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LEDEN 2003
Den otevřených dveří
Základní škola Komenského č.p.
268, Základní škola Komenského č.p.
298 a Dům dětí a mládeže pořádají den
otevřených dveří v úterý 28. ledna 2003
v době od 8 do 15 hodin.
Základní umělecká škola Rudolfa
Firkušného pořádá den otevřených
dveří v úterý 28. ledna 2003 v době od
12 do 17 hodin.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte
se k nám podívat!

Komise a výbory
Při ustavujícím zasedání byli zastupitelé
obce osloveni, aby formou dotazníku uplatnili svůj zájem o činnost v dalších orgánech
města – komisích a výborech a doporučili
odborníky z řad veřejnosti, kteří by byli ochotni v těchto orgánech pracovat. Na základě
dotazníků byli všichni zájemci do komisí
a výborů navrženi. Zastupitelstvo města na
svém zasedání zřídilo jako své iniciativní
a kontrolní orgány, finanční a kontrolní výbor, rada obce pak na svých zasedáních 2.12,
16.12 a 13.1 jako své iniciativní a poradní
orgány zvolila komise – kulturní, sociální,
sportovní, stavební, školskou, sportovní,
životního prostředí a veřejného pořádku
a sbor pro občanské záležitosti. Předsedou
jednotlivých komisí a výborů byl vždy zvolen
člen zastupitelstva. Komise a výbory se scházejí podle potřeby, zpravidla 1x za měsíc.
(Složení komisí přinášíme na str. 3)

Zápis do škol
Zápis dětí do 1. tříd základních škol v
Napajedlích pro školní rok 2003/2004 se koná
v pátek 14. února 2003 v době od 14 do 17
hodin.
Maximální počty zapsaných žáků do l.
tříd a počty otevíraných tříd ve školním roce
2002 / 2003:
ZŠ I. - maximální počet zapsaných žáků
do 24, počet otevíraných tříd - l
ZŠ II. - maximální počet zapsaných žáků
do 48, počet otevíraných tříd - 2
Při dosažení maximálního počtu zapsaných žáků na některé ze škol, bude zápis
proveden na škole s volnou kapacitou.
Obě školy pracují podle stejných vzdělávacích programů. Rodiče, kteří budou chtít své
dítě zapsat na ZŠ Komenského 268, se dostaví
k zápisu do budovy “staré školy”, rodiče, kteří
budou chtít své dítě zapsat na ZŠ Komenského
298, se dostaví k zápisu do budovy “nové
školy”. K zápisu si přinesou rodný list dítěte.
Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8.
2003 dovrší šest let věku.
Zápis se koná v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Napajedla č. 2 / 1996.

První je Barbora
Na prvního napajedelského občánka
roku 2003 jsme nemuseli dlouho čekat. Spatřil světlo světa hned v první den roku.
A přesněji – je to děvčátko a jmenuje se
Barbora Mitevová. Barborka má letošní prvenství v Napajedlích a prvním děťátkem na
celý život je zejména pro maminku Michaelu
a tatínka Pavla.
Šťastné trojici a všem nově narozeným
dětem v Napajedlích přejeme všechno dobré - zdraví, štěstí, lásku… a spousta radosti ať
je provází po všechny dny a roky příští.

CENA 5 KČ

Setkání s hudbou
Základní umělecká škola R. Firkušného Vás srdečně zve na „Setkání
s hudbou“ Pocta Mistru Rudolfu Firkušnému.
III. ročník koncertních vystoupení
mladých umělců se koná ve středu
29. ledna v 17 hodin v sále ZUŠ a bude
pestrý na nástrojové obsazení – kontrabas, klavír, akordeon. Na violu zahraje
bývalý absolvent naší školy, dnes výborný student kroměřížské konzervatoře Břetislav Hera. Ze stejné školy budou
i další účinkující. Koncertem Vás provede vzpomínkou na klavírního virtuóza
pan učitel Petr Verbík.

Konec okresních úřadů
K 31. 12. 2002 zanikly okresní úřady a
jejich kompetence přecházejí na jiné úřady.
Nejdůležitější informací pro občany města
Napajedla a okolních obcí Halenkovice,
Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv, Žlutava je to, že Městský úřad Napajedla jako pověřený úřad zajišťuje a vykonává stejné činnosti, tak jako doposud,
pouze mimo činnost obecního živnostenského úřadu (informace v prosincovém
čísle Napajedelských novin), která byla převedena na Městský úřad Otrokovice.
Krajský úřad Zlínského kraje převzal
rozhodování o odvolání proti rozhodnutím
vydaným obecním úřadem, pověřeným
obecním úřadem a obecním úřadem obce
s rozšířenou působností.
(Bližší informace najdete na str. 4)

DNES SI PŘEČTETE
! Zápisy do základních škol
! Z jednání Zastupitelstva a Rady města

Malá Barborka si pro své letošní prvenství pospíšila o dva týdny dříve než se
předpokládalo. Byla jí necelá tři kila
když 1. ledna před půl osmou ráno spatřila světlo světa. A tak není divu, že jejím
současným nejdůležitějším úkolem je
dobře se najíst a nenechat se rušit v
posilujícím spánku. Foto bv

! Ustaveny komise a výbory
! Konec Okresních úřadů
! Kolik nás je
! Autobusový jízdní řád
! Ohlasy, sport, kultura
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Zprávy z radnice

NAPAJEDELSKÉ

Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 9. 12. 2002
! zřídila jako své iniciativní a poradní orgány
komisi stavební a komisi školskou a schválila
jejich personální složení
! uložila místostarostce ing. I. Brabcové předložit radě ke schválení návrhy na zřízení dalších
komisí
! vzala na vědomí informaci o zřízení zvláštních
orgánů, zřizovaných starostou, a informaci o zřízených poradních orgánech
! schválila jednací řád komisí s účinností dnem
schválení
! seznámila se s konceptem zápisu do kroniky
města za rok 2001 a bere ho na vědomí.

Zastupitelstvo 9. 12. 2002
! schválilo rozpočtové provizorium pro rok
2003 s upřednostněním akcí: projektová příprava
přemístění ZUŠ RF do kláštera, projektová příprava Bytový dům Na Kapli a projektová příprava
rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Komenského 298
! schválilo rozpočtové opatření č. 34/2002
v celkové částce 295 000 Kč z důvodu provedení
údržby městských komunikací
! schválilo rozpočtové opatření č. 35/2002 ve
výši 35 000 Kč z důvodu opravy hromosvodu MŠ
Komenského
! schválilo rozpočtové opatření č. 36/2002 ve
výši 49 000 Kč z důvodu nákupu kuchyňského
zařízení v MŠ Komenského
! schválilo rozpočtové opatření č. 37/2002 v
celk. výši 278 000 Kč z důvodu zateplení fasády a
výměny oken bytového domu č.p.717–719
! schválilo rozpočtové opatření č. 38/2002 ve
výši 160 000 Kč z důvodu provedení rekonstrukce kotelny C
! schválilo rozpočtové opatření č. 39/2002 ve
výši 58 000 Kč z důvodu zateplení vchodů byt.
domů č. p. 1332, 1333, 1290, 1291 a 1292
! pověřilo Radu města Napajedla pravomocí
provádět rozpočtová opatření v souladu se Zásadami pro provádění rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem města 21. června 1999 až
do výše 200 000 Kč, aniž by se změnil prováděným rozpočtovým opatřením celkový objem rozpočtovaných příjmů a výdajů v příslušném roce
! schválilo návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování půjček občanům z Fondů rozvoje bydlení a vzhledu města
! schválilo bezúplatný převod majetku města
na společnost NTV cable, s.r.o., oceněného znalcem na 55 000 Kč a část majetku v ceně pořízení
9 623 Kč
! schválilo přesun finančních prostředků
z rozpočtu města z roku 2002 do r. 2003 na akci
zhotovení projektové dokumentace na bytový
dům v ulici Na Kapli ve výši 890 000 Kč
! schválilo ukončení členství ve Sdružení „Zlínsko – likvidace odpadních vod“ k 31.12.2002
! schválilo prodej části pozemku p.č. 1643/3
v ul. Jiráskova ing. St. Fojtů, bytem Napajedla, pro
stavbu RD na základě vyhlášeného záměru
! neschválilo odkoupení objektu č. p. 75 (bývalý domov mládeže) na pozemku st. p. č. 124/1,
pozemku p. č. 124/1 a pozemku p. č. 112/2 od
Zlínského kraje
! schválilo žádost o odkoupení části pozemku
p. č. 112/6 a 112/5 od Zlínského kraje nebo o
směnu těchto pozemků za pozemek p. č. 124/2
v majetku města
! neschválilo žádost manželů Kiššových, bytem Napajedla, o odprodej části pozemku p. č. 98/
1, který sousedí s obchodem ROSA MARKET
! schválilo prodej pozemku p. č. 2865 pod gará-

žemi v ul. Husova manželům Doleželovým, bytem Napajedla
! schválilo prodej pozemku p. č. 2870 pod garážemi v ul. Husova manželům Zapletalovým, bytem Napajedla
! zřídilo výbor finanční a výbor kontrolní
s účinností dnem schválení a jednací řád pro
období 2002/2006
! schválilo termíny zasedání zastupitelstva v I.
pololetí 2003
! schválilo vyřazení nehmotného majetku –
projektová dokumentace vybavení MěÚ nábytkem – z účetní evidence
! stanovila den složení slibu členů zastupitelstva za den, od kterého jim bude poskytována
odměna za výkon funkce
! schválilo výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města
! delegovalo MVDr. Ant. Černockého jako zástupce města při jednáních dobrovolného svazku
Mikroregion Otrokovicko
! schválilo přemístění Základní umělecké školy
R. Firkušného do budovy bývalého kláštera dle
předložené studie ing. arch. Hladila
! schválilo změnu Zřizovací listiny MŠ Komenského 1159, spočívající v dodatku „příspěvkové
organizace“ do názvu školy.

