlení prádla, pøi
donáce nákupù èi lékù. Poskytuje doprovod
pøi cestì do zdravotnických zaøízení a dalí
sluby podle dohody.
Vechno zdarma.
Na sluby Charity je moné se informovat
pøímo v budovì klátera ve dnech, kdy se
koná charitní atník, tj. v úterý a ve ètvrtek od
15 do 17 hodin.
Práce v Charitì je nároèná èasovì i fyzicky,
vechny èinnosti zajiují dobrovolníci bez
nároku na finanèní odmìnu. Odmìnu vak
dostávají - podìkování a spokojený úsmìv
ode vech, kteøí je potøebují. Chcete být i vy
takto odmìòováni? Pøijïte mezi nás.
AK

Žáci ze staré školy pečují o přírodu

ití kostýmù zkøehlými prsty v nevytápìných místnostech lo kupodivu A. Kadleèkové i paní Amanové rychle od ruky.

Nejlepší sběrači
Sbìr ípkù a katanù je v podzimním
období v napajedelských kolách ji mnohaletou tradicí. Ji rodièe a prarodièe dneních ákù se sbìrù zúèastnili. Mùu øíct, e
vìtí míøe, ne dìti dnes.
Velmi populární, zejména mezi mladími dìtmi, je sbìr katanù. Letos dìti nasbíraly celkem 1 520 kg tìchto plodù. Katany
ze staré i nové koly odebírají ji po nìkolik
let myslivci ze ZO ÈMMJ Orlová Velehrad.
O katane není poslední dobou zájem a
jsme proto rádi, e velké mnoství katanù
najde uplatnìní jako potrava lesní zvìøe.
Kdo patøí mezi nejlepí sbìraèe?
Pavla Svobodová ze 7.A nasbírala 134
kg, Maruka Kadleèková ze ètvrté tøídy 119,5
kg a prvòák Roman Hlavaèka 87 kg.
ípkù jsme nasbírali celkem 73,5 kg.
Nejlepí byla Martina Stoklásková z 6.A,
která pøinesla 9,5 kg. Tomá Hána ze ètvrté
tøídy 6,3 kg a David Brlej z druhé tøídy s
Tomáem idlíkem ze 3.A pøinesli 5 kg.
Nae kola nezùstala lhostejná ani k
letoním záplavám. Na výzbvu 16. Z Zlín
k pomoci nejhùøe postieným kolám zasíláme na úèet Z v Plané nad Lunicí 3 000
Kè. Z této èástky bylo 2 150 Kè získáno
sbìrem starého papíru, zbývající peníze
byly shromádìny díky finanèním pøíspìvkùm ákù a uèitelù naí koly.
K. Marèíková, Z Komenského 268

Kdy Kateøina indelková ze 6.B pøila
s tím, e v blízkosti jejího bydlitì - za Láznìmi
Slanica pod kopcem Maková - je velmi zneèitìná studánka, hned nás napadlo, e ji vyèistíme. Studánka se sice èistí na jaøe, ale po zhlédnutí, v jak zanedbaném stavu se pramínek
vody nachází, jsme se rozhodli, e dáme studánku do poøádku hned a nebudeme èekat do
jara.
V pátek 25. øíjna o pùl tøetí se vydaly paní
uèitelky ulcová a Jirásková ze kolní druiny
spoleènì s 19 dobrovolníky - dìtmi z naí koly
- ke studánce.
Vybaveni hrábìmi, metlami a motyèkami
a samozøejmì velkým elánem, dobrou náladou a chutí do práce jsme dorazili na místo.
Okamitì jsme se pustili do práce. Nìkteré dìtí
hrabaly listí, jiné èistily korýtko, dalí prohlubovaly studánku a vybíraly z ní napadané listí.
Zároveò jsme zjistili, e ve ètyøicátých a
padesátých letech, a moná jetì i pozdìji, lidé
v okolí pouívali její kvalitní vodu na vaøení i

pití. Studánka byla dlouhá léta souèástí lesoparku Maková. V dobì, kdy Fatru vlastnil
pan Baa, byla Maková krásným lesoparkem.
Byly zde vysypané chodníèky pískem, lavièky, prostøihané stromy a keøe. Prostì místo,
kde chodili zamìstnanci Fatry proívat chvilky oddechu v dobì velké pøestávky, obìda.
V souèasné dobì spadá kopec Maková do
správy Buchlovského polesí.
Asi po dvou hodinách perné práce jsme
byli s vyèitìním studánky a úpravou okolí
hotovi. Kadé z dìtí dostalo za svou práci
sladkou odmìnu, ale vodu ze studánky jsme
radìji nechutnali. I kdy neobsahuje minerální
látky a jedná se o vodu èistou, nemáme
k dispozici rozbor vody a k pití ji nedoporuèujeme.
Úplnì nakonec jsme si slíbili, e na jaøe se
ke studánce vypravíme znovu a vydali jsme se
zpìt ke kole, kde u na dìti èekali jejich
rodièe.
S. ulcová

