VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VII.

PROSINEC 2002
Úspěch výtvarníků
áci Základní umìlecké koly R. Firkuného se zúèastnili mezinárodní dìtské výtvarné soutìe na téma "Svìt
oèima skuteènosti a fantazie ". S pøípravou výtvarných dìl jim pomáhali
uèitelka Jana Vaòáèová a øeditel koly
Emil Sláma.
Soutì byla obeslána pracemi dìtí
71 kol, mezi nimi bylo 13 základních
umìleckých kol. Porota hodnotila celkem 856 prací.
Dìti z Napajedel získaly v kategorii
základních umìleckých kol vysoká
ocenìní:
1. místo v I. kategorii: Daniel Paseka, 5 let, za práci "Èervená karkulka"
2. místo ve II. kategorii: Lucie Tománková, Radka Navrátilová, 8 let, za
práci "O Snìhurce - Královna a zrcadlo"
2. místo v V. kategorii: Kolektiv 1.
roèníku za práci "Pravìk"
Od 20. do 30. listopadu byly ocenìné práce vystaveny v galerii Panský
dùm v Uherském Brodì, nyní budou
vystaveny v Trenèínì.
Vem dìtem gratulujeme.
L. Hanáèková

Pf
2003
Redakce Napajedelských novin pøeje
vem svým ètenáøùm krásné Vánoce
a aby se jim daøilo nadìlovat radost
a tìstí svým blízkým kadý den v roce.

Váení pøátelé

Sníh, to jsou pøedevím dìtské radovánky. Tak se hezky seøadit a hurá dolù

Díky sponzorům
Spoleènost pøátel ZU R. Firkuného
dìkuje firmì Jaroslav Moný - tesaøství za
sponzorský dar ve výi 10 000 Kè a vem,
kteøí na konto Spoleènosti pøispívají.

U muziky

E. Sláma 2001

CENA 5 KČ

Tak jsem vám byl u muziky, tam se, pane,
hrálo,
kapelník bral desetníky, vecko tancovalo.
e já v kapse nemìl ani greli polámanou,
nebyly mi holky k mání, musel jsem stát
stranou.
Bylo mi to trochu líto, ale marná sláva,
bez penìz je zapeklito, e a bolí hlava.
O nedìlním tancování pøítí týden v enku
místo dìvèat pøemlouvání dám si radi
sklenku.
  
astný nový rok a veselé Vánoce
srdeènì pøeje Napajedelským novinám
a vem Napajedlákùm
Radek Frantiek Bièan

V závìru roku 2002, by Vás chtìlo mìsto Napajedla uvítat v Kláterní kapli. Souhrou historických a
spoleèenských zmìn je mìstu a
jeho obèanùm vrácen tento nádherný duchovní a kulturní prostor.
Je nám ctí toto místo dùstojnì
vyuívat pro povznesení slávy a
kultury mìsta Napajedel.
Pøejeme si, aby se kaple rozeznìla koncerty, pøivítala návtìvníky výstav, byla dùstojným místem spoleèenských událostí mìsta.
Ná zámìr si jetì vyádá znaèné náklady a úsilí.
Vìøíme, e mylenka znovuzrození dùstojnosti jednoho z pokladù
Napajedel zaujme Vás i dalí.
První akcí bude "Vánoèní koncert". Uskuteèní se 27. 12. 2002 v
17 hodin. Souèasnì mùete shlédnout výstavu obrazù akad. mal.
Borise Jirkù, profesora Vysoké
koly umìlecko-prùmyslové.
Prostory této èásti klátera si
pøijïte prohlédnout 26.12. a 27.12.
od 13 do 16 hodin. Na malé výstavce o minulosti a budoucnosti klátera se mùete seznámit s plány
mìsta na vyuití této èásti budovy.
Srdeènì zve mìsto Napajedla

DNES SI PŘEČTETE
l Jednání Rady a Zastupitelstva mìsta
l S novými pøedstavileli mìsta
l Ohlasy ètenáøù k volbám 2002
l Vánoce ve kolní druinì
l Házená v Napajedlích
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města 11. listopadu 2002
l povìøila èlenky Zastupitelstva mìsta PaedDr. Libui Pacholíkovou a Marii Vaòáèovou
provádìním obèanských obøadù

Rada města 20. listopadu 2002
l v pùsobnosti valné hromady NTV cable
s.r.o. projednala postup spoleènosti, týkající se zveøejnìní "reklamních" spotù pøed komunálními volbami v listopadu 2002 a neshledala postup spoleènosti v rozporu se
zákonem, dále rozhodla o pøevedení hospodáøského výsledku 53 960,- Kè do nerozdìleného zisku, projednala monost pøímých pøenosù a on-line záznamù v infokanálu kabelové
televize a souhlasila s poøízením techniky
pro pøímé pøenosy
l seznámila se s návrhem rozpoètu pro rok
2003 a pøedloí provizorní rozpoèet Zastupitelstvu mìsta dne 9. prosince 2003
l schválila vyhláení zámìru odprodeje
upravené výmìry èásti pozemku p. è. 1643/3
v ulici Jiráskova pro stavbu rodinného domu
ing. St. Fojtù, bytem Napajedla
l neschválila ádost ing. Polanského, týkající se èistìní rýn a okapových svodù z dùvodù odstranìní monosti vzniku kod v dùsledku zanáení spadaným listím ze stromoøadí na pozemcích v majetku mìsta, respektive kompenzaci této èinnosti seèením jeho
pozemku pracovníky TSM Napajedla
l schválila uzavøení dodatku k nájemní
smlouvì se spoleènosti DUFEK, spol. s r. o.,
na prodlouení nájmu èásti pozemku pod
garáí v ul. Palackého
l seznámila se zápisem z likvidaèní komise
konané dne 21. øíjna 2002
l doporuèila udìlení licence na veøejnou
linkovou osobní dopravu pro linku Zlín Otrokovice - Napajedla - Oldøichovice - lutava - Komárov pro Karla Housu, bytem elechovice
l doporuèila udìlení licence pro veøejnou
linkovou osobní dopravu pro linku Luhaèovice - Zlín - Uherské Hraditì - Brno - Praha
pro ÈSAD Vsetín
l souhlasila s vykácením stromù rostoucích mimo les na území mìsta dle doporuèení komise ivotního prostøedí a veøejného
poøádku
l doporuèila ZM schválení rozpoètového
opatøení è. 35/2002 ve výi 35 000,- Kè na
opravu hromosvodu M Komenského
l doporuèila ZM schválit rozpoètové opatøení è. 36/2002 ve výi 49 000 Kè na nákup
kuchyòského zaøízení do jídelny M Komenského
l schválila ádost J. Martykána na úhradu
dluhu v mìsíèních splátkách
l schválila návrh splátkového kalendáøe
pùjèek z Fondu pro rozvoj bydlení a vzhledu
mìsta
l schválila èástku dluného nájemného
pro F. Urbánka
l schválila uzavøení dodatku è. 2 k nájemní
smlouvì na nebytové prostory sídla spoleènosti NBTH - poèínaje 1. dubnem 2003 a poté

kadoroènì bude èástka úhrady automaticky zvýena o míru inflace v Èeské republice,
vyjádøenou zvýením prùmìrné cenové hladiny v minulém kalendáøním roce, vyhláenou Èeským statistickým úøadem. Takto zvýenou úhradu je nájemce povinen poukázat
majiteli bez pøedchozího upozornìní
l schválila ukonèení nájemní smlouvy mezi
mìstem Napajedla a firmou Jihomoravské
energetika, a. s., Brno na pronájem nebytových prostor v kotelnì A a v kotelnì C na
sídliti Nábøeí v k. ú. Napajedla a povìøila
NBTH uzavøením nové nájemní smlouvy
l schválila uzavøení smlouvy o dílo s ing.
arch. Michalem Hladilem, bytem Napajedla,
na vypracování architektonické studie "revitalizace stávající zástavby lokality Malina I
a II" v èástce 46 700,- Kè
l schválila uzavøení smlouvy o dílo s Urbanistickým ateliérem Zlín na vypracování urbanistické studie "Malina III - Napajedla"
v èástce 48 300,- Kè
l doporuèila ZM schválit rozpoètová opatøení na výmìnu dveøí v domech è. p. 1332,
13333, 1350 a 1351 v èástce 54 000,- Kè a na
zateplení stropù ve vchodech domù è. p.
1332, 1333, 1290, 1291 a 1292
l nedoporuèila ZM schválit rozpoètové opatøení v èástce 118 000 Kè na opravu hydroizolace ve sklepním prostoru domu è. p. 94
l doporuèila schválit pøesun finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta z roku 2002 ve výi
890 000 Kè na rok 2003 na akci "Zhotovení
projektové dokumentace bytového domu Na
Kapli"
l nedoporuèila odkoupení objektu bydlení
è. p. 75 (bývalý domov mládee) od Zlínského kraje za navrhovanou cenu
l doporuèila poádat Zlínský kraj o odkoupení pozemkù p. è. 112/6 a 112/5 za cenu
znaleckého posudku nebo o smìnu tìchto
pozemkù za pozemek p. è. 124/2 v majetku
mìsta Napajedla
l doporuèila ZM schválit rozpoètové opatøení è. 37/2002 - navýení objemu rozpoètových prostøedkù v oblasti financování ve
výi 278000 Kè a souèasnì navýení výdajù o
èástku 81 000 Kè v poloce Bytové hospodáøství - Opravy a udrování a o 197 000,- Kè
v poloce Bytové hospodáøství - Budovy, haly
a stavby.

Rada města 2. prosince 2002
l doporuèila ZM schválit rozpoètové provizorium pro rok 2003
l doporuèila ZM schválit bezúplatný pøevod majetku mìsta ocenìného znalcem na
55 000 Kè a èást majetku v cenì poøízení
9 623,- Kè na spoleènost NTV cable s.r.o.
l doporuèila ZM povìøit radu mìsta pravomocí provádìt rozpoètová opatøení v souladu se Zásadami o provádìní rozpoètových
opatøení schválených zastupitelstvem mìsta
dne 21. 6. 1999 vèetnì dodatku a pøíloh a do
výe 200 000 Kè, ani by se zmìnil provádìným rozpoètovým opatøením celkový objem
rozpoètovaných pøíjmù a výdajù v pøísluném roce

12/2002

l se seznámila se zprávou o èinnosti Mìstské policie za øízen 2002
l projednala ádost Mìstské policie ve vìci
nových sluebních prostor
l schválila smlouvu o výpùjèce pøíspìvkové organizaci Mateøská kola Komenského
1159 - nebytové prostory pro sídlo pøíspìvkové organizace a její èinnost na dobu neurèitou a pozemky - bezúplatnì
l schválila uzavøení výpùjèky èásti pozemku p. è. 1643/1 v ulici Jiráskova dle ádosti J. Kéla na dobu neurèitou s podmínkou
legalizace stavby altánku na tomto pozemku
l schválila uzavøení výpùjèky èásti pozemku p. è. 1643/1 v ulici Jiráskova E. Chochulové na dobu neurèitou s podmínkou legalizace stavby døevìné boudy na tomto pozemku
l schválila uzavøení nájemní smlouvy se
St. Horákem na pronájem èásti pozemku na
autobusovém nádraí k podnikatelským
úèelùm
l schválila uzavøení dodatku è. 2 k nájemní smlouvì s Fr. Nevaøilem o pronájem
pozemkù
l se seznámila se zápisem ze schùze Sboru
pro obèanské záleitosti ze dne 12. 11. 2002
l se seznámila se zápisem z jednání dozorèí rady TSM ze dne 16. 10. 2002
l schválila termíny konání prodejních trhù
v roce 2003
l schválila poskytnutí pøíspìvku ve výi
2000 Kè organizaci Junák, svaz skautù a skautek, støedisko Jerry Hodného za úèelem úhrady nákladù vzniklých pøi poøádání amatérského turnaje smíených drustev ve volejbale dne 21. prosince 2002
l schválila zmìnu úèelu uívání zpevnìné
plochy v areálu TSM na plochu pro skládkování - sbìrný dvùr
l doporuèila ZM zøídit výbor finanèní
a kontrolní ve sloení pøedseda (èlen zastupitelstva) a dalí èlenové dle návrhu
l schválila konání veøejné sbírky mìstem
Napajedla za úèelem shromaïování penìních pøíspìvkù pro veøejnì prospìný úèel,
rozvoj vzdìlání a ochranu tradic - obnova
kláterní kaple v domì è. p. 305 a rekonstrukce prostor v domì è. p. 305 za úèelem umístìní ZU R. Firkuného v Napajedlích
l schválila uzavøení smlouvy o bezúplatném pøevodu mobilního telefonu Nokia 5110
jako nevyuitého movitého majetku mìsta
na Z Komenského 298
l schválila prodej 3 ks ètyøzásuvkových
lístkovnic G 201 jako nevyuitelného movitého majetku mìsta do vlastnictví mìsta Otrokovice za cenu 50 % poøizovací hodnoty
lschválila èlenství mìsta Napajedla v honebním spoleèenství Napajedla a zaèlenìní
pozemkù do spoleèenstevní honitby Napajedla s právem výkonu práva myslivosti

Zastupitelstvo města 2. 12. 2002
l delegovalo ing. Pavla Ratiborského jako
zástupce akcionáøe mìsta Napajedla a MVDr.
Antonína Èernockého jako náhradního zástupce akcionáøe mìsta Napajedla na náhradní valnou hromadu spoleènosti Vodovody
a kanalizace Zlín, a. s., dne 3. prosince 2002
a zmocnilo je vekerými právními úkony,
k nim je mìsto Napajedla jako akcionáø spoleènosti oprávnìno.

