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CENA 5,- KÈ

Po šedesáti letech
Těsně před koncem druhé světové války,
21. ledna 1945, ve slovenských obcích Kľak
a Ostrý Grúň povraždilo zvláštní komando
Edelweis více než 140 nevinných mužů, žen
a dětí. Šedesáté výročí tragedie přijela na
Slovensko uctít i malá delegace z Napajedel,
vedená starostou města Antonínem Černockým. Napajedla byla první, kdo hned po válce
pomohl při obnově obcí a dodnes nás zde
vítají jako opravdové bratry.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích
pořádá v rámci jarního úklidu
před Velikonocemi

ŽELEZNOU SOBOTU
Občané, kteří se chcete zbavit nepotřebného kovového šrotu,
nachystejte jej, prosím,
v sobotu 19. března 2005 v 7.00 hod.
před Váš dům. Zajistíme jeho odvoz.
Akce se koná za každého počasí!

Starosta Antonín Černocký v rozhovoru
s Františkem Debnárem, který jako malý
chlapec tragédii přežil.
Foto J. Souček

Všem předem děkuje
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

2. koncert pro Napajedla
Opravdová lahůdka čeká na návštěvníky pravidelných koncertů v klášterní kapli
v únoru - Koncert bicích nástrojů.
V provedení žáků a studentů Třídy bicích
nástrojů Tomáše Fábryho ZUŠ Kroměříž a
konzervatoře P. J. Vejvanovského uslyšíme
klasické i moderní skladby. Ze známějších to
bude například Montiho Čardáš, Brahmsův
Uherský tanec, Rimského- Korsakova Let
čmeláka. Slibně znějí i názvy dalších skladeb „Tiger drums“, „Drumfestival Brazil“ a
„L´train“. S doprovodem klavíru i samotné
budou hrát bubny, vibrafon a marimba.
Vše v kapli 23. února v 19 hodin. Vstupné
jako obvykle dobrovolných 40 Kč.
Další koncert pro Napajedla zazní již 9.
března, pod názvem Pocta Komenskému. Vystoupí v něm brněnský soubor historických
hudebních nástrojů AVE MUSICA.

PROJEKT 100 v kině
Březen-Měsíc knihy
Opět po roce bude klášterní kaple
v březnu přijímat a nabízet knihy, které by
jinak skončily ve starém papíru. Od čtvrtka
3. března, každé úterý a čtvrtek, od 14 do 17
hodin můžete do kaple přinést knihy, které
Vám doma překážejí. Zároveň si můžete
vybrat knihy a uvolněné místo doma opět
zaplnit. Pět korun, je jako loni orientační cena
jedné knihy, a půjde opět do kasičky , jako
příspěvek na kapli.

Městské kino Napajedla ve spolupráci
s Filmovým klubem Charlie Zlín připravilo
za podpory Městského úřadu pro filmové
„fajnšmekry“ výběr filmů ze „zlatého fondu
kinematografie“ Projekce budou probíhat
pravidelně každou středu od 2.března
v 19.30 hod.
Bližší informace o filmech uvádíme na str.
10. Napajedelské kino zve všechny příznivce
kvalitního filmu. Takže – každou středu…..

DNES SI PØEÈTETE
 Z jednání městské rady a zastupitelstva
 Bývalo a mohlo by zas být
 Fotoreportáž z vítání občánků
 Sto let loutkářů v Napajedlích
 ZOO Zlín má 200 let
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 10. ledna 2005

Majetkové záležitosti

• schválila vyhlášení záměru pronájmu
části pozemku před provozovnou č. p. 68
„Denní bar“ za účelem provozování letní
předzahrádky paní Aleně Oberšteinové,
bytem Břest
• schválila změnu Dodatku č. 4 Mandátní
smlouvy o obstarání správy nemovitého
majetku a výkonu dalších povinností
• udělila souhlas Františku Trchalíkovi
k vybudování podélného parkovacího státní
před jeho domem v ulici Podzámčí.

• vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské
policie Napajedla za měsíc prosinec 2004,

Majetkové záležitosti

• souhlasila s dodatečným zařazením Aleny
Gabrhelíkové do seznamu žadatelů o byt,
• souhlasila s uzavřením nájemních smluv s
Erikou Navrátilovou, Jarmilou Svobodovou,
Ivanou Kociánovou, Jiřím Bradou, Ondrejem
Tišockým, Mariánem Zelinou a Ladislavem
Peterem na dobu určitou 5 let, na dobu
určitou 1 rok s Josefou Michalčíkovou a
Josefem Šilcem a s uzavřením dodatku na
prodloužení nájemní smlouvy nebytového
prostoru v DPS s Janou Hrabcovou,
• v souvislosti s prodejem bytů z majetku
města Napajedla souhlasila s přechodem
nájmů dle žádostí manž. Hlavových, Radomila Chybíka, Roberta Habrnála, Miroslava
Hulanského, Romana Sedláčka, Tomáše Fojtů
a Jiřího Kubíka,
• souhlasila s výměnou bytu mezi manž.
Květoslavem a Boženou Novákovými a manž.
Josefem a ing. Renatou Kubínovými.

Rùzné

Finanèní záležitosti

• schválila úhradu dopravy Slováckému
souboru Radovan na veletrh cestovního
ruchu GO a Regiontour 2005 v Brně z
prostředků příspěvkové organizace Klub
kultury Napajedla.