Lidé a jejich dílo - dìti ze staré koly u studánky pod Makovou.
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Napajedla si zaslouží sportovní halu
Napajedla mají nové zastupitelstvo,
které si v tìchto dnech urèuje koncepci
rozvoje mìsta, stanovuje priority, pøipravuje rozpoèet. Vítìz voleb 2002 - Sdruení nezávislých kandidátù - pøed letoními volbami neslíbil jen obecnou podporu sportu a tìlovýchovy, ale vytkl si
konkrétní cíl - výstavbu nového sportovního zaøízení.
l Zeptala jsem se tajemníka TJ FatraSlavia Petra Chaloupky, zda v tom vidí
záruku, e by se Napajedla mohla koneènì doèkat dlouho slibované sportovní
haly.
"Rád bych to tak vidìl a nejen já. Víceúèelovou halu potøebují Napajedla jako sùl pro sport i pro spoleèenský a kulturní ivot.
Ba myslím si, e tìlovýchovná jednota Fatra-Slavia si ji pøímo zaslouí. Kadý osmý
obèan mìsta je èlenem naí jednoty a s
nástupem podzimu opìt vichni naléhavì
pociujeme potøebu mít kde trénovat, cvièit, poøádat soutìe. Studie na stavbu haly v
prostoru za kláterem je zpracovaná a na
rozhodnutí o její realizaci je nejvyí èas.
Dnes, kdy se zaèíná utváøet seznam priorit
pro ètyøleté funkèní období nového zastupitelstva je vhodná doba si pøipomenout, e
takové zaøízení je pro Napajedla nezbytné.
850 èlenù TJ Fatra-Slavia je v sedmitisícovém mìstì poøádná síla. Více ne 40 %
z celkového poètu èlenù TJ F-S tvoøí mláde
do 18 let. A organizování volného èasu lidí
tohoto vìku by mìlo být samo o sobì prioritou kadého mìsta.
Nutností se stává sportovní hala napø.
pro oddíly házené. Dnes bojují drustva
muù a dorostencù ve druhé lize, druhé
mustvo bojuje o postup do tøetí ligy a situace ve svazu házené nasvìdèuje tomu, e
zápasy se budou pøesouvat pod støechu.
Zastøeení házenkáøského areálu pøináí riziko z dùvodu jeho umístìní v památkové
zónì. e bychom pomýleli na postup do
vyí soutìe je bez kryté haly ji pøedem
marné. Výjezdy do okolních mìst rozpoèet
oddílu neúmìrnì zatìují a ve svém dùsledku by mohly být pøíèinou rozpadu oddílu.
A to by snad mìsto - které sportovci velmi
dobøe reprezentují - nemìlo pøipustit.
Víceúèelová hala by vak neslouila jenom sportovcùm. Nabízela by vyuití i
k jiným úèelùm, napø. poøádání koncertù,
pro které je Klub kultury nedostaèující..
A sport a kultura dìlají ivot lidí bohatím a utváøejí charakter mìsta. Já vím, e je
to napø. i úprava námìstí èi stav komunikací. Vyuil jsem také monosti prohlédnout si
návrhy úpravy Masarykova námìstí - jedna
za 42, druhá za 28 miliónù korun. A nemohl
jsem si nepoloit otázku, zda-li je mìsto
z pohledu obèanského komfortu v takové
situaci, kdy u mùe vynakládat peníze na
takovéto projekty."
l A odpovìdìl jste si?
"Jistì! Nebo snad znáte nìkoho, kdo si
døíve ne koupelnu èi kuchyò vybuduje na
zahradì trávníèek a bazén?"