NAPAJEDELSKÉ
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Otevřený dopis řediteli společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
Váený pane øediteli,
dovolte, abych Vás seznámila formou
tohoto otevøeného dopisu se situací, která v
naem mìstì vznikla dne 26. 11. 2002 v dùsledku poruchy na hlavním zásobovacím
øádu DN 300 mm. Porucha byla lokalizována
na Masarykovì námìstí u è. p. 72.
Dne 26.11.2002 se pøiblinì v 11.00 hodin
dostavili dva zamìstnanci Vaí spoleènosti
na sekretariát MìÚ Napajedla s informací, e
dne 27. 11. 2002 nebude zajitìna kvùli porue na vodovodní síti dodávka pitné vody do
èásti mìsta Napajedel a do Spytihnìvi, pøièem neprojevili zájem tuto informaci sdìlit
pøedstavitelùm mìsta - v té dobì zde byli
pøítomni jak starosta, tak místostarostka. Zjistili, e v Napajedlích není provozován mìstský rozhlas a odeli tuto informaci pøedat do
sítì kabelové televize - zde byla zpráva posléze jako "informace mìstského úøadu" odvysílána, pøestoe jsem pøesvìdèena, e se jednalo pøedevím o informaci a. s. Vodovody a
kanalizace Zlín, která podle právì uzavíraných smluv dodávku pitné vody obyvatelstvu zajiuje.
O vìci se rozepisuji zejména proto, e se
nejednalo o jednu nebo dvì ulice, ale o
témìø polovinu mìsta a zejména o zajitìní
provozu dvou základních kol a dvou mateøských kol (cca 1000 ákù). Na to, aby bylo
moné v tìchto zaøízeních provoz na tento
den uzavøít, protoe z hygienického hlediska
není jejich fungování bez pitné vody moné,
nám zbývalo, s ohledem na konec vyuèování
v nìkterých tøídách, asi 30 minut. Pokusila
jsem se spojit telefonicky s Vámi nebo s
technickým øeditelem, abyste pomohli situaci øeit. Bohuel jste byli oba sluebnì mimo
areál VaKu. Byla jsem tedy odkázána pouze
na informaci dispeèinku, kde mi bylo sdìleno, e provozní opatøení na síti nebo
zahájení opravy po 12. hodinì, aby nemusely být koly uzavøeny, není moné. Bylo
pouze slíbeno pøistavení cisteren s pitnou
vodou. Muselo tedy být rozhodnuto o uzavøení kol.
V odpoledních hodinách byla situace ze
strany vaeho provozního zamìstnance ji
operativnì øeena a ve 14.45 hodin mi bylo

27. 11. 2002

problém

sdìleno, e zásobování ulice Komenského
a Nábøeí je provoznì vyøeeno. To vak
bylo ji pøíli pozdì na to èinit dalí opatøení.
Chápu, e poruchy na vodovodní síti
nejsou plánovány, ale informaci o funkènosti
vodovodního systému, vèetnì sekèních uzávìrù, by mìli zamìstnanci provozu znát u
kdy jsou k porue pøivoláni. Také informovanost obyvatelstva by mìla být z Vaí strany
profesionálnìjí a ne se jenom spoléhat na
mìstsky úøad. Ten se snail tuto informaci
sdìlit maximálnímu poètu odbìratelù, ale
nepodaøilo se to ve vech pøípadech. Je naí
snahou pøipravit nový informaèní systém
mìsta, kdy podobné informace budou rozesílány zájemcùm formou SMS zpráv. Pokud
se tento systém podaøí realizovat a osvìdèí
se v praxi, budeme pøipraveni napø. informace o poruchách zprostøedkovat.
Pro usnadnìní a operativnost Vaí práce
nabízíme nai poèítaèovou sí k pøenesení
informací o zaøízení, které máte ve správì.
Pro Vae podìkování, které by mìlo patøit
zejména øeditelùm a uèitelùm kol, kteøí
museli situaci operativnì øeit, rodièùm dìtí,
kterým tato situace zkomplikovala provoz v
domácnosti a zamìstnání, lékaøùm zdravotního støediska, pracovnicím sekretariátu, které 3 hodiny obtelefonovávaly jednotlivé odbìratelské subjekty a kopírovaly letáèky o
pøeruení dodávky vody, mìstské policii,
která zajiovala jejich distribuci, máte prostor v Napajedelských novinách i v kabelové
televizi.
Na dalí dobrou spolupráci se tìí
Ing. Irena Brabcová,
místostarostka mìsta Napajedla

Bude konec parkování koncem černé skládky?
K práci bájného Sisyfa lze pøirovnat úsilí
Technické správy mìsta za likvidaci èerných
skládek. Nìkolikrát jsme se i prostøednictvím
Napajedelských novin snaili získat obèany
mìsta na stranu ochrany pøírody a èistoty
mìsta. e se to stále jetì nepodaøilo, dokazují existence èerné skládky u silnice I. tøídy
za vlakovým nádraím.
Co dokáí "lidé" udìlat bìhem dvou týdnù, je neuvìøitelné. Po mnoho let se o údrbu
plochy starala napajedelská technická správa. Vzhledem k rostoucím finanèním nákladùm - týdnì si tyto práce vyádaly 2 - 3 tisíce

korun - vak ji není schopna úklid v tìchto
místech provádìt. Podle informace øeditele
TSM ing. Alee Jirkù se o pozemek stará jeho
majitel - Správa a údrba silnic.
Chvilku odpoèinku pøed vjezdem do
mìsta a na cestì do Zlína budou muset øidièi
kamionù oelet. Správa a údrba silnic se
rozhodla prostor uzavøít.
A teï by bylo na místì jménem øidièù
ostatním obèanùm za tuto slubu "podìkovat". On toti ten "svinèík", podle vyjádøení
Technické správy mìsta, vìtinou po øidièích kamiónù vùbec není.

12.00 hod - havárie je odstranìna, ve
probìhlo hladce.

Informace živnostníkům
Mìstský úøad Napajedla oznamuje, e v
souvislosti s ukonèením èinnosti okresních
úøadù k 31. 12. 2002 (zákon è. 320/2002 Sb.), je
s úèinností od 1. 1. 2003 povìøen vykonáváním èinnosti v rozsahu stanoveném zákonem
è. 455/1991 Sb. o ivnostenském podnikání
(ivnostenský zákon) Mìstský úøad Otrokovice (tzv. obec s rozíøenou pùsobností).
Mìstský úøad Otrokovice - obecní ivnostenský úøad, I. poschodí budovy 2 Mìstského úøadu Otrokovice, nám. 3. kvìtna 1341
(sídlo Mìstské policie Otrokovice) bude vykonávat vekerá øízení koncesovaných ivností, ivností ohlaovacích vázaných, ivností ohlaovacích øemeslných, ivností ohlaovacích volných a ivností provozovaných
prùmyslovým zpùsobem ve stejném rozsahu, jako døíve provádìl Okresní ivnostenský úøad Zlín.
Z dùvodù pøevedení èinností a pøestìhování ukonèil obecní úøad Napajedla tuto svoji èinnost v Napajedlích dnem 12. 12. 2002.
MìU Napajedla

Odpady v roce 2003
Systém odpadového hospodáøství mìsta na rok 2003 se nebude mìnit. Upozoròujeme pouze obèany, kteøí mají zakoupeny poukázky na uloení odpadu ve sbìrných dvorech s vyznaèenou platností do 31. 12. 2002,
e tyto poukázky budou platné do 28. 2. 2003.
Nové poukázky s vyznaèenou platností
do 31. 12. 2003 si mohou obèané zakoupit na
stejných prodejních místech a za stejnou
cenu jako v roce 2002 (cena 15 Kè/kus prodejními místy jsou vechny prodejny tabáku, pokladna Mìstského úøadu Napajedla
a kanceláø Technické správy mìsta, s.r.o.,
Napajedla).
Blií informace mohou obèané získat v
oddìlení ivotního prostøedí MìÚ Napajedla
- S. Kozmíková, tel. 577 100 917 nebo v TSM,
s.r.o., Ing. Jirkù, tel. 577 100 958.
St. Kozmíková, odd. ivotního prostøedí
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S novými představiteli města
Volby jsou minulost, myslíme na budoucnost
Na prvním jednání mìstského zastupitelstva 11. listopadu 2002 byli do nejvyích funkcí mìsta Napajedla zvoleni
MVDr. Antonín Èernocký, starosta a Ing.
Irena Brabcová, místostarostka.
MVDr. Antonín Èernocký pochází ze
Vsetína a po ukonèení studií na veterinární
kole v Brnì zaèal pracovat jako veterináø na
severní Moravì. Oenil se, získal sluný byt
a vhodné zamìstnání zde nala i jeho ena,
zdravotní sestra. Kdy se jeho rodina rozrostla o dvì dìvèátka, nechybìlo mu ke tìstí
témìø nic a tím "témìø" byli konì. Jezdectví
se vìnoval od dìtství a v podstatì jej tato
záliba neopustila dodnes, i kdy dávno u
nejezdí závodnì. Péèí o konì v odlehlých
pracovitích plemenáøského podniku Tlumaèov pøesvìdèil chovatele koní o své odbornosti a kdy potøebovali v Tlumaèovì nového veterináøe, pøesvìdèili jej snadno k pøestìhování do Napajedel.
"Byla to krásná práce a dìvèata proila v
Napajedlích krásné dìtství. Jaksi pøirozenì
podìdila lásku ke koním a obì propadla
jezdectví, mladí z nich se na profesionální
péèi o konì pøipravuje na stejné kole jako
kdysi já."
Ing. Irena Brabcová se v Napajedlích
narodila, trvale zde ije a hodlá ít i nadále.
Starousedlíci ji stále znají spíe pod rodným
pøíjmením Willingerová, i kdy se vdala pomìrnì záhy. Studia dokonèila jako matka, co
zøetelnì dokazuje, e za svým cílem dokáe jít
pøes vechny obtíe. Její profesní dráha je
spojena s projektantskou firmou S-projekt plus
ve Zlínì, kde pracovala jako autorizovaný
inenýr v oboru vodohospodáøské stavby.
"Mùj vztah k Napajedlùm je velmi pevný,
mám ráda pøírodu, turistiku, ráda pracuju na
zahrádce. Zamìstnání ve Zlínì mì zdejím
obèanùm trochu vzdálilo a teï se navzájem
poznáváme."