Rada 16. prosince 2002
! v působnosti valné hromady NTV cable, s.r.o.,
doporučila zaměstnání jednoho pracovníka, nejlépe aktivního důchodce, na zkrácený úvazek
nebo dohodu a průběžné hledání pracovníka
vhodného pro trvalý pracovní poměr a s ohledem
na změnu registrace NTV cable a míru inflace
v minulém roce stanovila poplatek za základní
programovou nabídku ve výši 110 Kč měsíčně
včetně DPH a poplatek za omezenou programovou nabídku ve výši 77 Kč měsíčně včetně DPH
! doporučila ZM uzavření dohody o budoucím
využití pozemků a jejich budoucím prodeji pro
účely výstavby silnice I/55 – jedná se o části
pozemků bývalého pozemkového katastru p.č.
476/1, 6441, 6438, 6435, 1349/3, 6433, 1349/1 a
pozemky katastru nemovitostí p.č. 6449/2, 1200/
25, 6472/14, 6472/4 a uzavření dohody o budoucím využití pozemků a jejich budoucím prodeji
pro účely výstavby silnice I/55 – p.č. 1251/1 a
1251/2
! vzala na vědomí žádost R. Varmužové, bytem
Napajedla, o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1718/1 v lokalitě u
hřbitova
! schválila vyhlášení záměru prodeje pozemku
pod garáží v ul. Husova p. č. 1878 V. Hastíkovi,
bytem Napajedla
! schválila vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6477/5 manž. Remešovým, bytem Napajedla, za účelem dorovnání stavební linie
! nedoporučila ZM zveřejnění záměru prodeje
pozemku p.č. 6427/2 V. Rapantovi, bytem Napajedla a M. Salíkové, bytem Hvozdná
! projednala žádost ing. Fialy a F. Motyčkové o
provozování prodejních trhů v Napajedlích v r.
2003 a odložila toto rozhodnutí na leden a současně uložila prověření možnosti pořádání trhů
v alternativním prostoru – Na Kapli, Obchodní
ulice, příjezd na Nábřeží
! projednala žádost společnosti Davex – CZ,
s.r.o., nedoporučila do doby zpracování definitivního řešení rekonstrukce sportovního areálu u
ZŠ prodej pozemku p. č. 336 a upozornila, že část
pozemku je vedena v územním plánu města jako
komunikace pro pěší
! schválila rozpočtové opatření č. 41/2002 ve
výši 20 000 Kč na úhradu víceprací na akci „Pří-
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vodní kanalizace z Prusinek na centrální ČOV
Napajedla“
! doporučila ZM schválit napojení plynovodu
pro firmy DAVID PIPRA a EXTRAPLAST, s.r.o., a
uložení plynovodního potrubí na pozemcích
města i s povolením vstupu na pozemky p. č.
6587/7. 6587/8, 6404/4 a 2162/3 za účelem realizace stavby za podmínky zřízení věcného břemene
! projednala připomínky odboru SMIR k plánu
zimní údržby města TSM, s.r.o, na období 15. 11.
2002 až 31. 3. 2003 a pověřila vedoucí odboru
SMIR Bc. A. Zekičovou stanovením rozsahu požadovaných prací
! souhlasila s uzavřením hromadné licenční
smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez
textu při promítání audiovizuálních děl v kinech
! doporučila ZM schválení bezúplatného převodu majetku města na příspěvkovou organizaci
Klub kultury Napajedla
! neschválila žádost Fondu ohrožených dětí o
poskytnutí mimořádného příspěvku 1 000 Kč
! doporučila ZM schválit zrušení příspěvkové
organizace Bytové a tepelné hospodářství
s likvidací se sídlem Zlín, Komenského 270, 763
01 Napajedla, IČO 49156730 a doporučila ZM pověřit likvidací ing. M. Kolbu, bytem Zlín
! schválila prodloužení nájemních smluv na
pronájem bytů na dobu 5 let za standardních
podmínek nájemcům Zd. Kašík, Sv. Jurásek, T.
Janošek, E. Korábečná, L. Holubová, L. Sukupová
a Bl. Mikešová a prodloužení nájemních smluv na
dobu 1 roku nájemcům M. Sigmundová, E. Roubalová, a J. Michalčíková
! schválila žádost R. Sedláčka na umístění zařízení pro bezdrátový přístup k internetu na střechu domu č. p. 1350 v ul. Nábřeží
! uložila sportovní a školské komisi projednat a
doporučit vhodné podmínky pronájmu tělocvičen na základních školách, jejichž zřizovatelem je
město, TJ Fatra-Slavia
! schválila veřejnoprávní smlouvu o výkonu
přestupkové agendy přestupkovým orgánem
města Napajedla – Komisí k projednávání přestupků – na místo orgánů obcí Halenkovice, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv, Žlutava, kterým jinak výkon této přenesené působnosti přísluší, s počátkem výkonu přenesené působnosti 1. 1. 2003
! schválila návrh smlouvy o převodu části
činností z města Napajedla na příspěvkovou organizaci Mateřská škola Napajedla
! schválila jednací řád rady města
! seznámila se zprávou o činnosti MP za měsíc
listopad
! seznámila se s návrhem J. Součka na vybudování Městského informač. centra Napajedla
! seznámila se s materiálem, který řeší podmínky uzavírání nových nájemních smluv nebytových prostor v majetku města
! uložila školské komisi projednat a doporučit
naplnění § 14 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb. a
projednat a doporučit organizaci zápisu žáků do
prvních tříd
! zřídila jako své poradní orgány sportovní komisi, kulturní komisi, komisi život. prostředí a
veřejného pořádku a sbor pro občanské záležitosti a schvaluje jejich personální složení
! v souvislosti s informací o porušování obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 o veřejném pořádku provozovatelem veřejných hudebních
produkcí v provozovně VAGÓN, Nábřeží 1357
pověřila vedoucí odd. právního a přestupkového provést ústní jednání jako podklad
k rozhodnutí rady města o uložení pokuty za
správní delikt
! vzala na vědomí návrh odměn Městské policii
Napajedla
! uložila starostovi města MVDr. Ant. Černockému a místostarostce ing. I. Brabcové projednat
obsahovou náplň Napajedelských novin s jejich
zhotovitelem.
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Komise Rady města Napajedla
•

•

•

•

Schváleno RM dne 9. 12. 2002 usnesením
č. 39/12/2002:
Stavební komise:
Předseda: ing. arch. Michal Hladil – 2.
května 1006
Členové: ing. Irena Brabcová, ing. arch.
Jiří Jílek, ing. Jaroslav Kříž, Jiří Kura,
Martin Lapčík, Jaroslav Možný, František Skrášek, ing. Ivo Špaček, ing. arch.
Uhrmacher Pavel, ing. arch. Uhrmacherová Ivana
Školská komise:
Předseda: Mgr. Tomáš Zatloukal – Komenského 1529
Členové: Mgr. Helena Hegrová, Bedřich
Horký, Alena Kolečkářová, ing. Eva Přikrylová, Mgr. Emil Sláma, PaedDr. Miroslav Veselý, Libuše Vitásková
Schváleno RM dne 16. 12. 2002 usnesením č. 63/12/2002:
Sportovní komise:
Předseda: Mgr. Pavel Dratva – Zábraní 1377
Členové: Petr Chaloupka, Vladimír Koutný, Oldřich Mikšík, Zdeněk Možnár, Jaromír Strmiska, Petr Videcký
Sbor pro občanské záležitosti:
Předsedkyně: Marie Vaňáčová – B. Benešové 1258

•

•

•

Členové: Jana Gajdůšková, Dana Kojetská, Eva Kolomazníková, Eva Marčíková, Eva Mudruňková, Josefa Pavlíková,
Marta Strapinová, František Vykoukal
Kulturní komise:
Předseda: Ivan Juřena – Nábřeží 1336
Členové: Eva Hladilová, Lenka Hanáčková, Stanislav Mika, Pavel Pilát, Josef Souček, ing. Jana Špačková, Karel Štětkář,
Jitka Vybíralíková
schváleno RM dne 13. 1. 2003 usnesením
č. /1/2003: Věra Holubová, Helena Sapárová, Marta Šubíková, PhDr. Božena Velecká
Komise životního prostředí a veřejného pořádku:
Předseda: MVDr. Antonín Černocký
Členové: Miloslav Čevela, Evžen Lasák,
Ivan Štyks, Ladislav Žaludek

schváleno RM dne 13. 1. 2003 usnesením
č. ../1/2003:
Komise sociální
Předseda: MUDr. Jiří Škrabal – Nábřeží
1349
Členové: Marie Blahúšková, Mgr. Veronika Boďová, Jaroslava Dvorníková, Leoš
Hašpica, Zdeňka Lidincová, Zdeněk Mikel, Martin Škopík

Výbory Zastupitelstva města Napajedla
•

•

•

1)

2)

schválené ZM dne 9. 12. 2002 usnesením
č. 27/12/2002
Kontrolní výbor
Předseda: ing. Pavel Ratiborský – Dr. E.
Beneše 731
Členové: Josef Boďa, František Cívela,
Petr Chaloupka, Dagmar Kouřilová, Stanislav Odstrčilík, RNDr. Daniel Pytela
Finanční výbor
Předseda: ing. Vítězslav Vystavěl – 1.
máje 802
Členové: ing. Zdeněk Buček, ing. arch.
Michal Hladil, ing. Zdeňka Možná, PaedDr. Libuše Pacholíková, Pavel Pilát, ing.
Emilie Slavíková, Zdeňka Vrzalová, Mgr.
Tomáš Zatloukal
Zvláštní orgány obce a jmenování
jejich členů
Zvláštní orgány obce zřídil starosta města a jmenoval jejich členy (§ 106 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích) s účinností od
11. 12. 2002
Komise k projednávání přestupků: (§
53/3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Předsedající č. 1/ JUDr. Zuzana
Havlová, č. 2/ Mgr. Vladana Jirků, ing.
Pavel Fojtů, Petr Chaloupka, Marie Janošková, Denisa Kalmárová, Libor Kubíček, Svatopluk Solecký. Komise jedná
v tříčlenném složení vždy za předsednictví osoby s právnickým vzděláním
nebo osoby s odbornou způsobilostí.
Povodňová komise: (§ 78 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách – vodní zákon).
Předseda: starosta – ze zákona