Bytové záležitosti

• schválila udělení výjimky z OZV o veřejném
pořádku – ukončení „Hasičské zábavy dne 12.
2. 2005 ve 2:00 hodiny následujícího dne,
• schválila smlouvu o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech
a obdobných zařízeních se společnostmi 35
mm, s.r.o. a HOLLYWOOD C.E, s.r.o.,
• uložila Kinu Napajedla zajistit produkci
Projekt 100 – 2005 ve spolupráci s Filmovým
klubem Charlie Zlín v termínu od 1. 2. do
30. 4. 2005,
• schválila výši odměny řediteli Klubu kultury Napajedla v souladu s ustanovením nařízení vlády o platových poměrech ve veřejných
službách a správě v platném znění,
• schválila navrženou výši platových tarifů
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
dle Nařízení vlády 637/2004 Sb.

Bez usnesení

• vzala na vědomí zápis z jednání stavební
komise ze dne 8. 12. 2004,
• vzala na vědomí zápis z jednání SOZ ze
dne 4. 1. 2005,

• schválila smlouvu o poskytnutí finanční
dotace na financování provozních nákladů
zařízení sociální péče – Okrsku pečovatelské
služby Napajedla mezi Zlínským krajem a
městem Napajedla.

Rùzné

Rada města dne 24. ledna 2005
• souhlasila s přechodem nájmu z nájemce
– Anna Berecková na Annu Bereckovou a
Josefa Trunkáta,
• souhlasila se změnou užívání části pozemku před budoucím domem manželů Karla a
Martiny Řezaninových v ulici 2. května jako
předzahrádku,
• neschválila žádost firmy Spojmat CZ s.r.o.
zastoupené Petrem Žaludkem o vyhrazení
parkovacího stání na zpevněné ploše u Základní školy Napajedla, Komenského 298,
• souhlasila s žádostí Ing. arch. Michala
Hladila o povolení uložení inženýrských
sítí na pozemích města pro výstavbu 8 RD
v lokalitě nad sídlištěm Malina II,
• upustila od úhrady za neoprávněné užívání pozemku pod buňkou v ul. Na Kapli
pod podmínkou schválení dohody, v níž se
František Cívela a Charita sv. Anežky dohodli
odstranit buňku nejpozději dne 31. 3. 2005
pod smluvní pokutou 10 000,- Kč,
• neschválila vyhlášení záměru prodeje části
pozemku PK p. č. 461/7 Robertu Plichtovi,
• schválila vyhlášení záměru prodeje části
pozemku KN p. č. 2152/254 manželům Kamilu
a Petře Koláčkovým za účelem vybudování
dvou parkovacích míst,
• neschválila vyhlášení záměru prodeje části pozemku KN p. č. 2152/197 a p. č. 2152/196
za účelem stavby garáže manželům Janě a
Jiřímu Pavlíkovým,
• souhlasila se žádostí manželů Zdeňka a
Hedviky Mikelových, manželů Miroslava a
Renaty Mikelových a Ing. Jiřího Mičkeho o
povolení komunikačního napojení a použití
částí pozemků ve vlastnictví města pro
dodatečné povolení stavby komunikace.

Finanèní záležitosti
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• schválila rozpočet na rok 2005 příspěvkovým organizacím Základní škola
Napajedla, Komenského 268 a Klub kultury
Napajedla,
• vzala na vědomí stav pohledávek ke dni
31. 12. 2004,

• jako jediný společník v působnosti valné
hromady Technické správy města, s.r.o.
odvolala Ing. Aleše Jirků z funkce ředitele
společnosti Technická správa města, s.r.o.,
schválila Dohodu o zrušení smluv s Technickou správou města, s.r.o., pronájem majetku
Technické správy města, s.r.o. příspěvkové
organizaci Služby města Napajedla a pracovní náplň ředitele příspěvkové organizace
Služby města Napajedla dle návrhu,
• schválila Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím
televizního kabelového rozvodu,
• souhlasila s vykácením stromů navržených komisí ŽP a VP,
• schválila smlouvy na zajištění obědů pro
Pečovatelskou službu Napajedla,
• schválila platový výměr vedoucí organizační složky Pečovatelská služba Napajedla
v souladu s nařízením vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Bez usnesení

• vzala na vědomí zápis z jednání komise
životního prostředí a veřejného pořádku ze
dne 11. 1. 2005,
• vzala na vědomí zápis z jednání kulturní
komise ze dne 12. 1. 2005,
• vzala na vědomí zápis z jednání sociální
komise ze dne 17. 1. 2005, s plánem činnosti
sociální komise na I. pololetí roku 2005 a
plánem činnosti Klubu důchodců na rok
2005.

Platnost občanských průkazů
Dle nařízení vlády č. 61/2004 Sb. se mění
platnost občanských průkazů bez strojově
čitelné zóny podle data vydání následujícím
způsobem:
OP vydané do /platí do / povinnost podat
žádost o výměnu do
31. 12. 1994 / 31. 12. 2005 / 30. 11. 2005
31. 12. 1996 / 31. 12. 2006 / 30. 11. 2006
31. 12. 1998 / 31. 12. 2007 / 30. 11. 2007
31. 12. 2003 / 31. 12. 2008 / 30. 11. 2008