l Obligátní otázka na úvod - co vás
pøivedlo k tomu aktivnì se zapojit do veøejného ivota?
MVDr. A. Èernocký: "Jako èlen zastupitelstva zaèínám své druhé volební období a
pøiznám se, e poprvé jsem o tom moc nepøemýlel a výsledek voleb pro mne byl trochu
pøekvapivý. Nicménì jsem se dùvìru do mne
vloenou volièi snail nezklamat, i kdy jako
èlovìk úzce specializovaný jsem se musel
hodnì uèit. Myslím si, e za ètyøi roky práce
v zastupitelstvu jsem získal nìjaké zkuenosti a podruhé jsem se rozhodoval ji s vìdomím, e vím do èeho jdu. Budu upøímný a
øeknu, e jsem si myslel, e bych mohl být i
jako zastupitel prospìný Høebèínu. Dvacet
let práce se nedá jen tak hodit za hlavu a
koneènì - chov koní k mìstu neodmyslitelnì
patøí a mìl by patøit dál i pøes vechny vývojové etapy ve vlastnických vztazích. Rozhodování o kandidatuøe na starostu bylo obtínìjí a musel jsem odpovìdnìji zvaovat
vechna pro i proti. Co pøeváilo je zøejmé a
teï u zbývá vechna ta "pro" naplnit prací.
Natìstí na to nejsem sám. O prospìch mìsta
a obèanù jde jistì celému zastupitelstvu."
Ing. I. Brabcová: "Na nápad kandidovat
na funkci zastupitele jsem nepøila já, ale
byla jsem oslovena sdruením, které si mì
pøálo na své kandidátce. Pøispìlo k tomu mé
pracovní zamìøení i zájem o výstavbu mìsta,
které jsem projevovala jako obèan. Myslím
si, e v této oblasti mohu být také nejvíc
prospìná. Základ pro tuto práci postavilo
pøedcházející zastupitelstvo odsouhlasením
územního plánu. Z mého pohledu je to nejvìtí a nesporný úspìch zastupitelù minulého období, ze kterého mùeme v pøítích
letech vycházet."
l Obèany mìsta by bezesporu zajímaly plány do budoucna, nìjaká vae vize,
kam by Napajedla mìla smìøovat?
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MVDr. A. Èernocký: "Na prezentaci nìjaké konkrétní pøedstavy je moná brzy, i
kdy volby nám u dnes pøipadají jako dávná
minulost. Moná první týden jsme se jen tak
rozkoukávali, dnes u stìí pro mnoství práce vnímáme èas. Pøipravili jsme provizorní
rozpoèet, který zastupitelstvo 9. prosince
schválilo a teï je tøeba se soustøedit na funkèní rozpoèet, ke kterému se bude vyjadøovat
první jednání zastupitelstva po Novém roce."
Ing. I. Brabcová: "Pøedevím je také tøeba dokonèit vechny rozpracované projekty.
Pøedevím je to pøemístìní ZU R. Firkuného do budovy bývalého klátera a celkové
vyuití levého køídla budovy. kole budou
patøit dvì nadzemní podlaí v novìjí èásti
této stavby, zejména je nutné pøipravit finanèní krytí akce. Oslovili jsme v tomto smìru i Zlínský kraj, coby zøizovatele ZU a do
15. ledna oèekáváme jeho vyjádøení. Kaple
a pøilehlé prostory zùstanou v uívání mìsta.
Pùvodní byt kolníka rozíøený o dalí dva
pøilehlé prostory bude slouit otrokovické
Charitì.
Z dalích rozpracovaných vìcí je to rekonstrukce sportovitì u základní koly a
bytový dùm Na Kapli. Na základì studií bude
zadáno vypracování projektové dokumentace. V pøípadì høitì bylo rozjednáno finanèní
pokrytí akce minulým zastupitelstvem, o zpùsobu financování výstavby bytù se teprve
povedou jednání.
K urbanistické studii Masarykova námìstí
nebylo pøijato zatím ádné rozhodnutí. Já
osobnì se s komplexní realizací tohoto návrhu neztotoòuji, své pøipomínky jsem na
Stavebním úøadu uplatnila, ale uznávám, e
to není patný základní materiál pro nìkterá
dílèí øeení, která je tøeba uskuteènit v dohledné dobì. Patøí k nim napø. stanovení jasných
pravidel pro parkování a vyjídìní vozidel na
silnici, které v souèasné podobì ohrouje
bezpeènost vech úèastníkù provozu."
l Na závìr roku se pracovní povinnosti na chvíli odkládají stranou a nastává
èas spoleèných oslav - bude "radnice" pokraèovat v tradièním setkávání s obèany?
MVDr. A. Èernocký: "Pro letoní rok
jsme se rozhodli dosavadní zvyky ponìkud
zmìnit. Pøíleitost k veselí o silvestrovské
noci zamìníme za spoleèné setkání o Vánocích, moná ménì bujaré, ale zato poetiètìjí.
Zveme obèany mìsta ke spoleènému
setkání v kapli bývalého klátera. Øeknu-li
k prvnímu, mám tím na mysli prvnímu z dalích kulturních akcí, pro které je toto místo
jako stvoøeno. Zda se z letoního "Vánoèního
koncertu", konaného mimo hlavní vánoèní
svátky vyvine tradice, ukáe èas.
Vem obèanùm mìsta pøeji jménem celého zastupitelstva, aby jejich letoní Vánoce
byly astné a spokojené, aby si je uili
v kruhu svých blízkých ve zdraví a pohodì,
aby pøivítali nový rok s nadìjí, e pøítí dny a
roky budou plné úspìchù v jejich osobním
ivotì i v ivotì celého mìsta."

Zavírací dny
Nad plány mìsta a stohy písemných materiálù tráví MVDr. A. Èernocký a Ing. I. Brabcová
hodnì svého pracovního èasu. Foto vb

Oznamujeme obèanùm, e ve
dnech 27. prosince a 31. prosince 2002
bude Mìstský úøad uzavøen.
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Hodinky za sběr
V minulém kolním roce se áci Základní
koly Komenského 298 zapojili pilnì do projektu "Poèítaèe kolám" a sbírali víèka od Ramy
Classic 500 g. Mezi první dvacítku kol v republice se sice neprobojovali, ale pøesto zavládla
v listopadu ve tøídì velká radost. Kadý z ákù
- dnes u II. B - byl za sbìr víèek odmìnìn
moderními digitálními hodinkami.
Mgr. R. Bièanová, tøídní uèitelka II. B

Vánoce ve školní družině
Blíí se konec roku a s ním i nejkrásnìjí
svátky v roce - Vánoce. I my ve kolní druinì
se snaíme vysvìtlovat dìtem, e Vánoce jsou
pøedevím svátky klidu, míru a rodinné pohody. A tuto pohodu si v supermarketu nekoupí.
Ducha Vánoc si dìti vytváøejí pøedevím
svými vlastními výrobky. Proto se podílely na
výzdobì svých tøíd ve kolní druinì i dalích
kolních prostorách. Zdobily si stromeèky u
vchodu do koly a ve kolní druinì a samy si
vyrábìly ozdoby. Dìti vyrobily 400 pøáníèek
pro Sbor pro obèanské záleitosti, aby udìlaly
radost napajedelským babièkám a dìdeèkùm a
pøitom si povídaly o ohleduplnosti a úctì ke
starým lidem. Ve výtvarce si dìti ozdobily ubrouskovou technikou bílé kvìtináèe se svícny, malovaly na sklo a jinými technikami vyrábìly rùzné

Byly sliby - budou činy?
Jetì máme v ivé pamìti, kdy vichni
navrhovaní kandidáti do mìstského zastupitelstva prostøednictvím volebních programù svých stran mimo jiné slibovali vemonou podporu tìlovýchovì v naem
mìstì. V té souvislosti mì zaujala následující
informace zveøejnìná v tisku:
Tìlocvièna za korunu
Zdroj: Právo, 14. 9. 2002
Bohumín - Za symbolickou korunu si
bude moci mláde do 10 let pronajímat
tìlocvièny v Bohumínì. Rozhodli o tom
tamìjí radní, kteøí tím chtìjí dát zelenou
sportu a hlavnì anci dìtem a mládei.
Tìlocvièny bohumínských základních kol
jsou vyuívány nejen v rámci bìné kolní
výuky, ale i v rámci rùzných sportovních
aktivit. Pøi bìnì stanovených cenách by
radnice získala do rozpoètu asi pùl milionu
korun, ale mnohým dìtem a mládei by tak
z dùvodu výe pronájmu znemonila docházet. Je to v souladu s programem "Sport
jedinou drogou ve mìstì", který bohumínská radnice vyhlásila. Dospìlí vak za cvièení ve kolních tìlocviènách zaplatí od 10
do 150 korun za hodinu. Podpory se dostalo i bohumínským hokejistùm a krasobruslaøùm, nebo i jim rada schválila úlevy. TJ
DB, HC Bohumína krasobruslaøský oddíl
Starý Bohumín, mohou 9 hodin týdnì vyuívat ledovou plochu na 100 Kè na hodinu.
Jsem oprávnìnì zvìdavý - a se mnou
urèitì i 850 èlenù TJ Fatra-Slavia Napajedla
a dalí sportovní organizace - jak daleko
mají nai novì zvolení zástupci na radnici
od slov k èinùm.
Petr Chaloupka, tajemník TJ F-S

Pilní sbìratelé a astní výherci z II. B nové koly pìknì pospolu.
vánoèní motivy. Odlévaly vánoèní ozdoby ze
sádry, vyrábìly vìneèky ze suených plátkù
pomeranèù a citronù, z oøechù i perníèkù, a pøi
hotovení svícnù a vìneèkù na dveøe zapojily
vekerou fantazii. Nauèily se také udìlat tìsto na
oblíbené dobroty a upekly si vanilkové rohlíèky,
medvìdí tlapky, sádlové bochánky a linecké
peèivo. To se ví, e vzaly ochutnat i rodièùm.
Nejbohatí výbìr byl v papírových výrobcích, a u to byla pøáníèka, èerti, Mikulái,
andìlíèci, ale pìkné vìci dokázaly vykouzlit
také z vosku, vaty, nejrùznìjích umìlých i pøírodních materiálù. A k tomu vemu se zpívaly
vechny známé koledy a vánoèní písnì, stavìly se betlémy a zkouely staré lidové zvyky.
Dìti se tìchto èinností zúèastòují ve velkém poètu a my vychovatelky vidíme rády, e
ná program získal k úèasti i dìti, které nejsou
do druiny trvale pøihláeny. O jejich volný
èas je zde vhodnì postaráno.
Jana Beranová,
vedoucí vychovatelka kolní druiny

Malenovský slavík
V pondìlí 25. listopadu 2002 se uskuteènil
3. roèník okresní soutìe ve zpìvu áíkù základních kol "Malenovský slavík". Soutì má
netradièní hodnocení. Malí zpìváci se podle
svých výkonù øadí do pásem. Nejlepí je pásmo zlaté, druhé místo nahrazuje pásmo støíbrné
a tøetí je pásmo bronzové. A vichni soutìící ze
Základní koly Komenského 298 (nová kola)
byli zaøazeni do zlatého pásma. Zlatými slavíky
se tak stali: Petr Vojtík ze 6. B, Veronika Zetochová ze 7. B, Veronika Goiová z 8. A, Barbora
Kolajová z 8. A a Kristýna Soukupová z 8. B.
Podle písòových ánrù se soutìící dìlí
do tøí kategorií - píseò lidová, trampská a folková a píseò populární. Z kadé kategorie se ze
soutìících zlatého pásma vybírá celkový vítìz. Zástupci naí koly si vyzpívali dvì tato
prvenství: v lidové písni Petr Vojtík, v písni
trampské a folkové Barèa Kolajová.
Podìkování patøí i tìm, kteøí sice v soutìi
nezpívali, ale stali se její nedílnou souèástí
jako hudební doprovod. Na klavír provázela
Pavla Zapletalová z 8. B, na flétnu Honza Pisarovský z 8. B a na kytaru Jakub Máselník z 9. C.
Vem gratulujeme a dìkujeme za vzornou
reprezentaci naí koly.
Hana Jurásková, Z Komenského 298

V sobotu 4. ledna 2003 se uskuteèní
v Napajedlích tradièní Tøíkralová sbírka.
Koledníci pøináející ohlas nedávných
Vánoc pøijdou s pøáním pokoje a dobra
s dìtskou upøímností a také moností vykonat
nìco pìkného pro druhé. Otevøete, prosím,
koledníkùm nejen dveøe, ale i svá srdce. Charita sv. Aneky Otrokovice Vám upøímnì dìkuje za vechny, kterým Vá dar prospìje.
Statistika dosavadních sbírek:
Rok 2000 - vybráno 24 142,80 Kè (Otrokovice a Tlumaèov)
Rok 2001 - vybráno 102 500,10 Kè (Otrokovice, Tlumaèov, Napajedla, Pohoøelice, Spytihnìv, Oldøichovice, Halenkovice, Komárov)
Rok 2002 - vybráno 259 293,90 Kè (Otrokovice 125 428,-, Tlumaèov 25 563,-, Napajedla 29
720,-, Pohoøelice 11 369,-, Spytihnìv 25 321,80,
Oldøichovice 6 522,-, Halenkovice 15 507,50,
Komárov 5 265,- a lutava 14 597,60)
Vyúètování sbírky 2002
Èástka k rozdìlení 116 682,30 Kè tj. 45 %
 na pøímou sociální výpomoc dvìma rodinám v Napajedlích a Otrokovicích a po jedné v Tlumaèovì a Spytihnìvi - 54 538,00 Kè
 na projekty Charity sv. Aneky Otrokovice
(napø. zvedák pro imobilní klienty peèovatelské sluby, komunikaèní zaøízení sestra
- pacient na pokojích Charitního domova)
- 62 144,30 Kè
Zbývající èástka 55 %
 25 % do krizového fondu pro charity ve
finanèní tísni
 10 % nouzový fond pro lidi okamitì potøebné
 10 % humanitární pomoc v zahranièí
 5 % Arcidiecéze charita Olomouc (projekty, poradenství)
 5 % reie Tøíkralové sbírky (letáky, distribuce potovních poukázek)
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Názory zveøejnìné v posledním vydání Napajedelských novin vyvolaly iroký ohlas ètenáøù. Otiskujeme je v plném znìní.