l Problém neustálého odsouvání realizace pøipravené studie je podle vás
jen v nedostatku financí?
"Ne. Schází i dobrá vùle, ochota pustit
se do takové akce a na poèátku si pøedevím
pøiznat, e Napajedla se nerozvíjejí a pøinejmením stagnují. Není to jen názor, je to
letitá zkuenost. Tìlovýchovná jednota vnímá velmi citelnì nízký zájem mìsta o její
podporu.
A teï nemluvím o penìzích. Dokonce v
posledním roce nám byla pøidìlena dotace
ve výi 800 000 Kè, co je ve srovnání s roky
pøedcházejícími témìø dvojnásobek. Mluvím o podpoøe morální, o pomoci øeit rùzné problémy, vytváøet podmínky pro existenci, stát se jakýmsi rozhodèím na tom
naem napajedelském plácku.
Tìko bych spoèítal, kolik hodin nejrùznìjích jednání bylo vedeno kolem pronájmu tìlocvièen. Pro nezasvìcené - TJ FatraSlavia vyuívá ke své èinnosti tìlocvièen
obou základních kol. Ze svého pøíspìvku
od mìsta platí ètvrt milionu korun kolám za
nájem tìlocvièen. Je logické, e si zaplatíme
spotøebu energií i úklid a nemùeme tìmito
náklady zvyovat rozpoèet kol. Ale
V loòském roce to bylo ve staré kole
100,- Kè, v nové 180,- Kè za hodinu. Po
získání právní subjektivity - která podle mne
nemá vliv ani na cenu energií ani uklízeèky
- obì koly nájemné zvýily. Nejprve stará
kola na 180,- a pak i nová na 250,- Kè. Podle
mého velmi laického odhadu byla u první
cena dost vysoká. ádost o vymezení nájemních podmínek ze strany mìsta nenacházela odezvu a do letoního kvìtna, kdy
se nakonec podaøilo svolat spoleèné jednání, na kterém bylo rozhodnuto, e prvním
krokem bude stanovení výe skuteèných
nákladù nezávislým posuzovatelem. Tím
bylo urèeno NBTH a v záøí nám výsledky
své práce pøedloilo. Hodina provozu tìlocvièny ve staré kole má cenu 49, 40 Kè,
v nové kole 180,- Kè.
To, e po nás napø. stará kola poaduje
více ne trojnásobek skuteèných nákladù,
nepovaujeme za korektní. Tady je pomoc
mìsta nezastupitelná. Napø. vhodnou formulací ve zøizovacích listinách o podmínkách pronájmu prostor naí TJ by bylo moné tyto vìci øeit.
Jiným pøíkladem je pøevod pozemkù,
na kterých stojí nae sportovní zaøízení.
Zapsáním do listiny vlastníkù nebo alespoò
získáním pozemkù do pronájmu na dobu
minimálnì deseti let, máme monost ádat
o pøíspìvek na provoz zaøízení od Regionálního sdruení ÈSTV. A pøesto, e se jednalo
o taková místa jako je fotbalový stadion èi
turistická chata Na Kapli, která jsou v majetku mìsta, nedaøí se uzavøít smlouvu o prodeji zastavìných pozemkù.
Tak trochu závidíme sportovcùm, kteøí
k nám pøijídìjí na zápasy z jiných mìst a na
dresech mají napsáno tøeba - Mìsto Znojmo! A nai skvìlí házenkáøi a fotbalisté íøí
povìst mìsta po republice nejménì stejnì
dobøe. Pøitom nestojíme jen s nataenou
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rukou. Snaíme se získávat peníze i jiným
zpùsobem.
Jedním z nich jsou sponzorské pøíspìvky. Vdìèní jsme Fatøe, která ze 70 - 80 %
financuje fotbalový oddíl, vdìèní jsme i za
mnohem mení pøíspìvky od dalích pøíznivcù a doslova závislí jsme na dobrovolné
práci vech naich funkcionáøù. Roèní dotace z mìsta èiní zmínìných 800 000 Kè. Z toho
250 000 Kè zaplatíme za pronájem tìlocvièen, 200 000 Kè je cena energií ve vlastních
sportovních zaøízení. Kolik zbývá na údrbu, skuteènou èinnost a také prezentaci
mìsta lze spoèítat na prstech jedné ruky."
l 850 lidí - to je co do poètu lidí støednì velká firma, znaèný je jistì i
majetek, se kterým hospodaøíte. Jak je
zajitìno fungování celého systému?
850 sportovcù je zaøazeno v 8 oddílech
èi odborech a dalí dva oddíly vyuívají
nae sportovitì dlouhodobì pronajatá. Jedná se o oddíly tenisu a volejbalu. O celou
organizaci se stará devítièlenný výkonný
výbor, volený na tøi roky, nejvyím orgánem jednoty je valná hromada. Kadý oddíl
(odbor) má své vedení - výkonný výbor.
Oddílu kopané pøedsedá ing. Pavel Ratiborský. Mustvo A dospìlých si úspìnì
vede v divizi D, mustvo B hraje okresní
pøebor. Dvì dorostenecká drustva bojují
v upním pøeboru stejnì jako drustva mladích a starích ákù. Nejmladím oddílem je
pøípravka. Tady je nejvìtím problémem
tréninkové høitì. Kapacita travnaté plochy
je zcela vyèerpána mistrovskými utkáními a
kvára u nárokùm dneních chlapcù (a
také jejich rodièù) nevyhovuje. V souèasné
dobì jednáme o vyèlenìní prostoru pro
trénink na pozemcích mìsta na Pahrbku.
O oddílu házené ji byla øeè - jsou to
druholigové týmy muù a dorostu a tøetiligový tým muù. Mladí a starí áci si dobøe
vedou v divizní soutìi a také zde jsou
vychováváni noví hráèi v pøípravce. Hlavní
osobou, která garantuje dobrou funkci oddílu, je Jan Hofman.
Asociaci sportu pro vechny pøedsedá
Jan Horka a zahrnuje rekreaèní a kondièní
tìlovýchovu i soutìní celky v sálové kopané a aerobiku.
Synonymem Klubu èeských turistù je
zase Karel Janoek a také jejich èinnost je
velmi bohatá a rùznorodá od pìích túr a
po pobytové tábory dìtí.
Veslaøský oddíl patøil v minulosti k tìm
nejslavnìjím v napajedelské tìlovýchovì.
Èásteènì vzkøísit jej se podaøilo Duanu
Sukupovi a dnes jde oddílu o samotnou
existenci. Z dùvodu nedostatku kvalifikovaných trenérù a neposlední øadì i finanèních
prostøedkù se èinnost omezila pouze na
rekreaèní vyuívání lodního parku. Výkonnostní veslaøi musí hledat tìstí jinde, stejnì
jako pøed èasem byli nuceni odejít z Napajedel cyklisté.
Pøedseda oddílu stolního tenisu Jaroslav krabala se mùe pochlubit úèastí muù
v okresním pøeboru II. tøídy, ale èinnost
oddílu je opìt limitována technickými monostmi. Chybí vhodné prostory jak pro trénování, tak pro zápasy.
(pokraèování na stranì 7)
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I na podzim prázdniny
V oèekávání babího léta se nesla pøíprava turistických podzimních prázdnin. Od
samého zaèátku vak bylo jasné, e baby
nìkam uletìly i s létem a e podzimní prázdniny budou pouze pro ty, kteøí nejsou z
cukru. Na výlet do Velkých Karlovic vyráela v nevlídném poèasí sobotního rána 26.
øíjna komorní skupina devíti odválivcù.
Cestou vlakem se nìkolikrát vystøídalo slunko s detìm, stejnì jako cestou pìky do
Léskové. Poèasí se vak umoudøilo a na
výlapu na Tøetík a na Vysokou jsme obdivovali horizonty Javorníkù a Beskyd. Sice
profukovalo, ale vzduch byl proèitìn pøedchozími deti a vichni si blahoøeèili, e se
i pøes nepøízeò poèasí rozhodli pro výlet.
Pøi sestupu jsme se zastavili u Ladova
pramene, který prý má obdivuhodné a blahodárné úèinky a mládeníci cestou lesem
nasbírali suchohøiby. K chatì, kde jsme byli
ubytovaní, jsme doli zase za detì, ale s
fajn pocitem, e se den vyvedl.
Dalí den jsme se vypravili opìt smìrem na Tøetík, odkud jsme pokraèovali na
Bumbálku. Zastavili jsme se u rozhledny na
Súkenické na vrchu Èartáku. Bohuel, správce usoudil, e nás na rozhlednu nepustí,

Co je to Haloween?
Svátek duchù, straidel, pøíerek ?
Asi ano, protoe pøesnì takhle vypadali 23. øíjna áci staré koly. Slavili jsme
Haloween.
Nìkteøí (hlavnì ti mladí) pøili v
maskách, ti starí nesli svìtýlka, vydlabanou dýni èi dýni keramickou nebo
alespoò nakreslenou na obrázku.
Kontrolu, jako vdy, provádìly u
hlavního vchodu do koly paní uèitelky ulcová a Jirásková, vychovatelky
kolní druiny, které byly také patøiènì
obleèené, aby zapadly do naeho "bláznivého" dne. Zapomnìtlivcùm, co si
nepøinesli nic, rozdávaly samolepky
straidýlek a dýní.
Vechna straidýlka úspìnì pronikla do naí koly, ale natìstí nemají
pøíerné povahy. Sice rády straí, ale
chtìjí se i vzdìlávat, take vechny
skonèily ve kolních lavicích. Vyvrcholením Haloweenu byla diskotéka pro
nejmení ve kolní druinì. Nevìøili
byste, jak rády tancují, soutìí a dìlají
velijaké lumpárny.
Diskotékou vak oslavy neskonèily. Jetì tøi dny svítily vydlabané dýnì
u vchodu do koly. Postarala se o to
paní uèitelka ulcová se "svými" dìtmi
z druiny.
Masky a obleèení jsme uloili do
skøíní, vydlabané dýnì, i kdy neradi,
jsem museli vyhodit do koe, ale nezoufáme. Rok uteèe jako voda a Haloween tu bude zas. Jetì straidelnìjí
a veselejí ne ten letoní.
Z Komenského 268

nebo je po deti, a to nejde otevøít okenice.
A tak jsme se z informaèní tabulky dovìdìli
pouze to, e kdybychom se na rozhlednu
dostali, nesmìli bychom bìhat po schodech,
vyhazovat pøedmìty a plivat z oken, co by
stejnì nelo, kdy nejdou otevøít ty okenice.
Pøesunuli jsme se na Bumbálku a po
malém obèerstvení jsme zamíøili k høebenùm Javorníku. Horizonty byly v oparu, ale
nebylo to nejhorí. To horí nás teprve èekalo. Pøed sestupem z Lemené zaèalo poprchat, pak se spustil dé a poslední dva
kilometry lilo jako z konve. Vichni proklínali vechno, ale jen v duchu. Vichni jsme
byli promoèení. Zachránila nás vyhøátá cha-