Kolik nás je

2000

2001

2002

2003

2004

Počet trvale hlášených

7 694

7 659

7 654

7 704

7 696

Počet cizinců

96

104

120

121

x

Počet narozených

89

69

82*1

64*2

67*3

Počet zemřelých

72

71

69

73

81

Počet přistěhovaných

118

132

189

116

138

Počet změn bydliště uvnitř města

159

107

167

159

154

Počet odhlášených

166

127

124

139

127

Počet sňatků

80

75

69

72

62

Počet rozvodů

23

20

26

32

36

x - evidence podléhá cizinecké policii a matrika údaj neuvádí, *1 - z toho přesná polovina
děvčat - 41, *2 - z toho 30 děvčat, *3 - děvčata tvořila necelých 36 % narozených – 24
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Bývalo a mohlo by zas být
Bývávala v Napajedlích křížová cesta na
Kalvárii, bývala i cesta na Makovou lemovaná
lavičkami a dokonce lesní taneční parket
s altánem pro muzikanty. Kalvárie i Maková
jsou dodnes části našeho města, ale…
Zastupitelstvo města bude schvalovat
potřebné peníze na úpravu cesty na Kalvárii.
Chtěl bych se s Vámi poradit co dál. Z bývalé
křížové cesty zbyla jedna kaplička pod pečovatelským domem a druhá rozbitá pod kříži.
Tři kříže na Kalvárii jsou již opravené.
Stačilo by prozatím označit zastavení křížové
cesty, třeba tabulkami na stromech. Mluvil
jsem s několika výtvarníky, možnost spolupráce na jednotlivých zastaveních přislíbili.
Vznikla by přírodní galerie na téma křížové
cesty, i kdyby zastavení tvořila jen pěkná
lavička a římská číslice, smysl by zůstal
zachován. Pomníček padlým partyzánům
do moderní křížové cesty jistě také patří.
A když se po ní budeme procházet, sami si
ji ohlídáme.
Na Makové je cesta ještě znatelná, dokonce přežily zbytky laviček a je poznat místo,
kde se tančilo. I pár červených turistických
značek zbylo na stromech. O povolení k prořezání zarostlé cesty jednám na Lesní správě
v Buchlovicích. Co byste řekli, po patnácti

letech, jarní brigádě ? Sejít se v jednu dubnovou sobotu u Slanice a cestu na Makovou
obnovit? A pak si třeba zapálit táborák na
bývalém tanečním parketu ? A potkat se tam
- turisté, vodáci, sportovci, skauti?
Měli bychom obnovenou napajedelskou
procházku z Kalvárie na Makovou, mohli bychom se na město podívat pěkně shora.
Na Vaše rady a nápady čekám v Infocentru.
Josef Souček

Březen – měsíc internetu a knihy
Při této příležitosti Knihovna Napajedla
v roce 2005 pořádá v pondělí 7., 14. a 21.března
v době od 8.30 do 11.30 hod. - Internet pro
nezaměstnané – zdarma
 Pondělí – pátek 7. – 11. března od 8.30 do
17.30 hod. Burza starších vyřazených
knih a časopisů
Jedná se o opotřebované a zastaralé knihy z naučné literatury a beletrie a časopisy
– Burda, Domov, Pěkné bydlení, Můj dům,
Línia, Zahrádkář, Chatař a chalupář, Praktická
žena, Lidé a Země, Počítač pro každého, Puls,
Zdraví, Náš miláček, National Geographic
atd.
 Středa 9. března 8.30 – 17.30 hod. - Internet
pro začátečníky a seniory – zdarma
Senioři se v tento den současně mohou
stát čtenáři knihovny bez zaplacení čtenářského poplatku
 Čtvrtek 17. března, 8.30 – 19.30 hod.
Internet zdarma
 Čtvrtek 24.března 8.30 – 19.30 hod.
Internet zdarma
Všechny akce je možné si dopředu
zamluvit na tel.č. 577 944 587, na e-mailové
adrese knihovna@napajedla.cz nebo přímo
v knihovně.

Speciální mateřská školka do Tlumačova
Speciální mateřská školka pro postižené děti, která vznikla před pěti lety a pod
názvem Klubíčko sídlila v Otrokovicích,
se v lednu letošního roku přestěhovala do
nových prostor v Tlumačově.
Děti s různými postiženími zde najdou
lepší podmínky – mohou využívat velkou
zahradu s pískovištěm, letní terasu a další.
O děti ve školce pečuje sedm pedagogů
včetně těch se speciálním zaměřením.
Školku navštěvuje 18 dětí ve věku od
dvou do osmi let – 14 z Otrokovic, dvě
z Tlumačova a po jednom z Napajedel a
Malenovic. Sedm dětí má kombinované
postižení. Devět trpí vadou řeči a další děti
jsou zdravotně oslabené.
Jednatelka zařízení Ludmila Stodůlková poděkovala tlumačovskému obecnímu
úřadu, který pronajal objekt za 50 000 Kč
za rok. Zhruba dva miliony korun stála

rekonstrukce, na níž přispělo ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. Poděkování patří i sponzorům, kteří věnovali statisíce
na nákup dřeva a dalších materiálů. Mimo
jiné přispěla také firma GZSand, s.r.o.,
Napajedla.
Klubíčko pomáhá rodičům s časově náročnou péčí o postižené děti. Snaží se, aby
všichni svěřenci dokázali později zařadit
do běžné nebo do některé ze speciálních
základních škol v kraji. Podle L. Stodůlkové
státní dotace pokryje sotva náklady na
nájem a mzdy. Kompenzační pomůcky a
hračky se z této částky již pořídit nepodaří.
Naštěstí se daří získávat peníze pro tento
účel od sponzorů i jednotlivých měst a
obcí. Město Napajedla přispělo v loňském
roce této nestátní neziskové organizaci
částkou 10 000 Kč.
-lid-
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Sto let loutkářů v Napajedlích - I.
Vážení čtenáři, v letošním roce slaví
loutkový soubor Klubíčko Napajedla sté
výročí svého vzniku. Dovolte, abychom Vás
postupně seznámili s jeho historií.
Zjistit, jak to všechno začalo, nebylo
vůbec jednoduché. Ještě v roce 1980 jsme si
mysleli, že loutkový soubor byl založen 11.
října 1926, jak uváděl nejstarší dochovaný
písemný záznam. O historii souboru nebyla
vedena žádná kronika. I to jsme se rozhodli
v roce 1980 napravit. Byl zvolen kronikář a
úkolem všech ostatních členů bylo pátrat
v historii o počátcích loutkového divadla
v Napajedlích.
Z rozhovorů s pamětníky postupně vycházelo najevo, že soubor byl činný už před
první světovou válkou. Nejstarší informace
jsme získali od paní Marie Žurmanové, nar.
1900. Vyprávěla o loutkových představeních pravidelně hraných v areálu hostince
„U slunce“ v letech 1907 – 1908. I přes další