Děkujeme všem napajedelským občanům,
kteøí dali svùj hlas kandidátùm na kandidátní
listinì Komunistické strany Èech a Moravy a
umonili jim získat vyí poèet zastupitelských
míst v zastupitelstvu mìsta Napajedla. Dìkujeme i tìm obèanùm, kteøí nae kandidáty
nevolili, za to, e vùbec pøili k volbám. Dokázali svou úèastí ve volbách, e dìní ve mìstì
jim není lhostejné, a e se i tímto zpùsobem
snaí chod mìsta ovlivnit.
Se svým podìkováním jsme se o mìsíc
opozdili, byli jsme vak zvìdaví na reakci
nìkterých stran na výsledky voleb obecních
i voleb do zastupitelstva mìsta.
Pøekvapil nás vak pesimismus vanoucí
z pøíspìvku paní Hlochové.
Nevíme, proè povauje ustavující schùzi
nového zastupitelstva mìsta za divadlo. Tato
schùze byla dobøe organizaènì pøipravena
bývalou starostkou Dr. Pacholíkovou, tajemníkem J. Foltýnem, JUDr. Havlovou a dalími
pracovnicemi MìU. e by jen kvùli tomu?
Voleb nových orgánù mìsta se zúèastnily
vechny strany zastoupené v místních volbách, i kdy rùzným zpùsobem. To bylo zpùsobeno volebními výsledky (pro jistotu pøipomeneme: Z 21 míst v zastupitelstvu mìsta
získalo Napajedelské fórum (NF) 5 míst, ODS
5 míst, KSÈM 5 míst, ÈSSD 3 místa a KDU-ÈSL
taky 3 místa) a dále následným povolebním
vyjednáváním.
Ihned po volbách zástupci jednotlivých
stran zaèali spolu jednat, zjiovat pøedstavy
jednotlivých stran o povolební spolupráci.
Programy vech volebních stran se v napajedelských podmínkách zase tolik neliily, e
by tyto musely být hlavním obsahem povolebních jednání. Jednali spolu mezi sebou
povìøení jednotlivci, kteøí pak informovali
své kolegy, ponejvíce ale skupiny zastupující
své strany. Obsahem jednání pak samozøejmì
hlavnì byla volba pøedstavitelù mìsta, starosty, místostarosty a èlenù rady mìsta.
Opìt pøipomínáme: maximální poèet èlenù rady je jedna tøetina z poètu zastupitelù,
v pøípadì Napajedel se jedná o 7 èlenù rady,
èleny rady jsou i starosta a místostarosta.
Tento poèet èlenù rady byl schválen na ustavující schùzi zastupitelstva mìsta.
Pøi pomìrném zastoupení volebních stran
v radì mìsta by tak na kadou ze stran pøipadlo jedno místo v radì, tj. pìt míst, o zbývající dvì místa by se pak podìlily zpravidla dvì
nejsilnìjí strany v zastupitelstvu podle dohody z povolebních jednání.
Na povolebních jednáních zástupci KSÈM
toto pomìrné zastoupení volebních stran
v radì mìsta prosazovali, jak mìli ve volebním programu.
Na jednáních, kterých jsme se zúèastnili,
s touto záleitostí nebyly problémy. Je pravda, e se pravidelných jednání zúèastòovali
zástupci NF, ÈSSD a KSÈM. Tìchto jednání se
zástupci ODS odmítali zúèastnit, jednali mezi