Členové: místostarosta, ředitel TSM,
s.r.o., tajemník MěÚ, vedoucí stavebního úřadu, oddělení ŽP, vedoucí odboru
sociálních věcí, ředitel NBTH, s.r.o.,
vedoucí odboru SMIR, vedoucí JSDHM,
městská policie - vedoucí, referent odboru SMIR, ředitel Hřebčína Napajedla a.s.
Poradní orgány
• Škodní komise: (poradní orgán tajemníka MěÚ)
Členové: vedoucí oddělení právního a
přestupkového, vedoucí finančního
odboru, vedoucí odboru SMIR

Poznačte si v adresáři
Kromě dosavadních způsobů komunikace občanů se zastupiteli a úředníky
města byly vytvořeny mailové schránky jednotlivých komisí, působících při
městské radě. Jakékoliv náměty, dotazy, připomínky a stížnosti lze podle
oblasti, které se týkají, zasílat přímo na
adresy jednotlivých komisí:
kulturni.komise@napajedla.cz
stavebni.komise@napajedla.cz
skolska.komise@napajedla.cz
sportovni.komise@napajedla.cz
komise.zpavp@napajedla.cz (životního prostředí a veřejného pořádku)
socialni.komise@napajedla.cz
soz@napajedla.cz.
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Klášterní kaple a co dál
Po rušném měsíci příprav na jejím
znovuotevření, které vyvrcholily vánočním koncertem dne 27. 12. 20002, kaple
opět osiřela. Potěšil nás zájem všech, kteří
se přišli v průběhu dnů otevřených dveří
do kláštera podívat i těch, kteří přišli jen na
vlastní koncert či výstavu. Zájem o koncert byl tak veliký, že ne všichni se do
kaple vešli. Bylo to pro ně určitě velkým
zklamáním a nás to velmi mrzelo. Nebyla
to ale naštěstí akce poslední, ale první!
A co dál?
Ti, co přišli “nahlédnout”, měli možnost se s budoucím využitím části bývalého kláštera seznámit přímo na místě. Pro
ostatní jsou tyto informace nyní k dispozici ve vestibulu radnice. Do 2.a 3. patra
bude přemístěna Základní umělecká škola
Rudolfa Firkušného z nevyhovujících prostor na náměstí. Kaple a sousední místnosti vyčleněné pro zázemí kaple (místnost pro účinkující, šatna a WC) zůstanou
v užívání města, původní byt školníka
rozšířený o další dva prostory (v současnosti přístupné pouze ze sousední budovy) zůstane bezplatně pronajat Charitě
Otrokovice, která zde provozuje šatník
a chce svou činnost dále prohlubovat.
O způsobu financování přemístění
ZUŠ bude jednat zastupitelstvo na svém
příštím zasedání. Co se týká finančních
prostředků na úpravu a vybavení kaple,
je podána na Krajském úřadě ve Zlíně
žádost o povolení veřejné sbírky. Po jejím
schválení chceme oslovit napajedelské
občany a firmy, aby přispěli na skutečné
znovuotevření kaple. Ať již ve formě vstupného na dalších akcích nebo na konto
Kaple či přímo do kasičky. Slovo osiřela,
které je použito v úvodu článku, neznamená jen to, že kapli opustil život, ale že i
vypůjčený klavír se vrátil zpět ke svým
prvňáčkům do ZŠ a vypůjčené židle ke
svým návštěvníkům do Klubu kultury.
V nejbližším období bude vypracován projekt interiéru kaple spolu se zázemím a na
jeho základě se bude rozhodovat o dalším postupu prací. Vše ovšem bude záležet na úspěšnosti veřejné sbírky. K opravdovému oživení všech prostor dojde až
v září, kdy se sem nastěhují malí umělci
z “lidušky”. Do té doby však v pořádání
akcí nechceme ustat. A o jaké akce půjde?
Kaple je svým prostorem a jedinečnou akustikou předurčena ke komorním
koncertům - hudebníci z “lidušky” nám
zde určitě předvedou, co umějí a Ti větší
z konzervatoře v Kroměříži k nám snad
také najdou cestu - atraktivita prostoru
kaple je jistě přiláká. Výstavní galerii Napajedla také postrádají, ale těch, kdo zde
mohou uspořádat zajímavou výstavu, mají
dostatek. Muzejní spolek se již nemůže
dočkat, až zde uspořádá další svou akci tentokrát o Velikonocích….
Těšíme se na Váš další zájem o tyto
znovuobjevené napajedelské prostory.

Ing. I. Brabcová, místostarostka
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Kontakt MěÚ Otrokovice

Z okresního úřadu na MěÚ Otrokovice
Z Okresního úřadu Zlín byly s účinností od 1. 1. 2003 přeneseny na Městský
úřad Otrokovice, jako obec s rozšířenou
působností, tyto činnosti:
! VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA
- vydávání občanských průkazů
vydávání cestovních pasů
- plnění úkolů napomáhajících výkonu
práv příslušníků romské komunity
! PAMÁTKOVÁ PÉČE
- vydávání závazných stanovisek k zamýšlené obnově kulturní památky, k
zamýšlené stavbě, stavební změně
nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou,
ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu
- poskytování finančního příspěvku na
zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky
! SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
- rozhodování o poskytování příspěvku
na výživu dítěte, poskytování bezúročných půjček, příspěvků na opatření
zvláštních pomůcek občanům s těžkými vadami, nevidomým, neslyšícím, o
poskytování příspěvků na koupi, opravu, úpravu a na provoz motorového
vozidla a na úhradu pojistného, příspěvků na úpravu bytu
- rozhodování o přiznání mimořádných
výhod, vydávání průkazů mimořádných
výhod
- rozhodování o poskytování jednorázových a opakujících se peněžitých
dávek sociálně potřebným občanům,
kterým je poskytována sociální péče
ve zdravotnickém zařízení určování
osob, kterým bude vyplácen přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
příspěvek na bydlení nebo sociální
příplatek
- vyplácení dávek sociální podpory
! SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
- výkon sociálně-právní ochrany dětí
pomoc rodičům při řešení výchovných
a jiných problémů
- výkon funkce opatrovníka a poručníka,
provádění neodkladných úkonů v zájmu dítěte
- zprostředkování osvojení a pěstounské
péče
- sledování dodržování práv dítěte ve
školských zařízeních pro výkon ústavní
výchovy a ochranné výchovy, v ústavech sociální péče a ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních a v
odborných ústavech
! CIVILNÍ SLUŽBA
- výkon působnosti na úseku státní správy ve věcech civilní služby

- občana vydávání povolávacího příkazu
k nastoupení civilní služby
! ŽIVNOSTI
- povolování volných, vázaných i koncesovaných živností
! DOPRAVA
- výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III.
třídy
- vydávání registrace k provozování autoškoly
- provádění zkoušek žadatelů o řidičská
oprávnění
- vydávání řidičských průkazů
- vedení registru silničních vozidel
! ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
- vydání územního rozhodnutí, jímž mají
být dotčeny pozemky určené k plnění
funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
- rozhodování o odnětí lesních pozemků
plnění funkcí lesa do výměry l ha
- výkon speciálního stavebního úřadu ve
věcech vydávání stavebních povolení
k provedení vodních děl
- vydávání souhlasu ke stavbám, které
mohou ovlivnit vodní poměry na pozemcích s korytem vodního toku
- ukládání pokut podnikající fyzické nebo
právnické osobě za nedovolené odběry
vody a vypouštění odpadních vod
- ochrana před povodněmi
- určování jakostních tříd, normovaných
a minimálních stavů zvěře
- rozhodování o uznání honitby
- vydávání a odebírání loveckých lístků
- vydávání zúčtovatelných plomb a lístků o původu zvěře
- udělování souhlasu k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu, má-li být
dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha
- udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100
tun za rok
- zpoplatnění středních zdrojů znečištění

Trocha statistiky:
Počet obyvatel
Narození
Zemřelí
Přistěhovali se
Odstěhovali se
Přestěhovali se uvnitř města
Počet sňatků
Počet rozvodů
Zrušení trvalého pobytu
Počet vydaných OP
Počet vydaných CP

1/2003

1997
7 754
64
95
170
180
177
59
26
-

Činnosti vykonávané bývalým okresním úřadem budou vykonávat odbory MěÚ
Otrokovice na kontaktních adresách:
MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1340
- budova č. l - radnice
• telefonní ústředna
577 680 111
• informace
577 680 150
• starosta
577 680 201
• místostarostka
577 680 206
• kancelář starosty
577 680 202, 120
• oddělení krizového řízení
577 680 431
• odbor provozní
577.680.112
• odbor ekonomický
577 680 228
• odbor školství a kultury
577 680 103
• odbor majetku
577 680 212
MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1341
- budova č. 2 - sídlo Městské policie
• tajemník
577 680 400
• odbor právní a přestupkový 577 680 105
• Obecní živnostenský úřad 577 680 421
• odbor sociální
577 680 428
• odbor evidenčně-správní
(evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, evidence
vozidel)
577 680 230
MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1790
- budova č. 3 - nová budova naproti KB
• odbor územ. plán. a investic 577 680 412
• Stavební úřad
577 680 217
• odbor životního prostředí
577 680 417

Kolik nás je
V loňském roce jsme v Napajedlích
zaznamenali nejvyšší počet trvale hlášených osob v posledních čtyřech letech. K 31. prosinci zde trvale bydleli 7
704 obyvatelé. Má na tom podíl 189 nově
přihlášených obyvatel, ale i poměrně
vysoký počet narozených dětí – 82.
Možná vás bude zajímat, že v roce
2002 se narodilo právě tolik holčiček co
kluků.
Pokud se týká jmen, u děvčátek vede
jednoznačně Tereza. Mezi chlapečky neexistuje tak výrazná obliba jednoho
jména, vícekrát se objevují Jan, Martin,
Daniel, Adam a Patrik.