pátrání v archívech v Praze, Brně, Olomouci
a Klečůvce se nám nepodařilo najít starší
písemný záznam než z roku 1916.
Demokraticky jsme se rozhodli stanovit
počátek loutkového divadla na rok 1908,
i když na toto tvrzení nebyl písemný doklad.
Tak se stalo, že oslavy 75. a 80. výročí vzniku
loutkářství v Napajedlích se konaly podle
letopočtu 1908.
Změnu přinesl až rok 1989, kdy jsme ve
staré brožuře, vydané k otevření sokolovny
8. října 1911 našli zápis tohoto znění: „Na
valné hromadě 2. února 1904, konané za přítomnosti 24 členů, zvoleni bratři: předsedou
J. Krejčiřík, náměstkem J. Uhlíř, pokladníkem
J. Zourek, do výboru Š. Baďura, P. Holec, J.
Křen, B. Vlček, jedn. a E. Balcárek. Výbor
konal 12 schůzí.
Družstvo jednalo s p. vrch. J. Sedláčkem
o stavbě tělocvičny a plánech. Pořádána
velká slavnost při otevření radnice dne 14. a
15. září a v lednu zábava taneční. Zakoupeno
loutkové divadlo.

Na valné hromadě 15. ledna 1905 pořádané za přítomnosti 13 členů zvoleni bratři:
předsedou J. Křen, náměstkem J. Uhlíř,
pokladníkem F. Úředníček, do výboru J.
Krejčiřík, K. Kleveta, E. Balcárek, B. Forst,
Ant. Svoboda, jedn. a J. Tabara. Výbor konal
11 schůzí.

Neblahé poměry jednoty měly vliv i na
družstvo, ale ne tak značný jako tam. Dne 9.
dubna pořádán přátelský večírek, ve svatodušní pondělí výlet na Makovou, projektovaná národní slavnost se nekonala, protože o to
žádal místní odbor Ú. M. Š. 1. října pořádáno
svatováclavské posvícení, loutkové divadlo
hrálo 12 her. Opony malovali Jar. Foltýn a A.
Cejnar, kulisy J. Křen, loutky ošatil J. Urban,
nové loutky vyřezal F. Šiška, jiný inventář
opatřil Rudolf Šupák.“
Tímto písemným dokladem se datum
našeho vzniku přesunulo na rok 1905 a také
oslavy 85, 90 a 95 let trvání loutkového divadla
se již odvíjely od tohoto roku.
V roce 1911 se soubor přestěhoval do
nové budovy sokolovny. V roce 1913 bylo
loutkové divadlo na krátký čas propůjčeno
soukromé společnosti Jeřábkova, která odehrála šest her.
První světová válka ochromila činnost
napajedelského sokola, jehož jedinými
příjmy byly v té době výtěžky loutkového
divadla. V roce 1916 bylo úsilím bratra Rudolfa Navrátila loutkové divadlo přestavěno,
namalován nový portál, opona i ostatní
dekorace. Paní Navrátilová zase doplnila
garderobu loutek.
Začalo se hrát pravidelně každou neděli.
(Pokračování příště.)
Dagmar Kouřilová

Sedí Vaše dítě stále u počítače?
Chcete, aby trávilo svůj volný čas efektivněji?
Přání Vás obou lze spojit dohromady!
Letos poprvé otevřela Základní umělecká škola Rudolfa
Firkušného Napajedla výtvarný obor se zaměřením na
počítačovou grafiku. Reaguje tak na skutečnost, že chce-li být člověk
dobře vybaven vzděláním a pak dosáhnout dobré profesní pozice, je
ovládání počítače nutností.
Žáci nového oboru se pod vedením učitelky K.Lagové seznamují s nejnovějšími grafickými programy, pracují také s digitální fotografií, internetem a dalšími programy.
Práce žáků nového grafického oboru jsou prezentovány v prostorách městské radnice
v Napajedlích od 21. února do 7. března 2005.
Srdečně zve ZUŠ RF Napajedla
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Co dělat?
Je zima. Skoro žádné Slunce přes den a
skoro se nechce nic dělat, že?
Jenže ty možnosti tu jsou. Zřejmě mě
nikdo skoro neznáte, ale ve sportu tady v Napajedlích se pohybuji už přes 20 let. Chtěl bych
Vám říct, co vše se dá i v takových dnech,
jako je tato zima, dělat pro sebe a své zdraví
a jak se vlastně člověk může rychle zbavit
nepříjemného depresivního pocitu.
Začneme sportem, který určitě všichni
znáte, a zároveň o něm moc asi nevíte…
kolečkové brusle.
Taky o něm příliš moc nevím jen jsem
k němu řádně přičichl a začalo se mi to
moc líbit. Stačí mít brusle, dobré oblečení,
chuť a trochu místa s kvalitním asfaltovým
povrchem. Poslední rok jsem prožil v Benátkách nad Jizerou. Závodil jsem v místním
rychlobruslařském klubu a zjišťoval, co
vlastně takový sport potřebuje. Ve své
podstatě je to jednoduché. Všichni bruslaři,
ať už závoďáci nebo ti, co by se rádi jen
svezli, potřebují místo, kde je nebude auto
vyrušovat z jízdy. Prostě chráněný areál
nebo cestu, kde se auta nevyskytují. Pár
takových míst tady je taky … ale o tom Vám
něco povím později.
Než se člověk vydá na trénink nebo jen
tak se projet, nesmí zapomenout na řádné
rozcvičení a zahřátí celého organismu. Nikomu by se určitě nelíbilo přivézt si z vyjížďky
na bruslích natržený úpon nebo sval. Tedy
rozběhat a rozcvičit. Nezapomeňte!
Tak jsme zahřátí - a teď kam? Máme
pár možností. První je asfaltový stadion na
Trávníkách. Povrch je celkem hrubý, ale na
druhou stranu je tam klid a nemusíme se
obávat žádného auta, které nás může ohrozit. Další možností je Baťov v Otrokovicích.
Cesta kolem hráze proti povodním není příliš