sebou jednotlivci, z naí strany pan Vychodil
s paní Toufarovou, ale s nevalným výsledkem. Ani jednání zmocnìncù stran na radnici
ve støedu 6. 11. nepøineslo ádný výsledek,
rozelo se krátce po svém zaèátku. Zástupci
NF, ÈSSD i KSÈM získali velmi rychle dojem,
e se jim zástupci ODS snaí vnutit svou pøedstavu povolební spolupráce, jakou ODS praktikovala v pøedcházejících letech, v èem je
dalí jednání jen utvrzovala. Zástupci KDUÈSL se snad ani ádných povolebních jednání
nezúèastnili, my o ádném nevíme.
Od voleb minulých uplynuly ji ètyøi roky,
od tìch vzdálenìjích jetì víc, povolební
situace se zmìnila, ale místní sdruení ODS na
dnení situaci reaguje postaru, jak bylo zvyklé. Pak se nesmí divit, a dá se to tak nazvat,
svému neúspìchu.
I kdy na tato povolební vyjednávání byla
stanovena jen krátká doba, vdy volební výsledky byly vyhláeny v sobotu 2.11.02 v noci
a do ustavující schùze zastupitelstva v pondìlí 11. 11. 02 zbývalo jen osm dní, po intenzivních jednáních hlavní rysy povolebních dohod mohla vìdìt paní Hlochová ji v pátek
8. 11. 02. Co je na tom patného?
Ji v ten den pøinesly Zlínské noviny pøíspìvek o situaci mezi volebními stranami
v Napajedlích, kde se mj.uvádí, e "ODS do
koalice s komunisty v ádném pøípadì nepùjde, take se zøejmì dostane do opozice", jak
mìla prohlásit paní Toufarová. Pan Cívela mìl
taky prohlásit, e "s komunisty rozhodnì do
spolupráce nepùjdeme".
Tyto dvì strany nechtìly spolupracovat,
ani vyjednávat, nejen s komunisty, ale, jak je
vidìt, ani se stranami ostatními.
Ne, paní Hlochová, nebylo to ádné divadlo. Vy jste vidìla "jen" finále.
Termín "odchod do opozice" se pouívá
po parlamentních volbách, kdy strany, jejich
pøedstavitelé se nedostali do vlády, do opozice odcházejí a dìlají vládì vemoné naschvály. V Napajedlích je to termín k pousmání.
Strany, jejich zastupitelé se v pøedchozích obdobích nedostali do rady mìsta díky
"koalici" ODS a KDU-ÈSL, v r.1994 KSÈM,
v r. 1998 ÈSSD, se za strany opozièní nepovaovaly, ani se za opozièní neprohlaovaly.
Jejich poèáteèní elán to nepochybnì poznamenalo, brzy se vak v zastupitelstvu mìsta
normálnì zapojili do jeho èinnosti.
Proè se za opozièní stranu prohlaují zástupci strany, která na své kandidátce mìla
jen své ètyøi èleny, kteøí navíc byli postaveni
na místa, jak se øíká, nevolitelná. Zøejmì èlenstvo ODS nechtìlo, nebo nemìlo odvahu "nést
svou kùi na trh", protoe za ODS nebyl do
zastupitelstva mìsta zvolen ani jeden èlen
této strany. Ale jednání za ODS vedli "kovaní
odesáci", kteøí vak za svou práci v zastupitelstvu mìsta neponesou ádnou zodpovìdnost,
ostatnì ani za "úspìch" povolebních jednání.
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V hlavní kanceláøi ODS z postoje místního
sdruení ODS musí mít radost.
Jsme pøesvìdèeni, protoe vìtinu zvolených nezávislých zastupitelù na kandidátce
ODS známe z pøedchozí èinnosti v zastupitelstvu mìsta, e se ádnými opozièníky nebudou cítit, a e se vichni, vèetnì dvou nových
zastupitelù, normálnì zapojí do jeho práce.
"Odchod do opozice" u KDU-ÈSL je jetì
podivnìjí, a nám to zastupitelé za KDU-ÈSL
prominou, vdy jsou to nai kolegové, které
taky léta známe.
Tato strana je zøejmì zvyklá z parlamentu, e a tyto volby vyhraje kdokoliv, je jedno
zda ODS èi ÈSSD, nebo dokonce v tzv. totalitì
KSÈ, vdy musí mít ve vládì nejen ministry,
ale dokonce i místopøedsedu vlády.
Zastupitelstvo mìsta Napajedla není vláda republiky, svou neúèast v radì mìsta si
zástupci této strany urèili sami. I zde jsme
pøesvìdèeni, e zastupitelé za KDU-ÈSL se
jako opozièníci chovat nebudou.
A co øíci k volbì starosty? U funkce
zastupitele není jednoduchá. Není to jen èas
strávený na schùzích zastupitelstva nebo rady
rozíøené o èleny zastupitelstva, i na nì se
musí zastupitel øádnì pøipravit, je to práce
v nejrùznìjích výborech nebo komisích, dozorèích radách atd. Za tuto práci je odmìna
malá, nejèastìji ádná. Èlen rady mìsta má
tìch schùzí i funkcí více.
Pøedstava obèanù o práci zastupitelù je
velmi zkreslená, pøesto pøed volbami má kadá strana problémy s obsazením kandidátky,
vdy ji musí obsadit celou, i na tìch místech,
která nejsou volitelná. Je zapotøebí podìkovat vem obèanùm, kteøí byli ochotni kandidovat, zejména za nai stranu, z nich mnozí
riskují nepøízeò ze strany svých zamìstnavatelù.
Starosta i místostarosta se volí z øad zastupitelù. Tuto práci vykonává zvolený funkcionáø dvacet ètyøi hodiny dennì. Pro výkon této
funkce musí opustit své pùvodní povolání
a nikde nemá zaruèeno, e se ke své práci
vrátí, i kdy zákony tvrdí opak.
Ne kadý zastupitel je vhodný na tuto
funkci, ne kadý je navren svou stranou na
tuto funkci a z tìch vhodných a navrených
ne kadý je ochoten pro tuto funkci opustit
svou práci. Tìm, kteøí jsou "ochotni to vzít", je
zapotøebí podìkovat a ne zpùsob jejich volby
zpochybòovat.
Je pravda, e se ustavující schùze zastupitelstva mìsta mohlo zúèastnit více obèanù
Napajedel, zejména nezvolených kandidátù.
Je ale také pravda, e vech schùzí zastupitelstva mìsta by se mìlo zúèastòovat daleko
více obèanù. Obèané mìsta by se mìli vìtí
mìrou podílet na práci zastupitelstva mìsta
svou prací ve výborech a komisích, které jsou
poradními orgány zastupitelstva mìsta.
Pak by si takhle, ale i jinak, angaovaní
obèané nekladli s paní Hlochovou otázku,
zda: pøítì zase volit? Naopak, vìdìli by, a
vìøíme, e to u ví i paní Hlochová, e: PØÍTÌ
ZASE VOLIT !
Zastupitelé za KSÈM v zastupitelstvu Mìsta Napajedla Josef Boïa, Stanislav Mika, Zdenìk Mikel, Ivan tyks, Ing. Vítìzslav Vystavìl
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Vážená paní Hlochová
Jsem velmi ráda, e se nael alespoò jeden
obèan, který se pozastavil nad definitivním
závìrem letoních voleb, tak, jak byl prezentován, (právem udiveným obèanùm), na ustavujícím shromádìní novì zvoleného zastupitelstva dne 11. 11. 2002. ODS dluí svým volièùm
a moná i tìm, kteøí nevolili nae kandidáty
vysvìtlení událostí pøed datem 11. 11. 2002.
Vysvìtlení nebylo mono uveøejnit ji v listopadovém èísle, nebo ODS se, tak jako obèané,
dozvìdìla definitivní sloení rady a na ustavujícím shromádìní.
Tento zcela nový prvek do povolebních
postupù vnesl letoní vítìz voleb NF- Sdruení
nezávislých kandidátù. Pokud je zvoleno více
subjektù a nikdo nezíská nadpolovièní vìtinu, je obvyklé vést povolební vyjednávání o
sloení rady a o podpoøe kandidátù na uvolnìné funkce starosty a místostarosty. Výsledky
letoních voleb nastala teoreticky velmi obtíná výchozí situace. Tøi volební subjekty
(NF,ODS a KSÈM) získaly shodnì 5 mandátù a
KDU- ÈSL a ÈSSD shodnì tøi mandáty. Povolební vyjednávání døíve vdy probíhala tak, e
stávající starosta svolal první schùzku vech
subjektù zúèastnìných ve volbách. Vítìz voleb pak vedl se vemi povolební vyjednávání.
NF jako vítìz letoních voleb zvolilo "nestandardní" postup. Ji v nedìli po volbách si zvalo
zástupce jednotlivých stran. Z tìchto jednání
vylouèil vítìz pouze ODS. Zøejmì ji v tento
den byla rozdìlena køesla v radì mìsta. Mùeme tak usuzovat pouze z faktu, e nám bylo
následnì nabídnuto panem Vychodilem, èlenem KSÈM, jedno místo v radì mìsta, kterého
se tato strana byla ochotna vzdát ze dvou jim
pøidìlených a to jmenovitì pro ing. Pavla Ratiborského. Jako partnery v této fázi vítìz evidentnì zvolil KSÈM, ÈSSD a KDU-ÈSL. ODS
pøijala tuto skuteènost, ale na chvíli podlehla,
stejnì jako volièi, iluzi zvané "nezávislost". Na
své pondìlní schùzce , která se konala spoleènì se vemi kandidáty kandidujícími na její
kandidátce, vyhodnotila vzniklou atypickou
povolební situaci. Na základì rozhodnutí z této
schùzky jsem byla povìøena jednat s lídrem
kandidátky NF panem Mgr. Zatloukalem o tom,
zda jde o definitivní odmítnutí jednání s ODS,
pøípadnì zda existuje vùle k jednání. Na pro
mne nezapomenutelné schùzce byla ODS ústy
lídra ujitìna, e s reprezentací ODS nehodlá
vítìz jednat a zvlátì ne se mnou. Zároveò mi
bylo oznámeno, e se vítìz rozhodl maximálnì
jednat s jednotlivými jím vybranými naimi
zastupiteli. Toto rozhodnutí mi sdìlil pan lídr
tak jasnì a slunì øeèeno dùraznì, e nezbylo
ne ho vzít na vìdomí. Koneènì jsme se dozvìdìli alespoò nìjaké stanovisko vítìze. Zda arogance,se kterou pan Mgr. Zatloukal se mnou
jednal, je vlastní jeho povaze nebo zda to byla
role, kterou mu svìøilo vedení kandidátky,
zùstane, tak jako mnohé, zøejmì nevysvìtleno. Setkala jsem se s tímto pánem poprvé a
doufám, e i naposledy. Pokud by to byl soukromý rozhovor, odela bych ji po suverénním nástupu lídra a po jeho milých úvodních
vìtách. Byla jsem vak, bohuel, povìøena
kolegy z ODS a zvolenými zastupiteli, take
jsem musela pøihlíet tomuto absurdnímu divadlu a do konce. S podobným chováním
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jsem se setkala pouze v dobách normalizace,
kdy jsem byla opakovanì zvána ve Fatøe na
sekretariát KSÈ kvùli emigraci své sestry a
jiným kádrovým deliktùm. Po návratu ze Zlína, kam si mì pan lídr pozval, jsem o prùbìhu,
a hlavnì jasném výsledku schùzky, informovala èleny ODS a zvolené zastupitele. Na spoleèné schùzce pak bylo proto jednomyslnì
rozhodnuto, smíøit se s touto skuteèností a
zaèít se pøipravovat na novou roli opozice.
Po odchodu KDU-ÈSL z nabídnuté úèasti
v radì pokraèovala nestandardnost postupù
jetì nabídkou vítìze, kterou nám vzkázal po
panu Cívelovi, èlenu KDU-ÈSL. Jednalo se tentokrát o dvì místa v radì s podmínkou, e to
nesmí být PaeDdr. Pacholíková a pøekvapivì i
pan Ivan Juøena. To, e následné køeèovité
nabídky jakési povolební spolupráce ztroskotaly na oboustranném nezájmu, bylo ji jenom
logickým vyústìním této kuriózní situace.
Pokud by toto moje líèení událostí ve Vás,
váená paní Hlochová, pøípadnì v jiném ètenáøi vzbudilo názor, e lo o postupy nezkueného vítìze, mohu Vás ujistit, e tomuto klamu
jsme na chvíli také podlehli.
Skuteènost je naprosto jiná. Kandidátka
NF - sdruení nezávislých kandidátù byla pùvodnì skládána panem øeditelem a jednatelem NBTH ing. Polákem za vydatné asistence
pana ing. Alee Jirkù, øeditele a jednatele druhé dceøiné spoleènosti Technické správy mìsta. edá eminence této kandidátky pan ing.
Jirkù nám jako èlen ODS vnucoval tuto jetì
nevytvoøenou kandidátku ke spolupráci, jako
kandidátku pravicovì orientovaných obèanù,
kteøí nesouhlasí s politikou ODS. Oba páni
øeditelé se profilovali jako silní odpùrci stávající starostky PaeDdr. Pacholíkové, sekundoval jim u toho i jednatel tøetí stoprocentní
dcery pan Bedøich Horký, který nakonec také
na této kandidátce kandidoval. Pan ing. Ale
Jirkù, rozkroèen mezi dvìma kandidátkami NF
a ODS, oznámil své - pro ostatní èleny ODS
pøekvapivé rozhodnutí - být protikandidátem
PaeDdr. Pacholíkové. Jeliko realizoval své
svérázné pøedstavy o protikandidatuøe tím, e
se intenzivnì vemi prostøedky snail paní
starostku skandalizovat a zneváit její práci,
ODS rezolutnì odmítla jeho postupy i pøípadnou spolupráci s " nezávislostí" a vìtinovì podpoøila kandidaturu PaeDdr. Pacholíkové. Proti
komu, kromì paní starostky, byla zamìøena i
úèelová kampaò proti slouèení kol pod jedno
vedení ví jen její aktéøi. Personální propojení
aktérù této kampanì s kandidátkou NF je velmi
èitelné. Po zveøejnìní kandidátky NF jsme
mohli pouze konstatovat, e jde opravdu tìko
o pravicovì orientovanou kandidátku. Kandidatura dalího øeditele instituce mìsta na volitelném místì pouze potvrdila, e novì vzniklá
personální unie øeditelù dceøiných spoleèností se rozhodla posílit svùj vliv na øízení radnice
kandidaturou do zastupitelských orgánù mìsta. Nosná èást programu ODS v letoních volbách je o rozhodnutí pokusit se eliminovat léty
vytvoøené propletence pøíbuzenských a dalích osobních vztahù mezi institucemi mìsta.
Nelze kázat vodu a pít víno. Z tohoto dùvodu
pøijala ODS rozhodnutí, odvolat ze své kandidátky ing. Alee Jirkù, øeditele a jednatele
dceøinné spoleènosti, nebo byla a je pøesvìdèena, e úèast tìchto osob je støetem zájmù. U
jenom skuteènost, e tito pánové vedli podstatnou èást pøedvolebního boje v rámci své pracov-
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ní doby, za kterou jsou placeni z prostøedkù
rozpoètu mìsta, je toho dùkazem.
Pokud by volièi podlehli závìru, e tím, e
pan ing. Poláek nebyl zvolen a pan ing. Jirkù
byl staen z kandidátky jejich vliv na vedení
radnice skonèil, jsou na velkém omylu. Jejich
úzké pøátelské vztahy k nìkterým zvoleným
èlenùm rady mùeme sice v opozici pouze
monitorovat a doufat, e se zvolení èlenové
rady dokáou povznést nad pøátelské vztahy a
vyadovat po jednatelích dceøinných spoleèností, aby plnili své zákonné povinnosti, zvlátì v oblasti hospodaøení s prostøedky rozpoètu
mìsta. Zda se potvrdí v pøítích ètyøech letech
i informace o tom, e se páni øeditelé pokusí o
privatizaci firem, které øídí, budeme v opozici
spolu s Vámi peèlivì sledovat.
Prosím Vás, paní Hlochová, i ostatní volièe, aby nevìøili úèelovì íøené li, e opozice
na radnici znamená nicnedìlání, pøípadnì, jak
se naivnì domnívá pan ing. Poláek v jeho,
dnes ji pravidelném mediálním vystoupení
ve Zlínských novinách, negaci veho pozitivního. Nai zvolení zastupitelé kandidovali s
rozhodnutím intenzivnì se podílet na práci
zastupitelského sboru. Mantinely, které jim
vymezil vítìz, jim tuto práci neulehèí. I v opozici lze úèinnì pracovat.
Jetì bych ráda dementovala dalí úèelovì íøenou le, e na radnici rozhodoval sekretariát ODS ( autor opìt ing. Poláek). Nevím,
zda pan ing. byl nìkdy èlenem KSÈ, ale ujiuji
ho, e MS ODS sekretariát nemá. Zvolení zastupitelé vyèítali ODS pravý opak, e je po volbách nechává bez pomoci. V závìru minulého
volebního období jsme se tuto oprávnìnou výtku pokusili napravit. ádným politickým tlakem, ale zprostøedkováním nutné odborné pomoci pøi øeení nìkterých nároèných problémù.
Pokud by volièi podlehli dalí legendì, e
levicový pøevrat na napajedelské radnici je
náhodnou krizovou variantou, je nutno k této
situaci konstatovat: Nezávislost dopomohla
zcela vìdomì k úèasti ve vedení radnice ÈSSD,
která v Napajedlích nikdy nedocílila výsledkù,
které by ji k tomu opravòovaly. Které osoby z
kandidátky "nezávislých" tento levicový puè
iniciovaly, není pro výsledek podstatné.
Smutným dùsledkem této letoní volební
fraky by byla, paní Hlochová, jetì mení
úèast volièù v pøítích volbách. Jsem optimista
a doufám, e tomu bude naopak. Volièi by mìli
vyuít nabídky volebních subjektù a zúèastnit
se pøedvolebních setkání s kandidáty. Obliba
bezbøehé "nezávislosti" snad také jednoho dne
vyprchá. Osobnì si velmi váím vech, kteøí
kandidovali na kandidátce ODS v letoních
volbách. Jasné vyjádøení politické orientace,
aè nejsou èleny ODS, povauji za daleko poctivìjí, ne schovávat se za nezávislost. Málokdo si uvìdomuje, jak velkým nebezpeèím pro
demokracii je vzrùstající obliba nezávislosti.
Za ní se schová velicos. Letoní volby v Napajedlích jsou typickým pøíkladem.
Jsem velmi ráda, e vichni zvolení zastupitelé vèetnì konèící starostky Pacholíkové
pøijali poráku s úsmìvem a noblesou. S úsmìvem a noblesou pøijímají i to, jak mluvèí kandidátky NF pan ing. Poláek publikuje ve Zlínských novinách výsledky práce minulého zastupitelstva jako fantastické mylenky nového
vedení radnice. Absurdní divadlo zøejmì pokraèuje.
Zuzana Toufarová, pøedsedkynì MS ODS
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Vážení občané, upřímně děkuji Vám všem,
kteøí jste mi dali v listopadových volbách
svùj hlas. Vaí zásluhou jsem byla tøetí v poøadí.
Dostala jsem se zastupitelstva mìsta.
Od kvìtna 2001 do listopadu 2002 jsem
pracovala jako starostka mìsta. A protoe
nebylo nikde komplexnì uvedeno, co bylo
za toto období vykonáno, dovolte abych tak
uèinila teï a vzpomenula akce pro mìsto
nejdùleitìjí.
 jednání v Praze na Fondu ivotního prostøedí o plnìní naí zástavní smlouvy
(dojednáno kladnì, úprava smlouvy
a zahájení rekonstrukce kotelen)
 jednání s Povodím Moravy a majiteli
pozemkù v lokalitì od mostu k Moravní
ulici - o stavbì protipovodòových hrází.
Po úspìném jednání byla po pìti letech
zahájena stavba protipovodòové hráze.
 probìhla anketa obèanù a na jejím základì byl rozíøen poèet autobusových spojù do Zlína
 sestavení kritérií pro vypracování seznamu adatelù o byt
 vypoøádání se s neplatièi v mìstských
bytech - tøi nájemníci byli pro dlouhodobé dluhy vystìhováni
 personální zmìny v odboru SMIR
a finanèním odboru a zkvalitnìní práce
 první jednání s monými zájemci o byty
v bytovém domì Na Kapli - odsouhlasena výstavba bytového domu Na Kapli
a èástka 800 000 Kè na vypracování projektu (v souèasné dobì je tato èástka
pøevedena na rok 2003)
 vyøízení dotace na rekonstrukci høitì u
základní koly (nejvìtí zásluha náleí
Fr. Cívelovi) - po schválení státního rozpoètu by to znamenalo 6 milionù pro
Napajedla
 interní audit MìÚ a vech organizací
mìsta - výsledky byly pøedány radì 31.
10. 2002
 jednání o slouèení kol do jednoho právního subjektu a pøemístìní ZU do staré
koly - zastupitelstvem mìsta zamítnuto
a zvoleno øeení pøemístìní ZU do budovy bývalého klátera (realizace do 1.
9. 2003)
 nový chodník v ulici Zahradní - 250 tis. Kè
 rekonstrukce ulice Høbitovní 1,65 mil. Kè
 rekonstrukce ulice Pod Kalvárií - 5,2 mil. Kè
 oprava chmelnické lávky - 1,3 mil. Kè
 oprava støechy na staré kole - 1,7 mil. Kè
 výmìna oken v budovì staré koly - 3
mil. Kè (pouze èást)
 parkovitì v ulici Husova - 361 615 Kè
 parkovitì v ulici 2. kvìtna - 370 985 Kè.
To vechno je uvedeno v usneseních
rady a zastupitelstva mìsta.
Kadý obèan zpravidla hodnotí práci mìsta podle svých osobních zkueností. Nìkterým bylo vyhovìno, nìkterým, bohuel, ne
a cítili to jako køivdu. Vdy jsem se vak
setkala se sluným a vstøícným jednáním.
I kdy vím, e se objevily výhrady - rekonstruk-