1998
7 735
53
79
120
113
130
52
32
-

1999
7 668
63
67
106
142
176
61
22
-

2000
7 659
89
72
118
166
159
80
23
1
760
83

2001
7 704
69
71
132
127
107
75
20
6
1 352
811

2002
7 704
82
69
189
167
69
26
9
1 282
408
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Tři králové v Napajedlích
V sobotu 4. ledna proběhla v Napajedlích ve spolupráci s Charitou sv. Anežky
v Otrokovicích Tříkrálová sbírka.
Do ulic našeho města vyšlo v sobotu
mezi 12. a 17. hodinou šestnáct skupinek
koledníků. Každá skupinka byla tvořena třemi dětmi – králi a jedním dospělým. Koledníci přáli zpěvem i slovem zdraví, štěstí, pokoj
a Boží požehnání v roce 2003. Současně každou domácnost obdarovali malou drobností
(cukrem, kadidlem, kalendářem). Dle přání
psali na dveře známe K+M+B=2003.
Počáteční obavy a nejistota z reakce lidí,
na jejichž dveře koledníci zazvoní, se postupně měnily v radost a nadšení, neboť většinou byly skupinky tří králů přijaty
v napajedelských domácnostech velmi srdečně.
Součástí této akce byla možnost přispět
finančním darem do zapečetěné charitní pokladničky, jejíž obnos má pomoci lidem
v nouzi u nás i v zahraničí. Otevřená srdce a
štědrost napajedelských občanů vynesly
v letošní Tříkrálové sbírce částku 81 842,- Kč.
Část vybraných finančních prostředků zůsta-

ne v našem městě na podporu rodin v tíživé
situaci.
Všem patří poděkování za dary, které
pomohou potřebným.
Helena Nováková

Napajedla v sobotu odpoledne 4. ledna
– děvčata a chlapci v kostýmech tří králů s dospělým doprovodem – celkem 16
skupinek. Na snímcích koledníci Marty
Kempové a Anny Neubergové.

Srovnání Tříkrálových sbírek 2002 a 2003
2002
Obec
Otrokovice
Napajedla
Pohořelice
Oldřichovice
Komárov
Spytihněv
Halenkovice
Žlutava
Tlumačov
Celkem

počet
koledníků
112
36
12
8
8
20
16
6
36
254

částka
v Kč
125 428,00
29 720,00
11 369,00
6 522,00
5 265,00
25 321,80
15 507,50
14 597,60
25 563,00
259 293,90

2003
počet koledníků
124
64
12
4
8
32
28
8
44

částka
v Kč
204 930,60
81 842,40
13 038,00
6 577,00
7 555,00
32 324,50
25 649,00
14 019,00
31 091,10

324

417 006,60

Průměr na jednu skupinku činil v loňském roce 4 051 a v letošním 4 964,-- Kč.

Děti a knížky
Na naší škole máme pěknou knihovnu
s přibližně 3 300 svazky. Jsou to slovníky,
encyklopedie, knihy o přírodě, zvířatech,
historii i pohádky. Ke knihovně patří i prostorná čítárna, kde si žáci píší referáty, výpisky do vyučování, či si jen tak prohlížejí
obrázky, mapy. Toho užívají také hojně děti
ze školní družiny. Dva dny v týdnu je otevřeno a nad knihami se vedou „učené“ diskuse.
Myslím, že mnozí sem chodí velmi rádi.
Ocenili bychom knihomilovného
sponzora, který by naši nabídku dětem ještě
rozšířil, neboť i v době nových médií je
četba stále základním předpokladem vzdělávání.
A budete-li mít někdy cestu do naší
školy, přijďte se podívat do knihovny. Rádi
vám ji ukážeme. Máme dětem co nabídnout.
Jana Vodicová,
učitelka a knihovnice na nové škole.

(Z tiskové zprávy, Jakub Norek, Dis-asistent TS 2003)

Zápis do prvních tříd nově
Letos již podruhé proběhne zápis na
„nové škole“ do 1. ročníku základní školy
netradičně. Rodičům nabízíme vedle obvyklých metod zjišťování základních vědomostí (znalost barev, matematické představy do 10, adresa atd.) i možnost nové metody zjišťování grafomotorických dovedností
dítěte. zaměřujeme se při tom nejen na správný úchop psacího náčiní, ale také na uvolněnou hrubou a jemnou motoriku, orientaci
na stránce či směr linie tvarů. Děti, u kterých ještě nebyly zcela tyto dovednosti vytvořeny nebo upevněny, budou zařazeny
do grafomotorického kurzu, který bude na
škole probíhat již od 4. 3. 2003 a povedou ho
učitelky-lektorky s osvědčením Yvety Heyrovské, která se touto metodou zabývá.

I zde platí, čím dříve se začne, tím lépe.
Usnadníme tak start našim dětem do školy a
předcházíme prohlubování špatných návyků při psaní. V 1. třídách se pracuje podle
kvalitně vypracovaného, léty ověřeného
metodického plánu, kdy se dítě učí číst
písmeno tiskací abecedy a zároveň stejné
písmeno píše v psací podobě.
Že uvolněná a procvičená ruka není
zbytečností, dokazují výsledky dětí, které
již vloni grafomotorickým kurzem prošly.
Dle slov třídních učitelek 1. ročníku nemají takové potíže v nácviku počátečního
psaní.
Mgr. Jana Paulová,
speciální pedagog a výchovná
poradkyně
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Ještě k volbám, jen pro upřesnění
V prosincovém vydání Napajedelských
novin, kde hodnotí paní Toufarová, předsedkyně MS ODS, období po volbách, je mnoho
nepodložených údajů, které mohou mít různé zdůvodnění jako například špatné informace, nepřesné pochopení, nesprávné kombinace a nerad bych použil slova úmysl.
Chtěl bych se zabývat z tohoto článku
jednou částí, která se mě přímo dotýká. Když
jsem se ve čtvrtek 7. listopadu 2002 ve 14
hodin, tj. pět dnů po volbách, zúčastnil povolebního jednání s paní Toufarovou a panem
Toufarem, které se konalo na základě požadavku paní PaedDr. Pacholíkové, tehdejší

Vážení spoluobčané
V duchu hesla starého více než půlstoletí „stokrát opakovaná lež se stává
pravdou“ se můžete měsíc co měsíc seznamovat na těchto stránkách s pomluvami na úkor nejdříve kandidátů, později zastupitelů za sdružení nezávislých kandidátů – Napajedelského fóra. Osobně
věřím, stejně jako při volbách do obecního zastupitelstva, v moudrost napajedelských občanů. Věřím, že si pravidelní čtenáři povolebních rubrik udělají sami úsudek o situaci v našem městě. Proti pomluvám nelze bojovat a nechci tak činit ani
na stránkách Napajedelských novin.
Dovolte mi pouze dvě poznámky.
Snad jedinou pravdou na článcích
týkajících se Napajedelského fóra je důvod vzniku sdružení nezávislých. Ano, je
jím kauza napajedelských škol. Ne však
sloučení škol ani případně přemístění
ZUŠ. Důvodem je partyzánský způsob ,
jakým byla tato akce připravována.
Je a bude snahou nezávislých kandidátů o všech důležitých rozhodnutích
jednat a hlavně vyslechnout názory veřejnosti. Proto bylo dáno do štítu nezávislých právě napajedelské fórum. Proto
spolupracují nezávislí kandidáti za Napajedelské fórum s těmi zastupiteli, kteří
zastávají stejné hodnoty.
Druhá poznámka se týká společnosti
NBTH, kterou zastupuji. Fámy o privatizaci NBTH, s.r.o. bych chtěl z tohoto místa jednoznačně dementovat. Informace o
privatizacích dceřiných společností města měly být volebním esem v rukou ODS.
Není pravdou, že byla resp. je připravována privatizace NBTH, s.r.o! Tato fáma
je šířena s úmyslem poškodit společnost
a je smutné, že se tak děje právě na
stránkách Napajedelských novin, neboť
město Napajedla je nejenom vydavatelem tohoto tisku, ale i stoprocentním vlastníkem společnosti NBTH, s.r.o.
Ing. Miroslav Polášek