NAPAJEDELSKÉ
frekventovaná a člověk tam může relativně
v klidu pustit své závodní chuti uzdu. Dalším tréninkovým místem je cyklostezka od
Kunovic do Ostrožské Nové Vsi nebo silnice
od Uherského Ostrohu na Hluk, která je taky
málo frekventovaná.
Osobně jezdívám na silnici z Napajedel na Topolnou až nad Bílovice a zpět.
V nedávné době mi byl doporučeno ještě
jedno místo. Lesní asfaltová cesta od Bzeneckého Přívozu k silnici mezi Rohatcem a
Ratíškovicemi. Mimochodem projíždíte moc
pěkným lesem.
A už je jen třeba jezdit a jezdit a zrychlovat
do kopců a sjíždět co nejrychleji z kopců dolů
a zlepšovat své časy jak jen to jde. Nezapomínat na pití a jídlo a když budou bolet záda,
tak ještě přitvrdit, protože žádný úspěch se
nerodí bez bolesti.
Existují i jiné možnosti. Ne všichni budou
chtít závodit. Napajedla a blízké okolí nabízí
hodně míst, kde se dá běhat a jezdit na kole
a nemusíte mít obavu ani z žádného zbloudilého turisty ani z divé zvěře, které byste
se mohli poděsit.
A proč o tom vlastně píšu? Protože mám
úplně stejné pocity jako Vy a jen nabízím
možnost, co dělat. Stačí se jen zvednout,
obléct a jít ven.
Petr Lochman,
ROLLERBLADE Team Košice
Vicemistr republiky v in-line rychlobruslení,
vítěz Trebišovského in-line polmaratóna,
vítěz Mezinárodného Maratóna Mieru
v Košicích v kategorii in-line bruslařů, vítěz
Memoriálu Dr. Podmolíka v Otrokovicích,
5. z Mezinárodního mistrovství Bavorska
v Bayereuthu, 6. z maratonu v Grossenhainu (GER) a v Herrnbaumgartenu (AUT), 9.
z Kriterium in Gross-Gerau (GER), v roce
2004 celkem 8 vítězných závodů, v roce
2003 5 vítězných závodů. Aktivně závodí
od dubna 2003.

Výběhy koní na Pěnném jsou zajímavým cílem krátkých vycházek po celý rok. I když přijde
zima. Ne každý však je ze sněhové nadílky zrovna nadšený. Foto: A. Jirků
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Kraj rozdělil 428 tisíc
Celkem 39 akcí v oblasti tělovýchovy a
sportu i oblasti mládeže v celkové výši 428
tisíc korun podpořila dotací z Fondu mládeže
a sportu Zlínského kraje krajská rada. Výše
podpory se pohybovala od 2 500 korun až po
částku 50 tisíc korun, které byly určeny na
podporu Valašské rally ve Vsetíně
Klub čes. turistů oblast Valašsko-Chřiby,
Napajedla obdržel 10 000,- Kč

Tříkrálová sbírka 2005
Sbírku vyhlašuje Sdružení Česká katolická charita na celém území naší vlasti a
letos se konal její 6. ročník. V sobotu 8. ledna
2005 proběhla i v našem městě a okolních
obcích pod záštitou Charity sv. Anežky
Otrokovice.
V devíti obcích se koledování zúčastnilo
100 skupinek, což představovalo 379 koledníků, kteří až na výjimky prošli celé město, celé
obce a navštívili téměř 14 tisíc domácností. Ve
svých domovech zastihli cca 75 % občanů.
Výsledek sbírky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otrokovice
Napajedla
Pohořelice
Oldřichovice
Komárov
Spytihněv
Halenkovice
Žlutava
Tlumačov

250 496,00 Kč
134 625,00 Kč
16 806,00 Kč
8 619,00 Kč
9 193,00 Kč
40 685,50 Kč
35 361,00 Kč
20 311,00 Kč
44 927,00 Kč

CELKEM

561 023,50 Kč

Ve srovnání s rokem 2004 věnovali letos
občané uvedených měst a obcí o 100 762,50
Kč více.
Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem
podíleli na úspěšném průběhu Tříkrálové
sbírky, patří velké poděkování. Především
všem dárcům, kteří byli velkorysí a štědří
při obdarování, přičemž velká většina svým
pozitivním přístupem k této sbírce vytvořila
pro koledníky velmi přátelské ovzduší.
Dále samotným koledníkům, kteří prošli
své svěřené úseky, asistentům v jednotlivých
obcích, kteří obětavě zajistili vše potřebné ke
zdárnému průběhu sbírky, zaměstnancům
městských a obecních úřadů, kteří se podíleli
na pečetění a počítání pokladniček a také
všem těm bezejmenným, kteří pomáhali kde
bylo právě potřeba.
Díky všem těmto lidem dobré vůle mohu
s radostí konstatovat, že Tříkrálová sbírka
2005 splnila své poslání – umožnit všem lidem
dobré vůle přispět na pomoc potřebným.
Takto získané finanční prostředky budou
využity jak v rámci přímé pomoci sociálně
potřebným, dále na humanitární pomoc do
zahraničí a také na rozvoj charitního díla
– v naší charitě především na dostavbu
Charitního domova v Otrokovicích.
Všem Vám přeji božího požehnání,
pokoj a zdraví po celý rok 2005
Milan Šiška, ředitel