ce Zahradní byla moc drahá, rekonstrukce Pod
Kalvárií byla zbyteèná pro pár domkù
Vude ijí lidé a vichni chtìjí ít dobøe.
Neustálé dílèí opravy jsou plýtváním prací i
penìzi. Ulice Pod Kalvárií je jednou z nejstarích v Napajedlích a rekonstrukci si skuteènì
zaslouila, stejnì jako více napajedelských
ulic, napø. ulice Diviova. Chodník v Zahradní
byl drahý, ale postupnì by mìlo dojít na rekonstrukci vech nevyhovujících chodníkù.
Zøejmì nejvíce vak nadzvedla nìkolik
jednotlivcù kauza kol. Øíkám jednotlivcù,
nebo to nebyli zdaleka ani vichni rodièe
dìtí staré koly a i kdybych pøiznala, e
vichni jsou tie proti - poøád jetì zbývá
7 000 obyvatel mìsta, kteøí se nevyjádøili.
Proè jsem usilovala o spojení kol, o tom
jsem ji v Napajedelských novinách psala.
Byla to snaha øeit alostný stav ZU a snaha
odlehèit finanèní zátìi mìsta správou mnoha kolních budov, které kapacitnì zbyteènì
pøevyují skuteènou potøebu. Nesou samozøejmì vyí náklady na opravy, spotøebu
energií. Nová kola má kapacitu 810 ákù skuteènì ji navtìvuje 619. Stará kola uvádí
kapacitu 350 ákù a má 323. Pøitom mìstu
scházejí levné startovací byty pro mladé lidi a
pøedstava, e se bývalý kláter rekonstruuje
na byty, byla lákavá. Naruila jsem zajetý systém a staré zvyky - jedno bylo, zdali dobré nebo
patné. Zájmy jednotlivcù byly ohroeny.
Zøejmì nevím, jak se ve kolách uèí - po
tøicetileté praxi. Zøejmì jsme bohaté mìsto
a ulo mi to.
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Nevím, jestli jsou to ty pravé dùvody, pro
které se se mnou od 2. listopadu u nikdo
z lidí kolem radnice nebavil, pøestala jsem
existovat.
Ráda bych odpovìdìla i na èlánek paní
Hlochové v minulém vydání Napajedelských
novin. Ctím výsledky voleb, obèané rozhodli. Byla jsem kandidátkou na starostku a nechtìla jsem "to jen vzít". Chtìla jsem pracovat a práce mì zajímala, dìlala jsem ji ráda.
Ale byla jsem pro tuto funkci - jak mi bylo
nìkolikrát vzkázáno - neádoucí. Teprve
teï a v tolika letech jsem poznala, kolik
mùe být v lidech zloby a závisti. Nikdo
není tak èestný, aby Vám nìco øekl do oèí,
kodí jen po stranì. Dnes vím, e kdybych
ve svých vymìøených 18 mìsících vùbec
nic neudìlala, zejména se nesnaila o slouèení kol do jednoho subjektu, na nic se
neptala a nic nechtìla vìdìt napø. o hospodaøení s prostøedky mìsta - byla bych zøejmì dobrá starostka. Osudem kadé pravdy
je, e ne dojde uznání, je pøedmìtem posmìchu.
A pokud se nìkdo pozastaví nad termínem "opozice", a si laskavì povimne, e
je to opozice aktivní. Stejnì jako ostatní
èlenové zastupitelstva jsem i já projevila
zájem o práci v orgánech zastupitelstva konkrétnì ve finanèním výboru. Zastupitelstvo hlasovalo 9. prosince. Není to zámìr, je
to vskutku jen náhoda, e volba pro mì opìt
nedopadla pøíznivì? Mohu Vás ujistit, e
ani tohle mì neodradí a dokud mohu, budu
ve prospìch mìsta usilovat dál. Zastupitelù je dvacet, obyvatel mìsta, kteøí mi dali
hlas, je 996.
PaedDr. L. Pacholíková

K povolebnímu vyjednávání
Jako doposud vdy po oznámení výsledkù voleb zaèala povolební vyjednávání i v Napajedlích. Jednalo se hlavnì o
obsazení místa starosty mìsta, místostarosty a sedmièlenné rady mìsta, nebo
body volebních programù se pøíli nelií.
Zástupci KSÈM vzhledem k volebnímu výsledku poadovali pøedevím zastoupení vech stran a hnutí ve vrcholných orgánech mìsta (v souladu s volebním programem). Vzhledem k tomu, e v
prvním kole vyjednávání sdruení NF (jako
vítìzové voleb) nepoadovalo místo starosty ani místostarosty, zástupci KSÈM
pøedloili návrh na obsazení místa místostarosty a nepoadovali ji dalí zastoupení v radì mìsta - tento návrh nezískal
podporu. Pøi dalích jednáních se sdruením NF, ÈSSD a KSÈM byly pøedloeny
návrhy na obsazení místa starosty z kandidátky ÈSSD a místostarosty z kandidátky
sdruení NF. Na základì této skuteènosti
zástupci KSÈM pøedloili návrh na dva
èleny rady. Pøi této variantì dolo ke shodì. Stále zùstával prostor pro zastoupení
vech stran v radì.

Jak se zbývající strany k povolební
situaci vyjadøovaly?
Ve Zlínských novinách z 8. listopadu
2002 v èlánku "Situace v Napajedlích je
nejasná" se dovídáme z vyjádøení pøedsedkynì ODS - "Vypadá to na nepsanou
koalici mezi nezávislými, sociálními demokraty a komunisty a s tìmi my do koalice v
ádném pøípadì nepùjdeme". Z vyjádøení
zástupce KDU-ÈSL se dovídáme "S komunisty rozhodnì do spolupráce nepùjdeme. Jestli se s nimi spojí nezávislí, pøikloníme se k pravému politickému spektru "
Z listopadových Napajedelských novin se dovídáme, e obì strany ODS i KDUÈSL zvolily odchod do opozice.
Co dodat?
Snad jen to, e v komunální politice
jde pøedevím o øeení konkrétních problémù mìsta a jeho obèanù. Od nich jsme
dostali vichni zastupitelé mandát, vyuijme ho ve prospìch obèanù a naeho mìsta co nejlépe.
Jsme pøipraveni spolupracovat se vemi skuteènými demokraty a ne politikaøit.
Josef Boïa, zastupitel za KSÈM
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Jaká je skutečnost
Pozornì jsem si pøeèetl èlánek uvedený v
listopadovém vydání Napajedelských novin
pod názvem "Napajedla si zaslouí sportovní
halu" a pøiznám se , e pokud by byla tato
otázka poloena i mnì, bez dlouhého pøemýlení bych odpovìdìl, e ano. Pøi hlubím zamylením se nad obsahem odpovìdí tajemníka TJ Fatra Slavie pana Petra Chaloupky, na
otázky kladené mu k této záleitosti nevím, zda
to byly odpovìdi natolik fundované, aby skuteènou potøebu sportovní haly jednoznaènì
zdùvodnily. Posuzování této záleitosti je ale
vìcí jiných kompetentních míst, která budou
v této záleitosti rozhodovat. Doufejme, e budou jejich rozhodnutí pøíznivá.
Nemohu vak jako èinovník napajedelského Sokola pøejít bez povimnutí uvedené odpovìdi pana Chaloupky na poslední otázku
"Jaká je spolupráce se samotnými oddíly
a tìlocviènou jednotou Sokol". Zde pan Chaloupka stroze odpovídá - "rùzná. Pokud se
jedná o Sokol, nedosáhli jsme shody na samém poèátku, kdy nám v podstatì bylo jedno
pod jakou hlavièkou budeme fungovat".(tolik
pøesná citace). Je pravdou, e v té dobì vedená jednání mezi TJ Fatra-Slávia, výborem oddílu ZRTV a èinovníky obnovující se tìlocvièné
jednoty Sokol Napajedla øeící majetkoprávní
záleitosti a dalí spolupráci, byla oboustrannì obtíná. V majetkových záleitostech bylo
dosaeno dohody o navrácení sokolovny Sokolùm. Nìkolikráte opakovanou nabídku
k pøechodu cvièencù ZRVT do obnovené napajedelské sokolské jednoty vedení oddílu

Roek P.

Charitní sbírka
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ZRTV jednoznaènì odmítlo. U ádného v té
dobì vedeného jednání pan Petr Chaloupka
jako èinovník TJ Fatra-Slávia nebyl. Proto si
myslím, e není na místì, aby právì on spolupráci se Sokolem hodnotil a veøejnì uvádìl
nepøesné a v nìkterých pøípadech nepravdivé
informace pro napajedelskou veøejnost.
Milan Vykoukal, Sokol Napajedla

Poděkování
Místní sdruení ODS dìkuje PaeDdr.
Libui Pacholíkové, Tomái Plichtovi, ing.
Pavlu Ratiborskému, Ivanu Juøenovi, MUDr.
Zdeòce Horké, Mgr. Miroslavu Malchárkovi, Danì Kélové a Marii Vaòáèové za velmi
dobrou práci, kterou vykonali pøi plnìní mandátù v minulém volebním období.
Jsme pøesvìdèeni, e dobré výsledky ODS
v letoních volbách jsou ocenìním této práce.
Novì zvolenému zastupitelstvu vytvoøilo pøedchozí zastupitelstvo velmi dobré výchozí podmínky zahájením nìkterých projektù (napøíklad rekonstrukce sportovního areálu 2. základní koly, výstavby bytového domu na
Kapli, zpracováním studie rekonstrukce námìstí apod.).
PaeDdr. Libue Pacholíková byla ve funkci starostky pouze jeden a pùl roku. Za tuto
dobu odevzdala pro mìsto Napajedla velmi
významný kus práce. Zaèala realizovat dlouhodobé zámìry volebních programù ODS spoèívající v provedení personálních zmìn ve
vedení nìkterých odborù radnice. Prosazovala dùslednou kontrolu hospodaøení s prostøedky rozpoètu mìsta, zvlátì kontrolu hospodaøení dceøinných spoleèností.
Vítìz letoních voleb NF - sdruení nezávislých kandidátù se pokusil zneváit její práci. I pøes to, e bývalá starostka dostala od
volièù tøetí nejvyí poèet hlasù, zasadil se
vítìz voleb vemi prostøedky o to, aby nemohla pokraèovat v práci starostky. Najít na funkci
starosty èlovìka, který je dopøedu vybaven vemi potøebnými vlastnostmi, je velmi obtíné.
ODS je pøesvìdèena, e pozitiva v práci paní
starostky vysoce pøevýila. Ná dík ji rozhodnì
právem patøí. To, e ji vítìz voleb odmítl zvolit na
posledním zasedání zastupitelstva jako pøedsedkyni finanèního výboru by mohlo být a smìné, pokud by to nebyla váná realita Napajedel
roku 2002. Kde se bere a hlavnì kde konèí takoMS ODS
váto nesmyslná zavilá zá?

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za přízeň
a projevenou důvěru v letošním roce. Přejeme
Vám klidné prožití vánočních svátků a hodně
úspěchů v roce 2003. Pro zpříjemnění Vánoc
pro Vás máme připraveny dárky - za každý
nákup nad 2 000 Kč - kolekce čokoládových figurek zdarma.