Azimut
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ta, grog, teplá sprcha a výborná veèeøe.
A nakonec i dobrý pocit, e jsme pøeili
nástrahy poèasí.
V noci jsme v pøívìtivém zázemí chaty
naslouchali huèení orkánu, který se pøehnal pøes celé území a byli jsme rádi, e
jsme vlastnì jenom zmokli. Ráno jsme usoudili, e na høebenech by nás to odneslo, a
tak jsme se pomalu vydali k vlaku a vrátili se
domù. Se sluníèkem, krásným podzimním
poèasím a padesáti kilometry v nohou jsme
vystoupili v Otrokovicích z vlaku. Dojít zbytek cesty domù pìky byla za tìchto okolností u jenom malina.
Jitka Ingrová, Azimut 1403

Napajedla si zaslouží sportovní halu
(dokonèení ze strany 6)
Døívìjí tradici neodpovídá ani zaøazení achistù v okresním pøeboru, které vede
Jan Kropáèek. Zlepení oèekává vedení
oddílu po rozíøení èlenské základny a dostavují se ji první úspìchy.
Poèetnì nejmením oddílem je Klub horských sportù Ladislava Mikulce, co je dáno
specifickým charakterem tohoto sportu. Pøesto je jeho èinnost velmi bohatá a èlenové
se zúèastòují spoleèných akcí oddílù jiných
tìlovýchovných jednot i mimo ÈR, úzce
spolupracují i s Klubem èeských turistù.
Tìlovýchovná jednota hospodaøí movitým a nemovitým majetkem v celkové hodnotì podle posledního inventárního soupisu a pojistné smlouvy s Èeskou pojiovnou
témìø 20 000 000 Kè. Patøí sem stadion kopané s travnatou plochou a pøísluným zázemím, dvì høitì na házenou s umìlým povrchem, turistická chata vyuívaná i pøíznivci
vodní turistiky, lodìnice, høitì pro volejbal
a tenisové kurty v zámeckém parku a koneènì správní budova (likusák) za budovou
bývalého klátera, jako i vekeré sportovní a jiné vybavení. Vyuívání sportovi je
skuteènì maximální a vekerá èinnost funkcionáøù je bezplatná a dobrovolná. S výjim-

kou dvou placených funkcí ve výkonném
výboru, co èiní pro oba dva necelých pìt
tisíc korun hrubého mìsíènì."
l Jaká je spolupráce se samostatnými oddíly a tìlocviènou jednotou Sokol?
"Rùzná. Pokud se jedná o Sokol, nedosáhli jsme shody na samém poèátku, kdy
nám v podstatì bylo jedno, pod jakou hlavièkou budeme fungovat. Sokol projevil
zájem pouze o gymnasty. K oddìlení volejbalu a tenisu dolo neastnì z dùvodù
tehdejích pøedpisù pro zdaòování pøíjmù
od sponzorù. Volejbalovému oddílu i tenistùm pronajímáme areál v zámeckém parku
za symbolickou 1,- Kè za rok.
Kdo nìkdy usiloval o zápis majetku do
listiny vlastníkù, dokáe si pøedstavit, kolik
práce bylo a jetì je nutné vykonat, aby
vechny uívané pozemky pøely do majetku TJ. Povaujeme to za zcela nezbytné. Jen
tak budeme mít záruku, e i v pøípadì vynucených investic Napajedla o svá sportovitì nepøijdou. A o to se musíme postarat sami
- jen by to chtìlo více pochopení a podpory
vech zainteresovaných, kterým rozvoj tìlovýchovy v Napajedlích není lhostejný.
-vb-

V øíjnu to byl Haloween, v listopadu "Den zdravení", v prosinci nás èeká "Den splnìných
pøání".
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Podzimní besídky
Ne ve vech umìleckých kolách vystupují dìti na veøejnosti tak èasto, jako v napajedelské ZU R. Firkuného. Jinde nìkteøí
malí umìlci za celých sedm let studia vystoupí a na absolventském koncertu.
Nai áci pøedstoupí pøed své rodièe
minimálnì dvakrát do roka - na podzimních
a jarních besídkách. Pøedvedou, co se nauèili, zkonfrontují své dovednosti se svými
vrstevníky. Nejde o nìjaké soutìení, spí o
pobídku k dalímu snaení. Nezanedbatelná je i zkuenost samostatnì vystoupit pøed
posluchaèe, pøekonat trému.
Na besídkách - nakonec i pøi jiných koncertních pøíleitostech - vystupují nejen jako
sólisti, ale i jako èlenové rùzných komorních souborù. Besídky jsou také setkáním
rodièù s pedagogy, tedy jakési "tøídní schùzky". Není výjimkou, e na besídku se spolu
s rodièi a sourozenci dostaví i prarodièe
nebo kamarádi. Jejich zájem je pro dìti tou
nejvìtí odmìnou a podporou.
Cílem uèitelù je, aby se dìti mohly pochlubit svým umìním. Muzikanti by nemìli
hrát jen pro ètyøi stìny tøídy nebo svého
obývacího pokoje. Mìli by vystoupit pøed
ostatní a podìlit se s námi o radost, kterou
jim hudba pøináí.
L. Hanáèková

Besídky Vìry ákové i Vladimíra Maòase se tìily pozornosti uznalých posluchaèù.