NAPAJEDELSKÉ
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Castor ﬁber občanem Napajedel
Aniž by se nás zeptal, přistěhoval se na
Pahrbek a zdá se, že se mu u nás zalíbilo.
Českým jménem Bobr evropský, přísně
chráněný. Největší evropský hlodavec váží
až třicet kilo a dožívá se dvaceti let. Staví si
nory s vchodem pod vodou, žije v párech i
menších osadách. Při potápění umí zavřít uši
i nos. Živí se kůrou stromů, nejraději má malé
větve, které si zapichuje do dna jako zásobu.
Bobří hrady staví jen když potřebuje zadržet
tekoucí mělkou vodu. A tak si u nás vybral
slepá ramena Moravy, bydlí zřejmě přímo u
řeky, kde voda nezamrzá. Poškozené stromy
vidíte na obrázcích.

Tříkrálové koledování
První lednovou sobotu proběhla v Napajedlích Tříkrálová sbírka 2005. Do akce
pořádané Charitou se zapojilo 81 dětí (králů)
a 27 dospělých (vedoucích), kteří vytvořili
celkem 27 skupinek, a dalších 6 dobrovolníků
– pomocníků.
Velká štědrost napajedelských občanů při
Tříkrálové sbírce vynesla krásnou konečnou
částku 134 625,50 Kč. Výtěžek sbírky bude
použit na přímou sociální pomoc v Napajedlích a na ostatní projekty Charity. Minimálně
10 % z částky bude věnováno na pomoc
zemím postiženým zemětřesením v Asii.
(V roce 2003 vynesla sbírka v Napajedlích
108 626,50 Kč.)
Pokud jste neměli možnost přispět přímo
při Tříkrálové sbírce a rádi byste tak učinili, je
možno svůj dar poslat složenkou, která byla celostátně distribuována do všech domácností
a najdete ji ve svých schránkách.
Upřímný dík patří všem Vám – dárcům,
a těm kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali
při Tříkrálové sbírce.

Program na podporu protidrogové prevence
Částku v celkové výši 2,4 milionu korun
chce rozdělit v rámci Programu na podporu
protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů Zlínský kraj, proto
doporučila zastupitelstvu tento program
vyhlásit.
„Podpora je určena pro nestátní
neziskové organizace poskytující služby
v protidrogové prevenci a v prevenci
sociálně patologických jevů, a to především v oblasti práce s neorganizovanými

dětmi a mládeží, uživateli drog a jejich
rodinami,“ řekl hejtman Zlínského kraje
Libor Lukáš.
O dotaci z podprogramu mohou žádat
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve a účelová zařízení církve.
Minimální částka dotace na jeden projekt
bude činit 60 tisíc korun. Krajské zastupitelstvo by mělo podprogram vyhlásit 16.
března, uzávěrka přihlášek je stanovena
na 19. dubna letošního roku.

Foto: L. Vogeltanz, A. Jirků, J. Souček
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Čtyřicítka

Když chlapa skřípne čtyřicítka,
není to věru žádná psina.
Sperma je látka víc než řídká,
mozek na mnohé zapomíná
a pupík roste jako z vody,
byť za to spíše pivo může.
Čtyřicátníka ničí schody,
zdobí jej seschlá husí kůže
a teplo bačkor preferuje
v žebříčku hodnot stále více.
Po parku s hůlkou poskakuje,
bezmocně hledí na zajíce,
umělým chrupem žmoulá chleba
a zbylé drobky vrabcům háže.
Doufá, že zas jednou třeba
prohřeje kosti v písku pláže
a dívka s vlasy jako plamen
bude jej koupat v mořské soli.
Pak na lavičce, sněním zmámen,
usíná, ač ho všechno bolí.

Hodně štěstí v novém roce 2005 přeji
všem občanům města a hlavně svým spolužákům, kteří stejně jako já připnou na svůj
hřbet již čtvrtý křížek.
Radek František Bičan
1965 - narozen
v Uherském Hradišti
a pokřtěn ve staroměstském farním
kostele
1969 - rodina se
stěhuje do Napajedel
1972 - první místo v malbě na okresním festivalu zájmové umělecké činnosti
v Gottwaldově, třetí místo ve výtvarné soutěži
Okresní mírové rady v Gottwaldově
1973 - první velká platonická láska - třídní
učitelka Věra Pelcová, třetí místo na mezinárodní výtvarné soutěži v DDR
1974-77 - první místo ve skoku vysokém,
pochvalné uznání za vzorné chování, druhé
místo v Dukelském závodě na dětském letním
táboře ROH Úsvit Motorpal závod Kelč
1978 - druhé místo v soutěži o nejlepšího zpěváka a recitátora na pionýrském
táboře ROH Jednota Gottwaldov ve Starém
Hrozenkově
1980 - převzetí občanského průkazu ČSSR
na MěNV Napajedla
1982 - složení první z následně dlouhé
řady básní nazvané Dopis, původně určeno
Kateřině Dvořáčkové, posluchačce 1. ročníku
SOUZ Kyjov, závěrečné jízdy a převzetí ŘP
1983 - na zhoubnou rakovinu umírá v nelidských bolestech milovaný otec František
1984 získání maturitního vysvědčení na
SOUZ v Kyjově
1985 - diplom za výtečné provedení spartakiádní skladby „Gymnastika vojáků“
1986 - čestné uznání za aktivní práci od
celoútvarového výboru SSM VÚ 5729 Strašice,
vyřazen do zálohy v hodnosti poddůstojníka
vojsk Varšavské smlouvy, nástup do prvního
zaměstnání JZD AK Slušovice jako THP
1990 - přistoupení k svátosti smíření a