-5%

- 10 %

-7%

mobilní telefony

počítačové sestavy

papírenské zboží

Mejzrová VII.A

Daně a jak na ně
Dotaz: Vude slyím, jak vichni nakupují, zvyují náklady a tím sniují zisk. Nemyslím tím nákup materiálu na zakázky,
ale reklamní pøedmìty apod. Kde je uvedeno, co si mùu dát do nákladù?
Odpovìï: Z pohledu uplatnìní výdajù
(nákladù) na dosaení, zajitìní a udrení
zisku je lhostejné, zda je zaèátek nebo konec zdaòovacího období. V Zákonu o daních z pøíjmù je v § 24 uvedeno, co lze mimo
jiné uznat jako výdaj (náklad) na dosaení,
zajitìní a udrení zisku. Není to úplný
výèet. Naopak § 25 tohoto zákona stanovuje, co uznat nelze.
V závìru roku, pokud mají volné finanèní zdroje, nakupují podnikatelé materiál, náøadí atd., které pouijí v podnikání v
dalím roce. Tím skuteènì sníí daòový základ a vytváøejí pøedpoklad k rùstu zisku a
tím i daòového základu v dalích letech.
(Pozor na zpùsob úètování.)
Do výdajù (nákladù) lze zahrnout pøedmìty urèené k propagaci (pøedání obchodním partnerùm apod.), jejich hodnota bez
danì z pøidané hodnoty nepøesahuje 200
Kè a jsou opatøeny oznaèením firmy. Pøitom nesmí jít o zboí, které je pøedmìtem
spotøební danì. Zpravidla se jedná o rùzné
kalendáøe .....
Úèelnost vynaloení prostøedkù se nehodnotí ve sváteèní pohodì, ale v dobì,
kdy na sváteèní dny jenom vzpomínáme.
Vdy je nutno zvaovat, zda se jedná o prostøedky vynaloené za úèelem dosaení, zajitìní a udrení zisku.
Skuteènost, e nìkdo nyní nakupuje
jetì nutnì neznamená, e z tohoto nákupu
bude mít stejnou radost i v pøítím roce.
Vem ètenáøùm pøeji, kromì pevného
zdraví, klidný a pohodový kontakt se svým
správcem danì.
Zdroj vymezení: Zákon 586/92Sb., §24,
§25,§30, Zákon 593/92 Sb. § 7)
Daòový kalendáø:
27. prosince 2002 - Daòové pøiznání
DPH a platba danì za listopad 2002
27. prosince 2002 - Daòové pøiznání
spotøební danì za listopad 2002
Ing. Antonín Dospiva,
daòový poradce è. 1598, 0603/759133
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O házené s Janem Hofmanem

NAPAJEDELSKÉ

Házená v Napajedlích
Fotbal a hokej, hokej a fotbal - tím ije
èeská sportovní veøejnost po celý rok.
A podøízeno je tomu i sportovní zpravodajství. Jen jako obèasný doplnìk se velmi struènì objeví volejbal èi koíková, jetì ménì
èasto házená a zcela mimo zájem médií jsou
dalí kolektivní sporty. Pøitom i mimo fotbalové a zimní stadiony dochází k zajímavým
situacím i urputným bojùm a k vidìní jsou
vynikající sportovní výkony.
l Nemrzí vás malý zájem veøejnosti a
médií, ptám se pøedsedy házenkáøského
oddílu TJ Fatra-Slavia Jana Hofmana.
"To víte, e mrzí. Házená se hraje v mením prostoru, ne kopaná, ale bývá zde stejnì
runo. Sportovní napìtí mezi diváky není
rozhodnì mení, na høiti dochází ke stejnì
zajímavým a napínavým situacím, hra je rychlá, nechybí jí vtip a dehrává se tu spousta
urputných soubojù. Máme svùj okruh pøíznivcù, návtìvnost na napajedelském høiti
házené se pohybuje okolo stovky divákù,
kteøí dokáí vytvoøit bájeènou atmosféru,
vztah mezi hráèi a diváky je pøáteltìjí. Mrzí
- kdy vezmeme v úvahu fakt, e pozornost
médií pøitahuje sponzory a tím i peníze. Mrzí
mì vak hlavnì nízký zájem pøímo v naem
mìstì, vezmeme-li v úvahu, jak kvalitní házená se v souèasné dobì v Napajedlích hraje."
l Podzimní èást soutìe skonèila pøed
nìkolika dny. S jakými výsledky?
"A-drustvo muù s trenérem Pavlem
Brimusem ukonèilo podzimní èást soutìe
24. listopadu vítìzstvím v Olomouci a se ziskem 18 bodù vede II. ligu. Výkonnost
v mustvu je velmi vyrovnaná. Nebylo by
vak fér, kdybych nevzpomnìl nìkolik jednotlivcù, kteøí trvale dobrými výkony celkovou úroveò pøevyují. Jsou to pøedevím
noví hráèi Martin Vako a Daniel Nesrsta,
kteøí k nám v letoní sezónì pøili z FrýdkuMístku a ze Zlína. I kdy není soutì prozatím
statisticky uzavøena, Martin Vako svými 64
vstøelenými brankami aspiruje na nejlepího
støelce II. ligy. V obranì dominují Svaa Jurásek, Zdenìk Kaný a Petr Michálek, v útoku
Petr tekl a celé mustvo vdy bezpeènì
podrí oba brankáøi Vladimír Stojar a Jindøich Machan. Jindøich Machan donedávna
výbornì chytal za Duklu a podaøilo se nám jej
získat do Napajedel døív ne zlíntí házenkáøi
zjistili, e se trvale pøestìhoval do jejich mìsta. O házenkáøe z Napajedel je zájem i v jiných oddílech. Dnes hostují v mustvu Zlína
v I. lize Pavel Koeluh a Petr Odstrèilík, Marek Vacula posílil zase mustvo Bystøice pod
Hostýnem.
Áèko trénuje spoleènì s B-mustvem,
spoleènì tvoøí kolektiv 26 hráèù a základní
osmièky jsou doplòovány podle potøeb obou
mustev. Béèko si výbornì vede v divizi
a usiluje o postup do III. ligy.
Dorostenci, vedení trenérem Vítìzslavem
Dalajkou, si vedou ve druhé lize také velmi
dobøe. Na jaøe je èeká ponìkud lepí rozlosování a dá se pøedpokládat, e se umístí do 6.
místa.
Úspìchem je i divize starích a mladích
ákù, o které peèují Ludìk Michna a Radovan
Janota. V podzimní sezónì doplatili právì

A-drustvo muù
áci nejvíc na nepøízeò poèasí, nebo nemìli
kde trénovat a výkon mladího drustva poznamenala i jeho vìtí obmìna, která nastává
vdy kdy základní kádr dovrí stanovenou
vìkovou hranici. Øeením by byla dvì mustva v kadé z kategorií, ale to u si skuteènì
nemùeme dovolit."
l Co èeká na hráèe teï?
"Úplnì nejdøív tradièní zimní soustøedìní v Jeseníkách. Poøádáme je vdy na zaèátku
prosince a spolu s hráèi se jej zúèastòují i
jejich rodiny. Byla to dobrá sezóna, je co
slavit, je tøeba také po èasté nepøítomnosti
vyjádøit vdìènost ivotním partnerkám a dìtem uchystat kompletní nadílku s Mikuláem
a èerty. Házenkáøi nejsou jen dobrý sportovní tým, ale pøedevím dobrá parta.
Na trénincích se znovu sejdeme a
v lednu a od února nás èeká Èeský pohár.
Rádi bychom zopakovali loòský úspìch, kdy
jsme se probojovali a do semifinále, kde nás
zastavil ligový tým Frýdku-Místku."
l Je známou skuteèností, e nejste
jenom pøedsedou oddílu a vedoucím Amustva, ale také finanènì pøispíváte na
èinnost oddílu. Vyjednávání pøedsedy
oddílu se sponzorem musí být dost obtíné, jedná-li se o jednu a tuté osobu.
"Vìnuji se házené od dvaceti let, nejprve
jako aktivní hráè, teï jako funkcionáø. Vlastnì ani neznám jiný zpùsob trávení volného
èasu. Chcete-li tím naznaèit, e mám jako
pøedseda v sobì pøesvìdèit sponzora k vìtím
pøíspìvkùm, ujiuji vás, e se o to èasto
snaím. Pokud jsem vak v úvodu zmínil
otázku penìz, ne proto e bych chtìl hovoøit
o bìných nákladech na provoz oddílu. Problém je jinde a je mnohem vìtí, ne na co
staèí sponzorské pøíspìvky.
Napajedelská házená se pøes vynikající
výsledky vech drustev ocitá na hranici své
existence. Problematika tréninkù a pronájmu
tìlocvièen základních kol je dostateèné známá - pøijde nás na 37 000 roènì. Kromì øeení
této situace, které vidíme na stranì mìsta, je
naim hlavním problémem sportovní hala.
Tedy to, e není.
U pro letoní sezónu bylo stanoveno
Èeským svazem sehrát po tøech utkáních na
konci podzimní a zaèátku jarní sezóny v hale.
Poèasí zpùsobilo, e se na podzim hrála v hale
vìtina zápasù. A jedna hodina ve sportovní
hale v Uherském Hraditi nás pøijde na 550
Kè. Pro pøítí soutìní roèník 2003/2004 se
uvauje o pøesunu vech zápasù do sportovních hal. Konference v minulém týdnu natìstí zatím toto rozhodnutí nevydala, ale
podle mne je nevyhnutelné.
Stále èastìji hovoøíme v oddílu i o zvýe-
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ní finanèního podílu samotných hráèù. Proè
jsme k tomu zatím nedospìli je jenom proto,
e by to zákonitì znamenalo odliv hráèù, a to
pøedevím tìch nejmladích. Ale pokud by
situace dospìla tak daleko, e by se hráèi
pøesunuli do oddílù s lepími monostmi,
tato povinnost by je stejnì neminula. Okolní
oddíly praktikují vìtí finanèní pøíspìvky hráèù u teï.
Ani zvýení poplatkù ze strany hráèù
vak neøeí to hlavní - mít kde hrát. A tím KDE
neznamená u jen v Napajedlích, ale tam, kde
existují pro zápasy podmínky.
To, e v Napajedlích stále není sportovní
hala, která u podle volebních plánù mìla být
dávno, postihne samozøejmì nejvíce dìti a
mláde. Sport je spoleèensky nejprospìnìjí výplò volného èasu. Pøijde-li o ni zralý
èlovìk ve tøiceti letech nebo dospívající jedinec v deseti, dvanácti, patnácti letech, je to
rozdíl a dá se pøedpokládat, kudy se bude
ivot kadého z nich ubírat."
l Pøed nìkolika dny skonèila podzimní èást soutìe, za pár dnù konèí celý rok
- èas vyslovit svá pøání do pøítího roku.
"Asi vás nebudou zajímat má osobní pøání, i kdy i ta souvisí s házenou. Napøíklad má
vnuèka nala ve høe zalíbení a moc bych jí
pøál, aby ji nadení vydrelo a aby se jí daøilo.
Rád vyuiji této pøíleitosti a dìkuji vem
èlenùm oddílu za celoroèní úsilí a divákùm za
milou pøízeò. A se jim v dalím roce daøí
nejménì tak dobøe jako letos, a jsou zdraví,
astní a házená jim pøináí radost. Napajedelskému sportu pøeji do nového roku a vech let
pøítích uválivé a pracovité zastupitelstvo,
které se bude ménì vìnovat politickým rozdílùm a více potøebám obèanù a mìsta." -bv-

Silvestrovský pochod
Døíve ne o Silvestru zasednete
k bohatì prostøenému stolu a oddáte se
bujarému veselí, není na kodu provìtrat si plíce a protáhnout údy procházkou
zimní pøírodou. Skvìlou pøíleitost k tomu
nabízí Klub èeských turistù TJ Fatra-Slavia, který na 31. prosince pøipravil tradièní "Silvestrovský pochod".
Sraz úèastníkù je stanoven na osmou
hodinu na autobusovém nádraí. Odtud
se mùete vydat na nìkterou ze dvou
stanovených tras. Èas k volbì potrvá a
do obce Halenkovice, tento úsek mají
obì trasy spoleèný. Úèastníci pochodu
dlouhého 25 kilometrù odtud pokraèují
smìrem do Spytihnìvi. Pøed obcí odboèí
k hájence a pokraèují pøes Tabarky
k Nové Dìdinì. Smìr zmìní tìsnì pøed
obcí, dojdou k Mrazíkovu kameni a odtud
kolem lomu do obce lutava.
Ti, kteøí zvolí kratí patnáctikilometrovou trasu se vydají z Halenkovic po
zelené znaèce. Na køiovatce vzdálené
asi 500 metrù odboèí vpravo a cesta je
dovede k lomu. Tam najdou lutou znaèku a po ní dorazí bezpeènì do lutav.
A odtud u pokraèují opìt obì skupiny
stejnou trasou po silnici do Napajedel.
KÈT Fatra-Slavia zve k poslední své
letoní akci èleny klubu i vechny obèany mìsta.