Vánoce v DDM

Psaníčko sv. Mikuláše

Pro své pravidelné návtìvníky
i ostatní hosty pøipravil Dùm dìtí
a mládee v pøedvánoèním èase nìkolik akcí:

Èlenové loutkového souboru Klubíèko
Napajedla srdeènì zvou vechny hodné dìti
na pohádku: "Psaníèko pro sv. Mikuláe".
Pøedstavení se uskuteèní v nedìli
1. prosince 2002 v 15 hodin a ve støedu
4. prosince v 17 hodin v loutkovém sále v
zámeckém parku. Obì s Mikuláem a èerty
i nadílkou.
ádáme proto rodièe a dalí pøíbuzné,
aby dìtem pøipravili podepsané balíèky
s nadílkou.
Pøijïte s námi pøivítat vánoèní èas, tìí
se na vás loutky a loutkáøi. D. Kouøilová

l 3. prosince v 15. 30 hodin
Mía Krystýnová

Mikuláské hateøení aneb My se èerta
nebojíme

l 5. prosince v 16 hodin

Ubrousková technika (výtvarné nápady i pro rodièe)

l Po celý týden od 9. prosince v 17
hodin Vánoèní jarmark s výstavkou

knih

l 11. prosince v 16 hodin
Malý vánoèní koncertík

l 14 prosince

Výlet na vánoèní jarmark do Ronova
pod radhotìm

l do 13. prosince
Jakub Blabla

pøijímá DDM výtvarné práce do soutìe: Jak se slaví Vánoce u nás

Vzpomínka
Dne 27. øíjna jsme si
pøipomnìli nedoité
70. narozeniny pana
Emila Polomíèka.
S láskou vzpomínají
manelka a dìti s rodinami.
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Fatra první v republice
Za pøítomnosti ministra prùmyslu a obchodu ing. Jiøího Rusnoka, pøedsedy pøedstavenstva akciové spoleènosti Aliachem
Ing. Pavla varce, CSc., a vrcholového managementu akciové spoleènosti a dalích
hostù byla ve ètvrtek 14. listopadu otevøena
ve Fatøe nová výrobní hala. Poprvé v ÈR
byla uvedena do provozu technologie chillroll na výrobu paropropustných fólií, øazených do kategorie high-tec materiálù.
Technologie spoèívá v nanáení taveniny tìrbinovou hubicí na válec a v následném dlouení fólie v pomìru 1:4. Základem
je LLDPE s vysokým obsahem mikromletého uhlièitanu vápenatého a výsledkem paropropustná fólie Anorganické plnivo je v
podstatì pøíèinou vzniku mikrotrhlin pøi
dlouení materiálu, které umoòují prùchod vodních par. A to a 5 000 g pøi
teplotì 37 oC na 1 m2 fólie o tlouce 0,02
mm. Pro tekutinu je fólie nepropustná. Materiál samotný má hydrofobní charakter a
nedovolí prùsak tekutiny a do výky sloupce l m.
Fólie se laminuje s netkaným rounem
PP a získává pøíjemný textilní omak, co
zvyuje uitnou hodnotu materiálu i komfort uivatele. Tím jsou zejména dìti kojeneckého a batolecího vìku, nebo fólie
tvoøí venkovní vrstvu plen na jedno pouití.
A dnení maminky ji mají povìtinì
jasno, která plena je pro jejich dítì nejvhodnìjí. Jak plena funguje dokazují televizní
reklamní spoty témìø dennì. Udruje pokoku nejen suchou, ale díky odvodu par
paropropustnou fólií se pokoka ani nadmíru nezahøívá. Dalí aplikaèní oblastí jsou
inkontinenèní pomùcky pro lidi pozdního
vìku a také dámské hygienické potøeby.
Asi 80 % vyrobených fólií bude souèasnì laminováno a je urèeno jako polotovar
pro výrobce jednorázových plen.

Ministr ing. Jiøí Rusnok a generální øeditel ing. Jaroslav Toufar.
Mìsíènì bude nová linka produkovat 10
milionù m2 fólie, co je i pøi hmotnosti jednoho ètvereèního metru okolo 37 g úctyhodné mnoství. Ve svìtì roèní spotøeba
pøevyuje 175 tis. tun a podle dosavadního
vývoje je oprávnìný pøedpoklad, e se do
pìti let zvýí více ne dvojnásobnì.
Projekt paropropustných fólií s obchodním názvem SONTEK souvisí s restrukturalizací výroby ve Fatøe. Celý projekt je rozvren do dvou etap a vyádá si investice ve
výi 400 mil. korun. Èástkou 85 000 000 se na
jeho realizaci podílí stát. Rozhodující finanèní zajitìní celého projektu je tvoøeno bankovním úvìrem. Letoní produkce linky je
ji vyprodána a jsou uzavøeny kontrakty i
pro pøítí rok.
Fatra je prvním a jediným výrobcem
paropropustných fólií v Èeské republice a
øadí se k nìkolika málo výrobcùm v Evropì.
Realizací odváného projektu opìt potvrdila svou presti pøedního zpracovatele plastù u nás.
B. Velecká

Informace z Fatry
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Restaurátorské práce
Po nìkolikamìsíèních restaurátorských
pracích se do zámeckého parku vrátila v záøí
a øíjnu pùvodní sochaøské díla v plné kráse.
Nejprve tøi vázy na nádvoøí zámku a kamenný kvìt na louku za kanou. Poté se k jezírku
vrátila i socha Immaculata. V restaurátorské
dílnì Frantika Pavúèka se nejen celkovì
oivil její vzhled, ale podle dobových fotografií byla vymodelována celá nová hlava.
Sochaøská výzdoba parku jako celý napajedelský zámek jsou na seznamu kulturních památek ÈR a dílo bylo rekonstruováno
z finanèních dotací poskytovaných ministerstvem kultury.
Dílo dávného mistra z poèátku minulého
století a kumt soudobých restaurátorù výraznì oivilo zákoutí zámeckého parku. Za
podívanou pøi malé procházce urèitì stojí.
A moná i èastìjí zájem veøejnosti pøispìje
k tomu, e odlehlé místo pøestane být odlehlé a nestane se cílem øádìní vandalù, kteøí
pøed èasem sochu pokodili. Více úcty
k památkám a lidské práci by nekodilo. Aby
socha, tak jak její název napovídá, zùstala "nedotèená" i pro pøítí návtìvníky parku. bv

Fotografie pøed a po skonèení restaurátorských prací.