starostky našeho města, bylo to vlastně již
čtvrté povolební jednání se zástupci zvolených stran. Paní Toufarová ve svém článku
píše, že zřejmě už byla rozdělena křesla
v Radě města, nikoliv, tato jednání byla vedena až do nedělního večera. V pondělí bylo
ustavující zasedání.
Dále paní Toufarová píše, že jsem nabídl
ODS jedno místo v Radě města pro ODS,
kterého se KSČM je ochotna vzdát ze dvou
přidělených, a to jmenovitě pro ing. Pavla
Ratiborského. Zase musím říci, nikoliv.
Protože po volebních jednáních s ostatními politickými stranami se počítalo se zástupci ODS i KDU ČSL, a to platilo až do
okamžiku, kdy jednotlivé strany na ustavujícím zasedání navrhovaly členy Rady. ODS i
KDU ČSL si své kandidáty nenavrhly.
KSČM v Napajedlích, jako jediná volební
strana , má ve svém volebním programu
poměrné zastoupení v orgánech zastupitelstva, protože máme zásadu, že poměrné zastoupení je demokratické.
Pokud jsem jmenovitě uváděl návrh inženýra Pavla Ratiborského za člena Rady,
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tak to nebyl ani příkaz ani požadavek, ale jen
poznání, že v minulém volebním období byl
platným aktivním členem Rady, plně zainteresovaným do problematiky města a je škoda
nevyužít jej pro práci v Radě.
Za minulé volební období jsme měli několikrát protichůdné návrhy a různě jsme
hlasovali, ale aktivitu mu nelze upřít, protože
ne každý z ODS byl platným členem Rady.
KSČM předložila svůj návrh na starostu,
případně místostarostu, což bylo neprůchodné, takže dvě místa v Radě považujeme za
oprávněné. Po volbách před čtyřmi lety to
dopadlo hůře. Ze sedmi členů Rady bylo pět
za ODS. Od roku 1967 až do voleb v roce
2002, tj. 38 let jsem byl členem zastupitelstva
v Napajedlích. Z toho usoudíte, že činnost
zastupitelstva mi není lhostejná. Za celou
dobu jsem měl radost “z každého metru chodníku, plynofikace, veřejného osvětlení, nových prodejen, školek a každé úspěšné akce“
a aktivně jsem se podílel na jejich realizaci.
Proto si myslím, že kolektiv zastupitelů by
měl pracovat pro rozvoj našeho města a
spokojený život jeho občanů. Politikaření
městu neprospěje.
Přeji tomuto zastupitelstvu hodně vzájemných dobrých vztahů.
Alois Vychodil

Vážená paní Toufarová,
dovolte, abych se nejdříve omluvil čtenářům
tohoto listu, že se znovu vracím k volbám.
Ale protože posledních několik měsíců předkládáte občanům vaše názory, plné lží a pomluv, tak, bohužel, nemůžu jinak.
Neustále se zabýváte nevypočitatelností
nezávislých – ale už jste zapomněla na volbu
starostky v roce 2001? PaedDr. Pacholíková,
jako nezávislá na kandidátce ODS, byla do
funkce zvolena tehdejší opozicí – zastupiteli
za KSČM, ČSSD a nezávislými. Ze strany
koalice ODS a KDU-ČSL získala pouze jeden
hlas, a to svůj. Výměnou za post starostky
naopak podpořila ředitele městské organizace za člena rady města.
Pokud jsem se rozhodl kandidovat na
post starosty, bylo to zejména proto, že celý
rok jsem odrážel pokusy o zrušení nebo prodání Technické správy. To dobře víte. Přesto
si dovolíte tvrdit, že ji chci zprivatizovat.
Dále v článku uvádíte, že jsme volební
kampaň prováděli v pracovní dobu. Dobře
víte, že od roku 1989 jsem se výraznou měrou
podílel na volebních kampaních občanského fóra a později ODS, vždy jsem kampaň
dělal mimo pracovní dobu, poutače jsem
rozvážel svým autem a chystal jsem je doma
o sobotách a nedělích. A jelikož kampaň NF
jsem neprováděl, tak k tomu nemám co dodat.
Pozastavujete se nad tím, že vás představitelé nezávislých nepozvali k jednání. Přesto, že jste je neustále napadala, měli zájem
s vámi jednat. Bohužel, v neděli po volbách
jste nebyla k zastižení.

Všemožně se také snažíte zamaskovat
pravé důvody mého stažení z kandidátky.
Samozřejmě, že hlavní důvod byl ten, že
bych PaedDr. Pacholíkovou ohrozil na postu
starostky. Všechny ostatní důvody byly podružné. Na základě dopisu, který jste napsala
členům ODS, a kde jste neváhala na mou
adresu používat výrazy jako „jednání hraničící s duševní poruchou“, došlo k vašemu
vítězství – na místním sněmu ODS jste dokázala, že členové doporučili mé stažení
z kandidátky. Co na tom, že někteří mne
v životě neviděli, a pro svůj věk se nemohli
dostavit – jejich hlasovací lístky, patřičně
upravené, jste si již přinesla s sebou.
To, že jste se snažila řídit radnici asi
nepopřete. Vaše práce však byla zaměřena
zejména proti ředitelům dceřiných společností. Naopak, moje práce nikdy nesměřovala proti zájmům města. Pokud jsem měl s
vedením radnice nějaké problémy, tak jenom proto, že jsem chtěl častěji zametat komunikace, častěji séct trávu, opravovat více
chodníků a rekonstruovat veřejné osvětlení.
Chtěl bych vás upozornit, že stoprocentním vlastníkem společností je město Napajedla, tudíž vtah mezi společnostmi a městem je velmi úzký a musí být přátelský. Kontrolou společností je pověřena dozorčí rada.
Pokud jste se tedy chtěla podílet aktivně na
řízení města a kontrole dceřiných společností, nic vám nebránilo kandidovat ve volbách,
ověřit si, zda by vás lidé volili a v případě
úspěchu město řídit.
Ing. Aleš Jirků
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Ztracená duše Napajedel?

Po přečtení příspěvků
zástupců KSČM v prosincovém čísle Napajedelských
novin jsem se jen chvíli rozmýšlel, zda
mám mávnout rukou a povzdechnout si
nad tou zřejmě nikdy nekončící neuvěřitelnou drzostí a neomaleností komunistů nebo
zda napsat, co si myslím.
Mám totiž taky handicap, že jsem kdysi
před čtyřiceti lety podlehl iluzi, že se z KSČ
dá vytvořit demokratická levicová strana.
Snad by mé tehdejší počínání mohl ospravedlnit bonmot sira Churchilla, že „Kdo
není ve dvaceti komunista – nemá srdce;
kdo je ve třiceti komunista – nemá rozum“,
ale nechci si moji mladickou nerozvážnost
nijak omlouvat. To Churchillovo rozmezí
jsem však pohodlně stihl, oni mne soudruzi totiž velmi rychle a razantně vyrazili
hned po zahájení slavné éry normalizace.
Dost již ale osobních věcí.
Záměrně se teď budu držet jen citací
faktů a myšlenek z „Černé knihy komunismu“, která má výmluvný podtitul „Zločiny,
teror, represe“ a která byla v češtině vydána, bohužel, až v roce 1999.
Kniha stroze dokumentaristicky dokazuje, že systém vládnutí komunistů byl a je
masový zločin. Komunistická ideologie nabízí obraz lepší společnosti a ponouká nás,
abychom po ní dychtili. Paradoxem velkého ideálu je však zločin. Komunismus má
dvě tváře – jednu zářící a druhou temnou.
Čísly lze však doložit jen tu temnou. Při
prosazování idejí komunismu či chcete-li
marxismu-leninismu přišlo o život:
- v bývalém Sovětském svazu - 20 milionů lidí
- v Číně - 65 milionů lidí

-

v Severní Korei - 2 miliony lidí
ve Vietnamu - 1 milion lidí
v Kambodži - 2 miliony lidí
ve východní Evropě - 1 milion lidí
v Africe - 1,7 milionu lidí
v Afghánistánu - 1,5 milionu lidí
Čili celkem asi 100 milionů obětí.
V Československu nejsou ta čísla v relativním vyjádření o nic méně tragická. Nejtvrdšími represemi byl v letech 1948 – 1954 postižen téměř 1 milion lidí, ve 422 lágrech bylo
vězněno na 200 000 osob, děsivá bilance je
završena téměř 3 tisíci mrtvých. Pochopitelně, že lidské utrpení bylo tím největším zločinem komunistů, ale je potřeba pořád upozorňovat i na to, že z republiky, která byla zařazena před válkou mezi deseti ekonomicky
nejsilnějšími státy světa, udělali komunisti
zemičku, jejíž představitelé stojí dnes v předklonu u dveří do EU. A naši sousedi nad námi
ohrnují nos, přestože byli těmi ve válce poraženými. A jak se k této nepříliš vzdálené
minulosti postavili naši komunisté? K děsivé
značce KSČ si přidali jedno písmenko, Tím
písmenkem už prý vznikla moderní levicová
strana. Aspoň to tak říká soudruh Grebeníček, jehož tatík tu demokracii předváděl
v praxi nedaleko od Napajedel.
Ale i napajedelští komunisté to s tou demokracií vzali pěkně od podlahy. Jenom jim
napajedelští nezávislí a sociální demokraté
přistavili stoličku k moci (dvě místa v radě),
hned se na ní pěkně zeširoka usadili, prsí se
a napomínají – jen my (zatím ještě s těmi
výše uvedenými) jsme ti správní demokrati,
vy ostatní (myšleno ODS + KDU-ČSL) jste

Napajedelští legionáři
Když jsem pročítal historii československých legionářů (1914-1918), napadla mi otázka, kolik bylo v řadách téměř stotisícové
armády napajedelských občanů.. Přesný
počet se zjišťuje jen velmi obtížně.
Hlavním zdrojem počtu legionářů jsou
seznamy, uložené ve vojenském historickém ústavu v Praze. Seznamy osob vycházejí z údajů dle místa narození nebo domovské příslušnosti. Stručně řečeno, můžeme
mluvit o rodácích. Seznamy za okres Zlín
zpracoval v roce 2001 Státní okresní archiv
ve Zlíně. Dle těchto seznamů bylo z napajedelských rodáků v ruských legiích 30 mužů,
v italských 20, ve francouzských 5, celkem
tedy 55 mužů.
Pro doplnění – z Halenkovic to bylo 21
mužů, z Pohořelic 9, z Oldřichovic 9,
z Komárova 4, ze Spytihněvi 19, ze Žlutav 10
a z Kvítkovic 6.
V kronice města Napajedel je první zmínky o legionářích v roce 1923. Kronika uvádí,