prvnímu přijímání v Napajedlích, uzavření
sňatku z lásky s Aničkou Michlovou, dcerou
kapelníka Otakara Michla v Kelči
1991 - narození syna Jakuba u něhož
byl postupem let rovněž odhalen výrazný
výtvarný talent
1993 - příslib spolupráce na poli poezie
od A. J. Rychlíka, majitele nakladatelství Lípa
Vizovice, smutné leč definitivní stěhování
do Kelče
1996 - dokončení básnické sbírky Neplavec na vlnách poezie
1997 - dokončení sbírky Říkadla, která
mne napadla, otištění prvního novinového
článku, na stránkách Našeho Valašska, Obelisku a Zpravodaje STV Glass jich posléze
vyšlo několik set
1999 - vedením firmy Anim plus - RS ve
Vsetíně jmenován tiskovým mluvčím, otištěna
první báseň, na stránkách kelčského Zpravodaje, Napajedelských novin a Zpravodaje
Glass jich vyšlo již několik desítek
2000 - básnická sbírka Grafoman
2001 - sestra Jana slaví čtvrté kulatiny
2004 - výstup na Sněžku, nejvyšší horu
ČR, maminka se v relativně dobrém stavu
dožívá významného životního jubilea, potvrzení počítačové způsobilosti od redakce INP
a ředitelství médií Computer Press
2005 - dovršení čtyřicetileté životní pouti,
bilancování a dokončovací práce na sbírce
Slzy úsměvu
... více - čekání na smrt v STV Glass
Valašské Meziříčí na pozici kontrolor kvality
výroby...

Z druhé ruky
Britští odborníci, kteří zkoumali genetickou předurčenost různých společenských
jevů, údajně došli k závěru, že ženskou
nevěru je ze čtyřiceti a jednoho procenta
možné přičíst genetickým dispozicím.
Je jí to prostě dáno. To, že vám bude
žena nevěrná, je dokonce pravděpodobnější,
než že bude mít vysoký tlak či onemocní
rakovinou.

Perníkový ples
Další tradiční sokolský ples, tentokrát pod názvem Perníkový, se konal
22. ledna. Po úvodním slovu se taneční
parket proměnil ve cvičební plochu,
kde se nám představil taneční aerobik
a posléze kluci a holky z oddílu sportovní gymnastiky našeho Sokola. Jejich
vystoupení se všem líbilo a ocenili je
dlouhým potleskem.
K tanci i poslechu hrál oblíbený
K Band a nechyběla bohatá tombola.
Ihned po zakoupení losu se návštěvníci
dověděli, co vyhráli. Před půlnoci čekalo
na všechny překvapení. Do sálu zavítala
čarodějnice a všem, kdo splnili její úkoly,
nadělila za odměnu perníky.
Doufáme, že se nám podařilo všechny návštěvníky pobavit a věříme, že se
v příštím roce opět sejdeme.
Sokol Napajedla
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Filmový klub Charlie, Kino Napajedla

PROJEKT 100
 2.března, 19,30 hod.
Sloní muž (The Elephant Man) USA
1980, režie David Lynch; hrají: A.Hopkins,
J.Hurt a další. Titulky, 125 min.
John Merrick, přezdívaný pro své monstrózní znetvoření Sloní muž, skutečně žil,
respektive živořil v panoptiku lidských
zrůd. Odtud jej roku 1884 vysvobodil
renomovaný lékař Treves. Ten se tomuto
zoufalému, i když duševně nezlomenému
člověku, postaral o důstojné podmínky
k životu.
 9. března, 19,30 hod.
Spalovač mrtvol (ČSSR 1969, 95min.,
režie Juraj Herz, scénář L.Fuks a J.Herz,
kamera St. Milota, hudba Zd. Liška).
Filmová adaptace psychologického
hororu vzdáleně upomínajícího na Hitchcockovy grotesky, kongeniálně vystihuje
morbidní atmosféru a jakoby neskutečný
svět panoptikálních postav vynikající
předlohy Ladislava Fukse.
 16. března, 19,30 hod.
Pink Floyd – The Wall (VB 1982, titulky,
95 min., režie Alan Parker, scénář Roger Waters, hudba Pink Floyd a Robert Ezrin).
Kultovní snímek Pink Floyd je jedním
z mála filmových děl, experimentujících
s ryze hudební látkou. Na počátku bylo
mimořádně úspěšné stejnojmenné dvojalbum populární skupiny Pink Floyd. Film
není popisem výlučné životní situace,
ale obecným nadčasovým vyprávěním o
osamělosti a o rozličných „zdech“, jež si
lidé kolem sebe staví.
 23. března, 19,30 hod.
Návrat (Rusko 2003, titulky, 105 min.,
režie Andrej Zvjagincev; scénář Vladimír
Mojsejenko, Alexandr Novotocki).
Zápletka filmu se odvíjí okolo dvou
dospívajících bratrů Andreje a Ivana,
kteří žijí se svou matkou, aniž by věděli,
co dělal jejich otec za posledních deset
let. Ale jednoho dne vchází otec do dveří,
pravděpodobně po návratu ze služby ve
válce v Afghánistánu nebo Čečensku. Otec
vezme své syny na sedmidenní výlet po
okolních jezerech s nabídkou, že z nich
udělá „pravé chlapy“.
 30. března, 19,30 hod.
Vera Drake (Anglie 2004, titulky, 125
min., režie Mike Leigh).
Nezákonné potraty, kontroverzní lidská
morálka a existenční problémy žen související s těhotenstvím a nechápavým postojem
společnosti – to jsou tři nejvýraznější črty
britského filmu, který se stal nejúspěšnějším dílem 61.ročníku Mezinárodního
filmového festivalu v Benátkách. Cena za
hlavní ženský výkon – Benátky 2004.
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Uplynulý rok 2004 byl pro zlínskou zoo
jednoznačně úspěšný. Celkem k nám zavítalo
téměř 376 000 návštěvníků, což představuje
druhou největší návštěvnost v historii zoo.
Pravdou zůstává, že oproti loňskému mimořádnému roku k nám přišlo zhruba o 25 000
méně návštěvníků. Na tomto poklesu se
největší mírou podílelo především nepříznivé
jarní deštivé počasí a taktéž ta skutečnost, že
prakticky všechny svátky připadaly na dny
pracovního klidu.