Nová technologie ve Fatøe znamená mimo jiné i devatenáct nových pracovních míst
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Ohlédnutí za létem
Na tábor se tìíme celý rok. Ten poslední zaèal 18. srpna srazem na vlakovém nádraí.
Vláèek nás odvezl do Luhaèovic. I pøesto, e
jsou Luhaèovice krásné mìsto, my jsme se tam
dlouho nezdreli. Vdy na nás èekala pìí, asi
deset kilometrù dlouhá, cesta do Bojkovic.
Nasadili jsme rychlé tempo a neodradil nás ani
dlouhý prudký kopec, který jsme zdolali hned
na zaèátku. Poté se lo zèásti lesem, zèásti po
louce. Vedro bylo úmorné, ale s kamarády a
dobrou náladou se nám lo dobøe. V Bojkovicích jsme se zastavili na koupaliti. Vichni
radostnì naskákali do vody. Byla poøádnì studená, protoe v minulých dnech vydatnì prelo a sluníèko ji jetì nestaèilo ohøát. Ale v tom
vedru to byla pøíjemná zmìna. Kdy se vichni
do sytosti vykoupali, byl èas jít na autobus,
který nás odvezl do obce ítková, odkud je to
jen kousek do tábora. Tam bylo u vechno
pøipravené na ná pøíchod - stany postavené,
jídelna pøichystaná, navaøeno a oheò vesele
plápolal.
Nastìhovali jsme se do stanù a vedoucí
nám vysvìtlili, jak bude tábor probíhat.
Rozdìlili jsme se do pìti drustev po pìti
lidech. Kadé drustvo pøedstavovalo vzorek
mimozemanù, kteøí nás "stvoøili". estý vzorek pøedstavoval zvíøata (tìch bylo est). Kadý dostával body za soutìe ve formì DNA.
Celý týden probíhala evoluce, postupovali jsme
pøes pravìk, starovìk, støedovìk a novovìk a
do 20. století a do budoucnosti.
l NEDÌLE - PRAVÌK
Abychom pøeili, musíme jíst. Abychom
jedli, musíme lovit. Abychom lovili, musíme
mít èím - celý den jsme vyrábìli pravìké zbranì. Zvíøata nám vyrobila terèe, na které jsme
odpoledne støíleli. Jetì pøedtím jsme se vydali do lesa hledat démony (nafukovací balónky), kteøí sídlili na stromech, a ukoøisovali
jsme jejich èerné mylenky (slova napsaná na
papírcích uvnitø balónkù). Ze slov, která jsme
si zapamatovali, jsme sestavovali zprávu o
neandrtálcích.
Nakonec jsme si uplácali hlinìné tabulky a
zanesli do nich tajemnou ifru. Rozlutili jsme
ji s pomocí dvou bohù, kteøí sídlili na kopci nad
táborem. Na záda nám napsali, co jednotlivý
znak znamená a bìeli jsme do tábora. Zvíøata
nám bránila ve vstupu ke kapitánùm, kteøí
zprávu rozifrovávali.
l PONDÌLÍ - STAROVÌK
Poprvé se objevil starovìký otrokáøský
soud. Nil (nedaleký potok) byl velká rozvodnìná øeka, museli jsme dokázat rozdìlat oheò
na vodì a uvaøit si vajíèka natvrdo. Legenda
vypráví o tøech prorocích, kteøí z labyrintu
tajnì vynesli hieroglyfy. Jene jeden byl bezruký (ruce svázané za zády), druhý nìmý
(pusa zalepená) a tøetí slepý (oèi zavázané
átkem). Bezrucí dostali mapu s její pomocí
nali v bluditi hieroglyf, který vysvìtlili nìmým, ti jej vymodelovali z plastelíny a slepí ho
pohmatu pøekreslili na papír.
Veèer se hrála nám ji dobøe známá hra bomba.
l ÚTERÝ - STØEDOVÌK
Poøádaly se rytíøské turnaje. Nejlehèí
z drustva pøedstavoval rytíøe. Na tìle umístìný terè a na ruce ponoku. Zvíøata nám dìlala
konì. Jeli vdy dva rytíøi proti sobì a museli se
ponokou dotknout terèe toho druhého - kdo
døív, ten zvítìzil a dostal rùi. Hrál kadý s