že do ruských legií vstoupilo 35 mužů. Dva
z nich – Jan Špajdl u Nikolajevky, Kudela u
Zborova – padli. Do italských legií vstoupilo
osm občanů, do francouzských tři. Podle
kroniky to bylo z Halenkovic devět, z Komárova tři, z Oldřichovic pět, z Pohořelic čtyři
a ze Žlutav tři občané.
Po návratu legionářů do samostatného
státu ČSR vznikaly různé legionářské spolky a organizace. V květnu 1921 se zrodila
Československá obec legionářská (ČSOL),
která sloučila většinu legionářských sdružení. V Napajedlích byla odbočka Svazu čs.
legionářů utvořena v roce 1920 a později se
také sloužila s ČSOL. Prvním předsedou odbočky byl Arnošt Valenta, jednatelem František Somr. Arnošt Valenta v roce 1922 na
následky válečných útrap ze Sibiře zemřel.
Novým předsedou se stal Bohumil Zavadil,
ruský legionář, jednatelem Rudolf Böhm,
italský legionář, a pokladníkem Josef Sudolský, francouzský legionář.

politikáři! Vždyť my, komunisté, jsouce zastánci poměrného zastoupení, bychom v Napajedlích chtěli znovu obrodit
NF – Národní frontu (pozor neplést s NF –
Napajedelským fórem!) Ona totiž NF byla
naším prvním odrazovým můstkem k nastoupení komunistické moci v Československu. Takže proč nepoužít osvědčené modely
v místních podmínkách? A mnou si ruce,
jak se jim to v Napajedlích pěkně povedlo.
Jsem zvědav, zda rudá záře nad Napajedly ještě někoho vyvede z konceptu. Mám
obavy, že i Napajedla zasáhl ten nejhorší
duchovní komunistický mor – nejlákavější
na komunistické společnosti je to, že zbavuje jedince odpovědnosti.
Závěrem chci zdůraznit:
Můj názor není rozhodně podnětem
k nějaké diskusi či polemice s komunisty.
Opravdu nemám zájem.
Snad by mohl být spíš jakýmsi upozorněním pro napajedelské (prý) nezávislé a
sociální demokraty. Mottem rozhovoru
vašich vrcholných představitelů v týchž
Napajedelských novinách je totiž “Volby
jsou minulostí, mysleme na budoucnost“.
S nositeli tohoto názoru, tzn. s Vámi, MVDr.
Černocký a Ing. Brabcová, bych zatím ještě
chtěl polemizovat. Jsem totiž přesvědčený, že nutnou podmínkou k tomu, abychom
mohli myslet na budoucnost je, že nesmíme zapomínat na minulost! Kéž by Vám to
došlo.
Ing. Jaroslav Toufar
P. S. V názvu jsem si dovolil parafrázovat název vynikajícího seriálu “Ztracená
duše národa” na ČT 2. Těm, kteří věří komunistům, vřele doporučuji!

Z činnosti ČSOL se mnoho nedochovalo. Přímých pamětníků není a písemnosti
odnesl čas. Členové ČSOL v Napajedlích
byli hodně aktivní. Podíleli se na všech
slavnostních akcích za první republiky. Již
jen jejich nástup v čele se státní vlajkou,
v historických uniformách, s vyznamenáními na prsou, vzbuzoval úctu a obdiv a byl
vždy pěknou podívanou.
Napajedelská ČSOL, jako spádová obec,
zahrnovala i legionáře z okolních obcí (Pohořelice, Oldřichovice, Komárov, Halenkovice, Topolná, Spytihněv, Žlutavy a Kvítkovice).
Při desátém výročí vzniku ČSR v roce
1928 měla napajedelská organizace 70 členů. Za nacistické okupace byla činnost ČSOL
zakázána. Po osvobození v roce 1945 byla
činnost obnovena jen nakrátko. V roce 1949
byla ČSOL jako samostatná organizace zrušena s tím, že členové ČSOL se mohli zapojit
do Svazu bojovníků za svobodu. Byla to
nenápadná likvidace legionářské organizace, odsouzené k zapomnění.
(pokračování v příštích NN)
Oldřich Sudolský
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Odjezdy autobusů z Napajedel
Do Halenkovic
Z autobus. nádraží
Do Zlína
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Odjezdy z Pohořelic do Napajedel
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Z Prahy

Daně a jak na ně
Dotaz: Jsem zaměstnán a od letošního
roku bych chtěl začít podnikat. Co musím
učinit před a při zahájení podnikání?
Odpověď: V případě zahájení podnikatelské činnosti je fyzická osoba povinna
1. Získat oprávnění provozovat živnost na živnostenském úřadě, případně
oprávnění o podnikání dle zvláštních předpisů, a to do data zahájení podnikatelské
činnosti. Pro občany Napajedel je dnes
místně příslušný Živnostenský úřad v Otrokovicích.
2. Registrovat se k příslušným daním u
místně příslušného správce daně, a to do
30 dnů od data zahájení podnikání. Přihláška k registraci se podává na tiskopise
poskytovaném bezplatně finančním úřadem. Správcem daní je FÚ Otrokovice, ul.
J. Jabůrkové 1427.
3. Oznámit zahájení podnikání na příslušné správě sociálního zabezpečení, a to
do 8 dnů od data zahájení podnikání. Oznámení o zahájení podnikání se podává na
tiskopise poskytovaném bezplatně správou sociálního zabezpečení. Okresní správa sociálního zabezpečení má sídlo ve
Zlíně, Lorencova 9.
4. Oznámit na příslušné zdravotní pojišťovně zahájení podnikání, a to do 8 dnů
od data zahájení podnikání. Oznámení o

zahájení podnikání se opět podává na tiskopise poskytovaném bezplatně zdravotní pojišťovnou.
Přihlásit se musíte u „své“ pojišťovny.
Po skončení zdaňovacího období musíte podat přiznání k dani z příjmů, kde
uvedete příjmy podle § 6 až 10 zákona č.
586/1992 Sb. o daních z příjmů (§ 6 závislá
činnost, § 7 podnikání, § 8 kapitálové příjmy, § 9 pronájem, § 10 ostatní příjmy).
Do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění se zahrnují příjmy po odpočtu výdajů dle § 7
zákona o daních z příjmů. Příjmy z pronájmu dle § 9 zákona se do vyměřovacího
základu nezahrnují.
Zdroj vymezení: Zákon 586/92 Sb.,
Zákon 337/92 Sb. § 33, Zákon 48/97 Sb.)
Daňový kalendář:
24. 1. - odvod spotřební daně za listopad
2002
27. 1. - daňové přiznání k DPH a daň za
prosinec a 4. čtvrtletí 2002
- daňové přiznání ke spotřební dani
za prosinec 2002
31. 1. - daňové přiznání k silniční dani a
daň za rok 2002
- daňové přiznání k dani z nemovitosti - (úplné) nebo dílčí na rok 2003
Ing. Antonín Dospiva,
daňový poradce č. 1598, 0603/759133

x

6, c

+, k

12.00 13.30 16.00

Vysvětlivky:
x
+

- jede v pracovní den
- jede v neděli a státem uznaný
svátek
1–7 - jede v určitý den v týdnu (pondělí – neděle)
a
- nejede 12. 7. – 10. 8.
b
- jede 14. 7. – 8. 8.
c
- nejede 5. 7.
d
- nejede 31.1. – 9.2., 28. 6. – 31. 8.,
17. a 18. 4., 27. a 29. 10.
e
- nejede 5.7., 20. 4., 16. 11.
f
- nejede 28. 6. – 4. 9.
g
- jede v době prázdnin 31. 1., 3. –
7. 2., 18. 4., 30. 6. – 29. 8. , 27. a 29.
10.
h
- nejede 28. 6. – 31. 8.
i
- jede 30. 6. – 29. 8.
j
- nejede 27. 10., 17. 11.
k
- nejede 20.4., 16. 11.
l
- nejede 20. 4., 16. 11., 1. a 8. 5.,
28. 10.
m - nejede 21. 4.
Odjezdy ze Zlína – bez značky jsou
odjezdy z autobusového nádraží, S – Svit, obchodní centrum,
A, S – autobusové nádraží i Svit
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Jak jsme šli za Mikulášem
Zpravidla chodí Mikuláš za dětmi, ale my
z napajedelského Klubu českých turistů mu
chodíváme rok co rok naproti a ani v loňském
roce tomu nebylo jinak.
Tentokrát jsme zamířili do Vizovických
vrchů. Vláčkem do Vizovic a odtud pěšky
přes Sirákov do Dešné u Všeminy. Deštivé
podzimní počasí nasvědčovalo, že do cíle
dojdeme jako blátivé koule. Mikuláš nám
však nadělil na cestu mrazivo, a tak jsme byli
bláta uchráněni. Z Vizovic jsme se trousili po
skupinkách (někteří se v ranním mrazu potřebovali rozehřát ve startovací hospůdce)
vzhůru do kopců po červené značce. První
úsek cesty připomínal zdolávání skleněné
hory, ale nebezpečí záhy pominulo a v lese
již bylo dobře. Ztichlá mrazivá krajina k nám
byla přívětivá po celé pouti. Cesta byla pokrytá kobercem ze zmrzlého listí a každý
krok provázelo praskání drcených lístků.
Křup, křup, ozývalo se kolem nás a kdo šel
sám, pocítil naplno tajemno kouzelného lesa.
To pravé kouzlo však teprve mělo přijít.
Vstoupili jsme na paseku a najednou se
rozjasnilo. Vešli jsme do zimního království
ojíněného lesa. Všude kolem bílé krajkové
stromoví, nebo stromové krajkoví? Prostě
pohádka. Jedinečný neopakovatelný obraz,
který nevisí v žádném obýváku, za ním se
musí do mrazu do lesa. Takto příjemně omámeni (někteří i ostřeji) jsme si dali pauzu
v motorestu Sirákov.
Po obědě jsme znovu zamířili do lesa a
vydali se směrem na Všeminu. Po krátkém
úseku lesem jsme vstoupili na pastviny a