NAPAJEDELSKÉ

O vaření
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Vánoce v kuchyni
Pokud patøíte ke snaivým a pracovitým
hospodyòkám, které chtìjí mít o Vánocích
byt jako klícku a hodnì napeèeno a navaøeno
pro vechny své miláèky, pøeji vám, a se
vám to podaøí a vem vaim blízkým chutná.
Proè byste to mìli dìlat jinak, kdy vám to
právì takto vyhovuje a posílí to vae rodinné
tìstí? Nenechejte si kazit náladu pokryteckými øeèmi, e vae vánoèní snaení je nìco
patného. O Vánocích si toti lidé dopøávali vdycky. Mìli sice také své oèistné pùsty,
na které dnes jaksi pozapomínáme, ale po
Novém roce .
Pùst mnohdy pøedcházel i tìdroveèerní veèeøi a rovnì v jejím prùbìhu se obvykle nepodávalo maso - pochopitelnì s výjimkou ryb. Zato tabule byla pomìrnì bohatá a
i v chudích rodinách si lidé pro tuto chvíli
dopøávali nìkolik chodù. Pøevaovaly pokrmy mouèné, jako vánoèky, koláèe a bábovky. Oblíbené byly rovnì polévky. Uchovávání èerstvého ovoce a zeleniny býval problém, ale zase se neetøilo oøechy, medem,
lutìninami a ovocem sueným.
Dotáhli jsme to tak daleko, e smaený
kapr a salát se stal universálním pokrmem po
celé vlasti a døívìjí krajové rozdíly zcela

Psaní o vaření
Nevím, zda existuje ánr, který by
mìl více ètenáøù ne kuchaøské knihy.
Snad jedinì kníky o dietách nebo o tom,
kdo s kým peèe. V kadém pøípadì jsou
kuchaøsky staré jako literatura sama.
A kdybychom z beletrie vylouèili pasáe
vìnované jídlu èi pití ve prospìch knih
o jídle, navzdory hodnotì duchovní by ty
druhé svou hodnotou hmotnou ty první
moná i pøeváily.
Stejnì jako vechno krásné i kuchaøky se zaèaly psát v antickém Øecku. Nejstarí takové dílo se nedochovalo. e existovalo je zøejmé z odvolávek pozdìjích
autorù a úplnì nejstarí existující kuchaøkou je Apiciovo "O umìní kuchaøském".
Nejstarí titìnou kuchaøku sepsal
roku 1474 papeský nuncius Bartolomé
Platin, nejstarí èesky psanou knihou
tohoto typu je dílo Severina Mladího
z první poloviny 16. století.
Jetì pøed první èeskou kuchaøkou spatøil svìtlo svìta èeský pøeklad knihy zabývající se zdravou výivou a dietou, tj. Regiment zdraví od Jana Koppa z Raumentelu.
První vydání slavné "Domácí kuchaøky" Magdaleny Dobromily Rettigové vychází roku 1825. Kromì vlastních kuchaøských pøedpisù obsahuje dílo i mnoho
doprovodných informací a pokynù (o èistotì v kuchyni, o mytí nádobí, o skladování masa, o úpravì tabulí pøi hostinách a
v postních dnech, o uzení a nakládání
masa a zelí, suení hub, vaøení povidel,
ale obsahuje napø. i pokyny pro první
pomoc pøi popáleninách, pøevody starých mìr a vah na nové atd.).

zmizely. Netroufnu si odhadnout, v kolika
chalupách v Podkrkonoí se dnes vaøí o tìdrém dnu oukrop èi jáhlová kae. Zda bychom
podle hrachové polévky èi kuby poznali, e
jsme sklouzli dál do èeských níin. A kolik
obyvatel Valaska zná jetì èedraèku a pod
stromeèkem jim zavoní tvarùky?
Podle starých písmákù a dneních autorù chytrých kníek vypadalo vánoèní menu
ve støedních Èechách napøíklad takto: polévka (buï hrachová a nebo ze suených hub,
cibule a kmínu), zeleninová omáèka s itným
chlebem, od 19. století rovnì s bramborem,
kuba s kroupami, vdolky, suená i èerstvá
jablka, vlaské oøechy, suené vestky. Èerný kuba obsahuje hodnì bílkovin (z mléka i
hub, take celkem kryje pøiblinì ètvrtinu
doporuèené denní dávky), vápníku i vitamínù skupiny B a E. Protoe není ani energeticky pøíli bohatý, vcelku odpovídá souèasným výivovým doporuèením a lze jej doporuèit jako obohacení naeho stolu i dnes.
V Podkrkonoí se podával zase oukrop
(polévka z brambor, èesneku, kmínu, sádla a
soli), potom kuba a medem slazená jáhlová
kae. V zámonìjích rodinách si dopøávali
rybu na èerno. Kapr nebo tika upravované
s pouitím hrozinek jsou typickým pokrmem
pro kuchyni èeských idù, kteøí ovem pøirozenì Vánoce neslavili.
Zmínìné Valasko bylo v minulosti známé stravou témìø vegetariánskou èi spíe
laktovegetariánskou, to jest se zvýeným
podílem mléèných výrobkù. Dávali si nejprve ípkovou polévku, tzv. èedraèku, potom
zelnou polévku se smetanou a brambory a na
závìr nìkolik druhù paøených sýrù a olomouckých tvarùkù.
Následující vánoèní dny se ji neobely
bez nìkolika druhù masa. Zabijaèky se konaly obvykle a v únoru, ale i na Boí hod a na
tìpána se lidé vepøovým i hovìzím vyslovenì pøejídali.
Oblíbené byly hlavnì rùzné sekané, èasto plnìné vejci. V nejbohatí oblasti èeských
zemí, na Hané, jedli sedláci hovìzí s omáèkou, drkovou polévku, vnitønosti s kyselým zelím, hovìzí na kmínì a vdolky s povidly.

Jana Vaòáèová
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Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Nábřeží 1357, tel.: 794 2884
Harry Potter a kámen
mudrců • Král Škorpion •
Křižovatka smrti 2 • Spider
man • Poslední pevnost •
Protiúder • Vykradači
hrobek • Hartova válka •
Vosí hnízdo • Úderný Jack
• Miliónový závod •
Americký Cassanova •
Šastná čísla • Proroctví z
temnot • Bláznivý únosci • Zlatíčka pro
každého • Démoni •

OTEVÍRACÍ DOBA
9.00 - 21.00 - DENNĚ
Alkoholu vak nikdo pøíli neholdoval,
vichni, s výjimkou koledníkù, sedìli doma a
etøili se na Silvestra.
Slavení Vánoc má dlouhou tradici zasahující jetì do pøedkøesanských dob. Na
stejné dny toti pøipadá zimní slunovrat, k
nìmu se u minimálnì od pozdní doby kamenné vázalo mnoství vemoných rituálù.
Do dnení doby pøeívají mnohé døívìjí
obyèeje, jako je lití olova, házení bot, vìtìní
z jádøincù a nebo plovoucí svíèky. Jednalo se
pøedevím o snahu odhalit budoucnost a
provádìné úkony nebyly ádnými pohádkami pro malé dìti, jak by se dnes mohlo zdát.
Právì naopak, tyto zvyklosti v sobì souèasnì obsahovaly urèitou morbidnost a hrùzu,
jak je ostatnì patrné i z obsahu Erbenovy
Kytice. Dnení Vánoce tak získaly do jisté
míry dvojznaèný charakter, na jedné stranì
køesanské poselství, na druhé pak povìry a
pohanské zvyky obsahu ponìkud odliného.
Pokusy sejmout závoj halící pøed naima
oèima budoucnost jsou u ve Starém zákonì
jednoznaènì odsuzovány.
Podobná situace nastala tøeba i v pøípadì
Velikonoc.
Proè tomu tak je je otázkou pro inenýry
lidských duí, my zùstaòme u jídla.
Skladba pokrmù vycházela z moností
tehdejích kuchyní, ale i tak nebo právì proto byly nìkteré pøísady pokládány za magické. V Erbenovì básni se píe o tom, e tìdrý
den pøinese kohoutovi èesneku a jeho druce hrachu. To pohanské povìry pøipisovaly
èesneku ochrannou funkci, jetì z mnohem
pozdìjí doby se doporuèoval i proti vlkodlakùm a upírùm.
Pokud jste se zbavili tìchto obav a neohrouje vás ani vysoký tlak, mùete èesnek
pro tìdrý den pominout. Rozhodnì si vak
dopøejte poøádnou porci hrachovky. Hrách
byl toti v dávnìjích dobách spojován s oèistou vnitøní, hlavnì od pýchy, závisti a dalích
ne zrovna lichotivých vlastností. Ostatnì, princezna z pohádky pøece také leela na hráku.
A v ádném pøípadì nezapomeòte pøi pøípravì
tìdroveèerní tabule na houby, ty zase symbolizovaly bohatství a tìstí vùbec.
-bv-
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Vánoce přicházejí

Co přináší štěstí?
l kdy v noci na Boí hod vystøelíte z
puky smìrem k Mìsíci
l èerstvý chléb upeèený 25.12. a èerstvá
vejce snesená 25.12 - mají kouzelnou moc
l tìdrý den v pondìlí - dobrá úroda,
hodnì medu
l tìdrý den v úterý - bude hodnì vína a
obilí
l Boí hod ve ètvrtek - podaøilo se výhodnì prodat dobytek
l Boí hod v pátek - bude horké léto a
krásný podzim
l 24. 12.
- Na Adama a Evu èekejte oblevu.
- Kdy na tìdrý veèer snìí, na pytle se
chmel tìí.
l 25. 12.
- Kdy na Boí hod prí, sucho úrodu poruí.
- Na Boí narození o komáøí zívnutí.
- Na Boí narození o bleí pøevalení.
- Mráz na Boí narození - zima se udrí bez
promìny.
l VÁNOCE:
- Lepí vánoce tøeskuté, ne-li tekuté.
- Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
- Vánoce na ledì - Velikonoce na blátì.
- Tmavé Vánoce - svìtlé stodoly.
l ADVENT:
- Kdy v první adventní nedìli nastane daleko iroko krutá zima, potrvá ètyøi nedìle.

NAPAJEDELSKÉ
- Je-li v první týden adventní mrazivo, bude
zima osmnáct nedìl trvati.
l 26. 12.
- Kdy svatý tìpán vyfouká bláto, bude
pìkné jaro nato.
- Jestli na tìpána vìtry uhodí, pøítí rok
se vecko patnì urodí.
l 28.12.
- O Mláïátkách den se omlazuje.
- Je-li na Mláïátka mlha od Lysé Hory,
kobzole se neurodí, je-li mlha v údolích,
bude kobzolí dost.
- Prí-li na Mláïátka, budou dìti møíti.
l 31. 12.
- O Silvestru papei sníek si u poleí.
- Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra
nenapadne zlato.
- Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí,
nelze nám dobrého vína se nadíti.
l PROSINEC:
- Kdy v prosinci mrzne a snìí, úrodný
rok nato bìí.
- Prosinec se snìhem na pìinì, ito je v
kadé vysoèinì.
- Studený prosinec - brzké jaro.
- Mírný prosinec - mírná celá zima.
- Mrazy, které v prosinci brzy opadnou,
znamenají zimu mírnou.
- Na suchý prosinec následuje suché jaro.
- Jaké zimy v prosinci - taková tepla v
èervnu.
- Padne-li první sníh na mokrou zem, bude
slabá úroda.
- Jaký prosinec, takový celý rok.

l
-

l
-
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1 .1.
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Na Nový rok o slepièí krok.
Kdy je na Nový rok hezky, bude tak i o
ních.
TØI KRÁLOVÉ
Na Tøi krále mrzne stále.
Je-li na Tøi krále vìtrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
Na Tøi krále hodnì hvìzd, je hodnì kobzolí.
Je-li na tøi krále jasno, zdaøí se penice.
Na Tøi krále o krok dále.

A znáte tento…
Opatrná
Jedou dvì kamarádky v autì a jedna z
nich povídá: "Radi zpomal, tady bývá
policejní radar."
Druhá zpomalí, ale za chvíli za nimi
vyrazí policejní auto a zastaví je.
"Co se dìje? Já jsem pøece nejela rychle!" brání se øidièka.
"To máte pravdu, madam. Tu èervenou
jste projela jenom tøicítkou."

Nerovnoprávnost
Pokud mui povídají o sexu enám, tak
je to sexuální obtìování. Pokud eny
povídají o sexu muùm, tak je to 90
korun za minutu.

JUNÁK  støedisko Jerry Hodného Napajedla
pøeje vem spoluobèanùm klidné a spokojené proití vánoèních svátkù a mnoho tìstí a
úspìchù v roce 2003.

Výkonný výbor tìlovýchovné jednoty FatraSlavia Napajedla jménem vech svých èlenù,
cvièitelù, trenérù a funkcionáøù dìkuje vem
sponzorùm a divákùm, kteøí svým pøístupem
projevili v prùbìhu roku pøízeò tìlovýchovì a sportu
v naem mìstì.
Pøejeme vem krásné proití vánoèních svátkù a
v nadcházejícím roce hodnì zdraví, spokojenosti,
mnoho úspìchù a nezbytného tìstí.

Pøíjemné proití vánoèních svátkù,
hodnì zdraví, spokojenosti
a úspìchù v novém roce
pøeje

PF 2003

TÌLOCVIÈNÁ JEDNOTA
SOKOL NAPAJEDLA
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