kadým a kdo mìl na závìr nejvíce rùí, vyhrál
celý turnaj.
Kdy ve støedovìku hodovali, pálila je
áha. A tak jsme pálili áhu. Postavili jsme si
ohnitì, nad ním jsme zavìsili provázek, který
pøedstavoval áhu a my jsme ho museli pøepálit plamenem ohnì. Hrálo se na èas a za kadou
sirku pouitou navíc se pøipoèítávala pùlminuta navíc. Na ohniti jsme pak vaøili kouzelný
lektvar (èaj). Zvíøata nás celý den pozorovala,
odsuzovala nìkteré za èarodìje a házela je do
bazénu.
Kadá drustvo si pøipravilo oslavný epos
o nìjakém dospìlákovi z tábora. Epos jsme
pøednáeli veèer u ohnì za doprovodu alespoò jednoho hudebního nástroje.
l STØEDA - NOVOVÌK
Na programu byla vycházka na ítkovskou pøehradu, cestou jsme si procvièili zdravovìdu a zahráli si kufr.
Odpoledne jsme se ocitli ve víru tøicetileté
války. Drustva dostala kotlíky s rùznými barvami a injekèní støíkaèky a hurá do boje. Povinnì jsme mìli bílá trièka a po válce byla
krásnì barevná. Naskákali jsme vichni do
bazénu a zaèalo umývání.
Veèer se hrály rùzné hry - molekuly, sochaø, socha a hlína a také na hamouna.
l ÈTVRTEK - 20. STOLETÍ
Krásný sluneèný den, obloha bez mráèku
a pochod do Bojkovic. Aby nám cesta lépe
ubíhala, dostali jsme jehlu a podle pohádky jak
dìdeèek mìnil a vymìnil jsme se postupnì
snaili jehlu mìnit za hodnotnìjí a hodnotnìjí vìc. Vyhrál ten, kdo pøinesl nejhodnotnìjí
vìc. Sotva jsme pøili na koupalitì a naskákali
do vody, pøihnala se bouøka, zaèalo pret a
citelnì se ochladilo. A jak u to v létì bývá, za
chvíli zase svítilo sluníèko. Jene to u jsme
museli na autobus do ítkové.
Ve 20. století se rozvíjela televize a její
poøady. Kadé drustvo si pøipravilo televizní
poøad a u ohnì ho "odvysílalo". Objevilo se
DO-RE-MI i pøedpovìï poèasí ala TELE TELE.
l PÁTEK - BUDOUCNOST
V budoucnosti se rozvíjely závody kluzákù (boby). Dva èlenové drustva byli tahaèi a
jeden jezdec. Tra na louce byla klikatá a nebyla vùbec lehká. Poté, aby si tahaèi /a nejen oni)
odpoèinuli, se spalo. Na louku jsme natáhli
karimatky a na nì se natáhli táborníci, kteøí se
po dobu spánku nesmìli ani hnout. A nai
vedoucí dìlali vechno proto, abychom se
pohnuli. Mìli pøipravené injekèní støíkaèky s
vodou a znepøíjemòovali nám pohodlný odpoèinek. Zvítìzil, kdo se nejdéle ani troku nepohnul. Ti nejzdatnìjí, èi spíe nejlenonìjí,
vydreli leet bez hnutí skoro 45 minut!
Kdy jsme odpoèatí vstali, nic nám nebránilo pustit se do dalí hry. Ta obnáela vymyslet co nejoriginálnìjí zdroj energie a prezentovat ji pøed odbornou porotou (tu tvoøila zvíøata). Pak bìelo celé drustvo závod podobný
turistickému závodu. Za azimut jsme dostávali
slova, ze kterých jsme poskládali souvislý text,
jeho znìní nám moc neprozradilo. Posuïte
sami: "V eru ítkovského veèera se rozehne
mìsíc na neobvyklém místì. Svìtlo z kvakníkù
zpùsobí výbuch, který zanechá pìt pranakù a
jednoho lanýe, kteøí znovu pozvednou kyj.
Inteligenci zdar a pekujte vrávor. Pokud nemáte vidle v kafi, pokraèujte dál!"
Abychom zprávu rozlutili, potøebovali
jsme kvakníky. Vydali jsme se pro nì pøes
mravkolví plánì (mravkolvi byla zvíøata, která
nám bránila v cestì k kvakníkùm, co jsou ty
trubièky, které kdy se rozlomí, zaènou svítit).

Vzpomínání na tábor
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S jejich pomocí jsme rozehli mìsíc (stoupli
jsme si do kruhu) a v tu chvíli zaèal ohòostroj,
který pøedstavoval výbuch, se kterým odeli
mimozemani. Takto skonèilo nae týdenní
snaení.
l SOBOTA
Dopoledne vycházka, na které jsme poznávali rostliny. Mezitím vedoucí pøipravili
slavnostní vyhláení výsledkù a pøedání cen.
A pak u jen balení a odjezd domù. Po vystoupení z autobusu v Napajedlích se vìtiny z nás
zmocnila nostalgie. Byli jsme smutní, e pøítí
tábor na ítkové bude a za rok.
U se na nìj moc tìíme.
Podìkování patøí vem naim pøíznivcùm
- sponzorùm: Potraviny Malina (Vrùbelová),
Øeznictví Jochová, TOPEK Topolná, JK Computers, Jadberg, Hanácká kyselka, UFO Model
Krejèiøík a MìÚ Napajedla.
Za Azimut 1403 Barèa, Lucka a Luká

Daně a jak na ně
Dotaz: Koupil jsem si starí osobní
vùz KODA. Po pùl roce uívání se zaèaly
objevovat poruchy. Proto jsem auto prodal a koupil si jiné. Je pravda, e jsem mìl
podat daòové pøiznání, i kdy jsem prodejem prodìlal témìø dva tisíce korun?

Odpovìï: Pøíjem fyzické osoby z prodeje movitých vìcí je od danì osvobozen. Výjimku tvoøí prodej motorových
vozidel, letadel a lodí, pokud doba mezi
jejich nákupem a prodejem nepøesahuje
dobu jednoho roku.
Pouíval-li jste osobní automobil ke
svému podnikání a zahrnul jej do obchodního majetku pro výkon své podnikatelské a jiné samostatné výdìleèné èinnosti, tak bude pøíjem z jeho prodeje od
danì osvobozen a po pìti letech ode
dne, kdy jste jej z obchodního majetku
vyøadil.
Z výe uvedného je zøejmé, e pøíjem
z prodeje osobního automobilu je pøedmìtem danì a není od danì osvobozen.
Daòové pøiznání je (mimo jiné) povinen podat kadý, kdo vykazuje daòovou
ztrátu. Výjimkou je daòový poplatník, který má pøíjmy ze závislé èinnosti (podle §6
zákona o daních z pøíjmu) od jednoho
a nebo postupnì od více plátcù a u vech
podepsal "Prohláení...." a který souèasnì nemá jiné pøíjmy podle § 6 a 10 vyí
ne 4 000 Kè. Pøipomínám, e se jedná
o pøíjem, nikoliv o zisk (ve Vaem pøípadì o ztrátu).


Daňový kalendář:
- 25. listopadu 2002 - Daòové pøiznání
DPH a platba danì za øíjen 2002
- 25. listopadu 2002 - Daòové pøiznání
ke spotøební dani za øíjen, odvod danì
za záøí 2002
- 2. prosince 2002 - Daò z nemovitostí
(poslední splátka poplatníkù s daòovou povinností vyí ne 1 000 Kè)
- 16. prosince 2002 - Daò z pøíjmù pololetní, ètvrtletní záloha na daò, daò
silnièní, záloha za øíjen a listopad.
Ing. Antonín Dospiva, daòový poradce
è. 1598, 603 759 133
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Junák a Sokol