Noční výsadek 2002
Tradiční noční výsadek pro Turistické
oddíly mládeže byl v loňském roce snad
poprvé připraven formou hry. S batohem,
jídlem, pitím, pláštěnkou, karimatkou, spacákem a baterkou jsme se ocitli uprostřed
druhé světové války. Povolalo nás francouzské velvyslanectví do řad výsadkářů.
Němci vynalezli zbraň, pro kterou potřebují uran. Protože však nemají v Německu
uranové doly, chtějí se zmocnit dolu ve
Francii. A právě ten jsme měli vyhodit do
vzduchu. Ale ještě před ním nám stál
v cestě most, po kterém přejížděly nepřátelské tanky, a strážní věž, kterou hlídal
německý voják kouřící cigarety. Tyto cíle
jsme měli zneškodnit dynamitem.
Dostali jsme speciální mapu, kde byla
zakreslena krajina ve které jsme se pohybovali, místo, kde nás vysadili a cíle, které
bylo třeba zneškodnit. Všechny nápisy ve
francouzštině. Pro případ, že bychom se
ztratili, dostali jsme ještě mapu Vsetína
zapečetěnou v obálce. Za její použití se
připočítávala penalizace 30 minut. Obdrželi jsme telefonní čísla, na která jsme mohli
volat, kdybychom si nevěděli rady a příkaz nepřibližovat se k silnici E57, procházející Vsetínem. Vstupovat do lesa mimo
lesní cesty bylo povoleno jen v případě ne-

v dáli jsme zahládli i nějaký skot. Trochu
rozpačitě jsme odsunuli hrazení a pokračovali dál napříč pastvinami mezi pasoucím se
dobytkem. Milovníci zvířat jásali a rozvážně
rozmlouvali s jednotlivci ze stáda. Bázlivci
se opatrně plížili okrajem pastviny, aby se
v případě útoku rozzuřeného býka zachránili skokem do houštiny za ohradníky. Naštěstí
bez újmy na zdraví a bez ztráty jediného
účastníka pochodu jsme pastviny přešli a se
setměním dorazili do místa určení.

1/2003

Večer jsme prozpívali, trochu si i zatancovali ve stylu country, přišel i Mikuláš s čertem
a některé jedince prověřil. Bylo to příjemné.
Ráno se spolu s námi probralo i sluníčko
a když jsme se drápali na hřeben nad ospalou
Dešnou, ostře nás oslňovalo. V závětří mírně
hřálo, ale mráz mu nedal moc šancí a dokázal, že prosinec je zimní měsíc.
A to je vlastně konec vyprávění o letošním
mikulášském putování. Posledním vlakem jsme
odjížděli z Vizovic domů, vstříc vánočním přípravám, blíž k novému roku s dalším pokračováním tradice Mikulášského pochodu Klubu
českých turistů v Napajedlích.
Jitka Ingrová

Sokolský vstup do nového roku
Vracíme se k článku „Napajedelští Sokolové a letošní povodně“ uveřejněném
v listopadovém vydání Napajedelských novin. Sdělujeme občanům našeho města, že
sbírka, uspořádaná mezi členy sokolské jednoty na postižené povodněmi v Čechách,
vynesla částku 6 000,- Kč. Tato částka byla
navýšena o 4 000,- Kč z finančních prostředků jednoty. V závěru roku bylo na účet postižené sokolské jednoty v Blatné odesláno 10
000,- Kč. 8. ledna jsme obdrželi z Blatné dopis
následujícího znění:
Milí bratři a sestry, posíláme Vám přání
šťastné, úspěšné a nepřetržité pohody v novém roce. Doufáme, že současné povodňové
problémy Vás nezasáhly.
Moc Vám děkujeme za Váš velkorysý
dar, který je pro nás důležitý nejen jako
nezanedbatelná finanční částka, ale především jako důkaz bratrské sounáležitosti. Naše

sokolovna byla v srpnu loňského roku opravdu hodně poškozena, ale daří se nám postupně opravovat největší škody. Už máme novou kotelnu, nová okna ve všech suterénních místnostech a postupně děláme další
práce. Čeká nás oprava omítek a obložení
v suterénu a na jaře stavba nových hřišť.
Milí bratři a sestry, prosíme Vás též o
omluvu za velmi pozdní odpověď na vaši
nabídku pomoci. Přehlceni poštou v podzimním období jsme Vás dopis založili k projednání ve výboru a odpověď zapomněli. Pevně
věříme, že Vás to neodradí od případných
dalších dobrých skutků.
Milí bratři a sestry, ještě jednou děkujeme za Váš projev porozumění a pomoc. Je
opravdu povzbuzující vědět, že v těžké situaci máme přátele.
Se sokolským pozdravem Nazdar,
Blanka Malinová, starostka.

bezpečí ze strany Němců, kteří pročesávali
okolí svých základen. Vyhraje ten, kdo se do
cíle dostane v nejkratším čase.
Instrukce jsme měli, všechno potřebné
taky, mohli jsme vyrazit. Rozváželi nás po
skupinkách autem. Nás vysadili kousek za
Vsetínem. Po krátké orientaci a domluvě jsme
se vydali po bahnité cestě vstříc všem nebezpečím. Pochodovali jsme podél lesa a rybníků až jsme dorazili k prvnímu cíli – mostu
přes řeku Bečvu. Málem nás chytli Němci,
když jsme nic netušíc rozsvítili baterky a
snažili se zjistit směr dalšího pochodu. Projeli kolem nás v autě a z nás byl uzlíček nervů.
Konečně jsme našli místo, kde nám zapsali
čas a „vyhodili jsme do vzduchu most“. Po
krátké poradě v bezpečí lesa jsme se vydali
po asfaltce k druhému cíli – k německé rozhledně. Cestou jsme se ještě několikrát museli schovat před německými motorizovanými a pěšími hlídkami. Náhle jsme zpozorovali červené světlo. To byl kouřící voják na
rozhledně. Pomalu jsme se přibližovali.. Vtom
jsme zaslechli útržky německého rozhovoru. Strnuli jsme. Někdo se k nám blížil. Teď
nás najde a přičte nám 30 minut penalizace za
dopadení. K našemu údivu to byla další skupinka výsadkářů. Od nich nám žádné nebezpečí nehrozilo a tak jsme „vyhodili do vzduchu“ další nepřátelský objekt. Zbýval nám
poslední cíl – uranový důl – s krycím názvem
Bufet.

Trasa k němu vedla zčásti po rozbité
lesní cestě, zčásti po pěšině. Najednou se
před námi objevily dvě postavy. Rozeznali jsme v nich dva muže, kteří chtěli vědět,
kolik je hodin. Lekli jsme se, co jsou to za
individua, ale když dostali stručnou odpověď, pustili si německy mluvící rádio. Německá pěší hlídka! Penalizace nás tedy
nemine.
Zanedlouho jsme našli uranový důl a
„srovnali jej se zemí“. Statečně jsme se
doplížili do cíle, kterým byla hájenka na
Novém Světě. Odtud nás převezli do školy
na Rybníkách a ubytovali nás v tělocvičně.
Ani se nechtělo věřit, že je jedna hodina po
půlnoci. Ale spát se nám stejně nechtělo.
Vždyť jsme byli plni nevšedních zážitků, o
které jsme se museli s kamarády podělit.
Postupně nás však spánek přemohl. Tělocvična utichla. Jen tiché oddechování a tu
a tam zachrápání prozrazovalo přítomnost
nočních obyvatel.
Ráno, které bylo nezvykle brzy, bylo
vyhlašování výsledků. Celý výsadek vyhrála skupina z Fryštáku, která prošla trať
za nejkratší dobu. Poté nás odvezl autobus
zpět do Napajedel a po náročné noci jsme
si šli domů pořádně odpočinout.
Výsadku se zúčastnilo 110 dětí z různých oddílů Zlínského kraje, z napajedelského oddílu Azimut 1403 nás bylo 28.
Bára Ančincová a Lucka Uhrmacherová
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Klub českých turistů
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Turistický závod se představuje
Turistický závod se řadí do kategorie
mladých sportů. Svůj název získal podle
organizátorů soutěže, kterými jsou Klub
českých turistů (KČT) a Asociace Turistických oddílů mládeže (ATOM). V podstatě
jde o běžný terénní závod v délce 2 – 3 km
pro žákovské kategorie a 4 – 6 km pro kategorie dorostenecké a dospělé. Trať je vyznačena fáborky (bílé pro žákovská družstva, červené pro dorostence a dospělé). Na trati je
řada kontrolních stanovišť. Úkoly je třeba
plnit bez chyb a co nejrychleji. Jsou to: stavba stanu, odhad vzdálenosti, hod míčkem,
plížení, lanová lávka, vázání uzlů, orientace
mapy, azimutové úseky, určování dřevin,
turistických a typografických značek, poznávání kulturních památek a přírodních zajímavostí. Měří se čas trávený na trati a za nesprávně splněné úkoly jsou trestné minuty,
které se připočítávají k času. V žákovských a
dorosteneckých hlídkách se běhá
v dvoučlenných hlídkách, dospělí závodí
jako jednotlivci.
! Co se dělá na kontrolních stanovištích?
Stan – závodníci musí v co nejkratším
čase postavit a zase složit klasické „áčko“.
Nejlepší to zvládají kolem jedné minuty.
Odhad vzdálenosti – úkolem je co nejpřesněji odhadnout vzdálenost terče, který
si závodníci určují podle azimutu. Za odhad
mimo toleranci následují trestné minuty.
Hod míčkem – hází se kriketovým míčkem na kruh o průměru 3 metry. Podle věkových kategorií ze vzdálenosti 10, 15 a 20
metrů. Za každý míček mimo kruh – jedna
trestná minuta.
Plížení – úkolem je proplížit se koridorem dlouhým 10, širokým 2 a vysokým 40 cm.
Za dotek opět trestná minuta.
Lanová lávka – závodníci překonávají
lávku ze dvou nad sebou zavěšených lan –
délka 7 metr. Bez Překonání lávky nelze pokračovat.