NAPAJEDELSKÉ

Junák hlásí - Vzpomínání
V listopadu vzpomínáme tìch, kteøí u
mezi námi nejsou. My, skauti, vzpomínáme
na naeho prvního vùdce Jaroslava Jerry
Hodného.
Napajedelský rodák, který se na poèátku
30. let minulého století do mìsta vrátil po
nìkolika letech ivota v USA, vìnoval hodnì
svých sil skautskému hnutí. Poznal je v USA
a velmi si je oblíbil jako výchovný prostøedek mládee. V Napajedlích byl zpoèátku je
jeden malý oddíl skautù. Ve spolupráci s
touto základní skupinou získávali dalí zájemce a rozíøili tento základ zaloením dívèího oddílu, oddílu vlèat a otkù (svìtluek) v
Napajedlích na sbor (dnes støedisko) a dal
mu øád a systém.
Druhá svìtová válka pøeruila plány
vem. Jerry Hodný mohl republiku opustit,
ale zùstal. Zapojil se do boje proti okupantùm
v ilegální odbojové organizaci Obrana národa. Byl zatèen a pøed edesáti lety, 27. listopadu, popraven. Bylo mu 44 let. Smutné výroèí,
smutné vzpomínání.
Za svou odbojovou èinnost byl vyznamenán in memoriam "Èeskoslovenským váleèným køíem 1939" a "Junáckým køíem 19391945" zlatého stupnì. Na jeho poèest nese
nae støedisko název "Støedisko Jerry Hodného" a kadoroènì poøádáme junácké závody
stejného jména.
První roèník Závodu Jerry Hodného se
konal ji v záøí 1945 a pak se kadoroènì
opakoval tak jak Junák il, tak jak byl ruen a
znovu obnovován. V letoním roce probìhl
19. roèník.
Tradiènì se v poslední øíjnovou sobotu a
nedìli sjedou do Napajedel junáci a mìøí své
síly v nìkolika skautských disciplinách. Je
jich celkem dvanáct a jsou rozmístìny na
trati, kterou je tøeba absolvovat. Vyvrcholením je vaøení na polním ohniti. Vichni pracují se stejným druhem masa, ale kadá hlídka vaøí nìco jiného podle svých dovedností
a chuti. Výsledkem je ve vech pøípadech
chutný obìd a porota mívá hodnì práce a

dlouho diskutuje o urèení poøadí nejlepích.
Zajímavý bývá závod roverù a rangers pro
starí osmnácti let. I kdy berou závod jako
zábavu bojují na trati jako lvi a mnohdy je od
sebe dìlí jen nepatrný poèet bodù.
V letoním roèníku závodilo 37 hlídek.
Napajedelské hlídky se ukázaly v nejlepím
svìtle. Z pìti kategorií vyhrály ètyøi, svìtluky byly tøetí.
Kdy pøebírala cenu vítìzná hlídka skautek, vzpomnìl jsem si, jak pøed nìkolika lety
èlenka této hlídky závodila za svìtluky a u
jedné z disciplin mìla nìco psát. Nesmìle
oznamovala rozhodèí, e jetì psát neumí,
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protoe teprve zaèala chodit do koly. Letos
zvítìzila.
Vzpomínky nemusejí být jenom smutné.
-ofka-

Pøíprava obìda po skautsku.

mobilní telefony a příslušenství, počítače, telekomunikační
a kancelářská technika, nábytek, počítačová a odborná
literatura, papírenské zboží, servis

Vyzkoušejte naši novou značku počítačů.
Na požádání dodáme náš ceník na CD až do Vašich rukou.
Prodejna: Masarykovo náměstí 222 (vedle prodejny Dům barev) v 1. patře.
Tel: 577 459 849, e-mail: jkura@wo.cz

Napajedelští Sokolové a letošní povodně
Zkáza a kody zpùsobené letoními povodnìmi, které zasáhly zejména oblasti povodí øek v Èechách, se dotkly nejen vech
postiených tímto ivlem, ale také napajedelským Sokolùm pøipomnìly jetì dnes v ivé
pamìti povodnì na Moravì v roce 1997. Proto øada naich èlenù bezprostøednì pøispìla
na kody vzniklé záplavami rùznými formami pøes instituce, které organizovaly pomoc
postieným.
Po zveøejnìní pøehledu vzniklých kod
záplavami na sokolském majetku v postiených sokolských tìlocvièných jednotách
zpracovaného Èeskou obcí sokolskou v Praze, rozhodli se èlenové napajedelského So-

Pozvánka do
minulého století
Nejménì vnímá èlovìk to, co má dennì na oèích. Jene pak pøijde návtìvník
odjinud a jeho oèima uvidí vìci, e se
nestaèí divit. Toté se stalo jednomu
z ètenáøù naich novin, jeho host zatouil
zavítat do míst, kam zvala kolemjdoucí ponìkud omelá pozvánka na hlavní køiovatce. A tak se nás zaskoèený ètenáø, s
dobrým úmyslem otevøít oèi i jiným, dotázal, kampak e to zve poutaè na køiovatce.
Inu, milý ètenáøi, asi do minulého století! -bv-

kola uspoøádat vlastní samostatnou sbírku
mezi svými èleny. Cílem této sbírky je poskytnout pomoc pøímo nìkteré povodní zasaené tìlocvièné jednotì Sokol k obnovì jejich
sokolského majetku. Po peèlivém posouzení
prezentovaných kod vzniklých záplavami
se èlenové výboru naí tìlocvièné jednoty
rozhodli nabídnout pomoc tìlocvièné jednotì Sokol Blatná poblí Strakonic. Této sokolské tìlocvièné jednotì zpùsobily záplavy na
sokolském majetku a sokolovnì podobné
kody jako nám v roce 1997.
Tato iniciativa nalezla u vìtiny èlenù
naí sokolské jednoty porozumìní a do sbírky podle svých moností pøispìli a stále pøispívají rùznou finanèní èástkou. Výbor tìlocvièné jednoty Sokol Napajedla rozhodl, e
tato humanitární sbírka bude trvat do konce
mìsíce listopadu, aby i èlenové, kteøí se o
probíhající sbírce dovìdí a z tohoto èlánku,
mìli monost pøispìt. Organizováním sbírky
byla povìøena výborem tìlocvièné jednoty
sestra Jaroslava Karasová.
Výsledná finanèní èástka sbírky bude
poèátkem mìsíce prosince t.r. poukázána
Tìlocvièné jednotì Sokol Blatná na její konto
u Èeské spoøitelny, poboèka Blatná na èíslo
úètu 680591309/0800, variabilní symbol 999.
Výbor tìlocvièné jednoty Sokol Napajedla upøímnì dìkuje vem èlenùm za pøispìní
do sbírky, nebo tím nejlépe prokázali svùj
bratrský vztah ke vem postieným sokolským jednotám a jejich sestrám a bratrùm.
Milan Vykoukal, Sokol Napajedla
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