Ondřej Strnadel při překonávání lanové
lávky.

Vázání uzlů – váže se jeden vylosovaný
uzel ze šesti možných - ambulanční, škotový,
lodní, rybářský, zkracovačka a dračí smyčka.
Orientace – nejmladší a mladší žactvo
orientuje mapu podle buzoly, starší žactvo,
dorostenci a dospělí probíhají neznačené
azimutové úseky, kde je cíl postupu dán
azimutem a vzdáleností v metrech. Tato část
závodu bývá mnohdy rozhodující. Neoznačení kontrolních průběhů má za následek
diskvalifikaci.

Petra Polášková a Karolina Kudláčková
při práci s mapou.
Dřeviny, turistické a typografické značky, kulturně poznávací činnost – tento úkol
je v podstatě shodný, testovým způsobem se
vyznačují správné významy. Co chyba, to
trestná minuta.
V každé sezóně se soutěží postupovým
způsobem. Každý kraj pořádá jeden závod
jako mistrovství kraje a první tři v každé
kategorii postupují do Českého poháru a další tři závody krajského poháru, odkud postupují do Českého poháru další dvě hlídky
v každé kategorii. Následují čtyři závody
Českého poháru, kde se započítávají nejlepší
výsledky ze tří závodů do
hodnocení Českého po-
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háru. Medailisté (Český pohár, Mistrovství
ČR a mezinárodní mistrovství předcházejícího roku) a další podle postupového klíče
z Českého poháru pro daný rok získávají
postup na Mistrovství ČR a Mezinárodní turistický závod.
! Turistické závody 2002 pro Azimut
Napajedla v číslech:
Mistrovství Zlínského kraje – startovalo
15, postoupilo 6 hlídek.
Krajský pohár – postup si vybojovalo
dalších 8 hlídek.
V sérii Českého poháru startovalo celkem 31 napajedelských hlídek. V celkovém
hodnocení získali postup na Mistrovství ČR
starší žáci Martin Ingr a Štěpán Strnadel za 9.
místo ze 34 a starší dorostenci František Ingr
a Michal Janošek za 2. místo z 26. Na mistrovství se jim nedařilo. Žáci skončili desátí ze
třinácti startujících, starší dorostenci desátí
z deseti. Na mezinárodním mistrovství však
vybojovali dorostenci Ingr a Janošek mezi
osmi startujícími druhé místo.
Sezóna 2002 byla pro náš oddíl zatím
nejúspěšnější. Všem závodníkům patří dík za
dobré výsledky a skvělou reprezentaci Napajedel.
Pro letošní rok byl Azimut 1403 pověřen
uspořádáním Mistrovského závodu Zlínského kraje. Pro rok 2004 je naším přáním uspořádat v Napajedlích závod Českého poháru
nebo Mistrovství ČR a proslavit naše město.
Čeká nás hodně práce. Těchto závodů se
zúčastňuje 220–270 hlídek a s doprovodem je
to 500–600 lidí. Pro pořadatelskou službu je
třeba 80–100 lidí. Všechny je třeba ubytovat,
zajistit jim stravování, občerstvení atd. Splnění našeho přání závisí také na přístupu
města, starosty, rady a celého zastupitelstva,
vedení škol atd. Neobejdeme se ani bez finanční a materiální pomoci sponzorů, kteří
jsou ochotni přispět na rozvoj a podporu
sportovní činnosti mládeže.
Karel Janošek za OKČT Napajedla a
TOM Azimut 1403

Nové knihy v Knihovně Napajedla
! Ambrůzová Olga: Balet a jeho repertoár. Publikace přináší statě o významných tanečnících,
choreografech a režisérech a obsahy nejznámějších baletních představení.
! Andrlová Johanna: Ahrimanova střela.
Irena je ambiciózní žena, která dosáhla svého a měla by být šťastná. Provdala se za
muže, kterého obdivuje, má s ním syna, bydlí
v nádherném bytě. Záhy však zjistí, že její
manželství je nejspíš trestem.
! Bankl Hans: Nemoci Habsburků, z chorobopisů velké panovnické dynastie. Informace o nemocích, které sužovaly tento
panovnický rod.
! Beverly Jo: Černý markýz. Krásná a obletovaná Diana byla pevně rozhodnutá nikdy
nevstoupit do manželství. Stejně smýšlí i lord
Bey Malloren. Když se náhodně setkají, začne
mezi nimi klíčit cit, kterému se oba silně brání.
! Blyton Enid: Tajemství pohřešovaného
muže. Detektivní příběh pro děti.
! Borovička Václav Pavel: Smrt měla hlu-

boký výstřih. Autor ve své knize svým nenapodobitelným způsobem předkládá přísně
autentické rekonstrukce mimořádných zločinů. Jeho příběhy tentokrát spojuje výrazný
dramatický prvek: žena.
! Brandejsová Irena: Hra očí. Izabela se
rozhodne smířit s otcem a navštíví ho s celou
svou rodinou. Nečekaně se zde objeví otcův
přítel, který ovlivní Izabelin další život. Jejich
vztah jí však brzy začne přerůstat přes hlavu.
! Bröhm Patricia: Jsem ze všech nejkrásnější. Kniha pro dívky seznamuje s vývojem
ideálu krásy v historii, kriticky odhaluje podstatu a pozadí současných módních diktátů,
které často ruinují nejen peněženky, ale i
zdraví mnoha žen a dívek.
! Březina Josef: Děti slavných rodičů.
Osudy dětí našich básníků, spisovatelů, hudebních skladatelů, vědců a umělců 20. století.
! Campbell James R.: Jak rozvíjet nadání
vašich dětí. Určeno rodičům a vychovatelům, kterým záleží na tom, aby jejich děti
rozvinuly a uplatnily své nadání.

12

Zábava a sport

NAPAJEDELSKÉ

Na Pahrbku se sešli mistři zeleného plátna
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Tělocviční jednota Sokol Napajedla
pořádá v sobotu 25. ledna
v sokolovně

2. dařbujánskou
zábavu
K tanci hraje KBand, nabízíme odrůdová vína, domácí zabíjačku
a bohatou tombolu.
Vstupné s místenkou 70,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé

Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska Sbor dobrovolných hasičů v
Napajedlích pořádá tradiční

Hasičskou zábavu
v sobotu 15. února 2003 od 19.00
hodin v sále sokolovny v Napajedlích.
Hraje skupina EX DUO, připraveno je
občerstvení a bohatá tombola.
Vstupné 40,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé.

V prosinci 2002 proběhl v
pivnici Pahrbek již 6. ročník
turnaje v kulečníku. Turnaje se zúčastnilo 17 hráčů. Hrálo se systémem každý s každým, a to vždy dvě utkání do
200 bodů. Celkovým vítězem
se stal p. Marek Horka, který
obhájil své loňské vítězství.

Miss jaro 2003

Novinkou turnaje byla hra
ve tři koule, ve které zvítězil
p. Pavel Šuška.
Na závěrečném vyhodnocení, které
připravil vedoucí pivnice Pahrbek
p. Pavel Šuška, byly rozdány všem hráčům věcné ceny a upomínkové dary
mnoha sponzorů.

Mnoho štěstí v roce 2003 bez požárů přejí všem občanům Napajedel
napajedelští hasiči.

V novém roce
přejeme Vám nastokrát
teplé slunce nad domovem,
dobré skutky s dobrým slovem,
zdraví, štěstí, akorát,
aby Vás měl každý rád.
# # #
Všem milým občanům přejí do roku
2003 členové Sboru pro občanské záležitosti v Napajedlích.

Pro dívky z Napajedel a širokého okolí
připravuje vizážistické Studio R ve spolupráci s Klubem kultury Napajedla soutěž o
nejhezčí dívku MISS JARO 2003.
Uzávěrka přihlášek je 28. února a první
neveřejné kolo soutěže se uskuteční 1. března. V prvním kole bude vybráno 12 finalistek a dvě náhradnice, které se představí
veřejnosti na finálovém večeru 26. dubna.
Celý večer bude ve znamení ženské krásy,
dámské i dětské módy, ale i dobrého vína,
tance a zpěvu. To vše v podobě módní přehlídky, prezentace francouzské kosmetiky,
ochutnávky vín, orientálního tance, aerobiku a vystoupení Ladislava Kerndla. Ve čtyřech vstupech se představí soutěžící dívky.
Sponzoři celé akce budou volit Miss Sympatii,
ceny třem nejlepším udělí odborná porota.

Klub kultury
se bude konat v sobotu 1. února 2003
od 8.00 do 12.00 hod.
v budově TJ Sokol Napajedla.
Program:
Výstava, koupě a prodej brouků, motýlů, pavouků a plazů
z celého světa. Možno zakoupit odbornou literaturu a entomologické pomůcky.

" Ve středu 29. ledna pořádá Klub kultury Napajedla zábavný pořad Vládi Hrona - Abeceda hvězd. Začátek v 19.30
hodin, vstupné 170.- Kč.
" V neděli 9. února v 15 hodin uvádí Klub
kultury reprízu pohádky Divadla Zdeňka Štěpánka „Zkoušky čerta Belínka“.
" Dvě hodiny intenzivní výuky angličtiny týdně pro začátečníky, mírně a středně pokročilé nabízí Klub kultury od
února do června – přihlášky do 25. ledna 2003.
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