venkovní expozice v pavilonu šelem. Jeho
realizace si vyžádala částku kolem 7 milionů
Kč. Slavnostní otevření expozice lvů za účasti
primátora města Zlína proběhne 14. května
letošního roku.
Z pohledu služeb návštěvníkům byla
rozhodně důležitá modernizace restaurace
Tyrol, která je umístěna přímo naproti zámku v nejstarší budově lešenského areálu.
V dubnu loňského roku přivítala návštěvníky v zcela nové podobě. Kompletně bylo
zmodernizováno a upraveno především
provozní zázemí, k lepšímu se však změnil i
vnitřní prostor pro návštěvníky. Restaurace
Tyrol je největší ze 4 restaurací v lešenském

Mezi nejdůležitější události, které se
odehrály v uplynulém roce, patřilo květnové otevření nového komplexu přírodních
expozic Amazonie a podzimní zprovoznění
nové expozice pro lvy. Amazonie vyrostla
během půl roku v nejzápadnější části areálu
zoo. Svým pojetím patří mezi nejlepší expozice svého druhu v zoologických zahradách
Evropy. Zvířata jsou zde umístěná jednak
v samostatných expozicích, na ostrově či
voliérách, ale postupně s rozšiřováním celého
komplexu budou vypuštěna i do volného
prostoru. Prvními obyvateli Amazonie se
stali drobné opičky kotulové veverovití a
celá řada jihoamerických papoušků. Kotuly
mohou návštěvníci pozorovat nejen ve vnitřních ubikacích, ale především na rozlehlém
„Ostrově kotulů“. Různé druhy papoušků
uvidí návštěvníci v průchozí voliéře, ve které
nechybí ani jezírko s potůčkem. Amazonie
však nepředstavuje jen zvířata. Celá oblast
je stylově osázena, jsou zde taktéž četná
jezírka, vyhlídky a rozmanité lávky, nechybí
ani řada atraktivních vzdělávacích tabulí. Tato
podoba Amazonie však nebude definitivní.
Postupně přibudou další moderní výběhy
pro kapybary a pro největší lovce amazonské
džungle – jaguáry.
Nové expozice pro lvy vyrůstala v průběhu roku přímo před zraky diváků v dolní
části areálu naproti pavilonu slonů. Trojice
lvů, Trezor, Fatra a Míša, se do svého nového
domova přestěhovala na konci listopadu.
„Lvi království“ se rozkládá na ploše 800 m2
a několikanásobně převyšuje plochu původní

areálu, v sezónu během jednoho dne obslouží
kolem 2 500 zákazníků. Své služby nabízí i
zimních měsících.
Z chovatelského hlediska jsme po více
než třiceti letech trpělivé chovatelské práce
poprvé odchovali tři mláďata australských
labutí černých a dvě mláďata plameňáků
– jedno plameňáků růžových a jedno
plameňáků chilských. Poprvé se podařilo
odchovat i potomky kondorů krocanovitých
a seriem rudozobých. K dalších významným
chovatelským úspěchům patřilo sedm nosálů
červených, šesterčata indických ještěrů agam
kočinčinských, čtyři tučňáci Humboldtovi,
čtyři ibisové skalní, dva ibisové hnědí, dva
adaxové Dan a Dorotka, dvě malpy hnědé
a sameček velblouda dvouhrbého. U žiraf
Rotschildových jsme v květnu přivítali již
třetího potomka. Stejně jako v předchozích
dvou letech to byl kluk, který od návštěvníků

Zoo Zlín má 200 let
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dostal jméno Charlie. V pavilonu lachtanů se
v létě narodilo šesté lešenské mládě, tentokrát
samička Fanny. Kolekci chovaných zvířat
obohatili např. pár mravenečníků velkých,
17 klokanů rudokrkých, dvojice lemurů kata,
dva páry australského ledňáka obrovského
modrokřídlého, 5 samic chápana středoamerického, lama vikuňa, z jihoamerických
ptáků samička ary vojenského, trojice tukanů
obrovských a čájí chocholatých a pár hoka
pospolitého, kterého chováme jako jediná
zahrada v republice.
Novinky v roce 2005
Již během zimních měsíců se rozběhly
přípravné práce pro výstavbu nového vchodu
do zoo od hlavního parkoviště (ve směru na
Lukov). Nový vchod díky většímu množství
pokladen zvýší propustnost návštěvníků do
zoo, podstatně taktéž přispěje k zvýšení bezpečnosti prostoru na přechodu u parkoviště.
Součástí nového vchodu bude i moderní
prodejna suvenýrů. Rozsáhlou rekonstrukcí
projde i restaurace U kapouna v budově
tzv. Starého muzea. Dojde k podstatnému
rozšíření vnitřních prostor, pro které bude
využita plocha bývalé prodejny suvenýrů.
Současně zde bude zprovozněno i nové WC
pro veřejnost (včetně WC pro hendikepované
občany).
Největším záměrem letošního roku je
zahájení rekonstrukce bývalé kryté hraběcí
jízdárny, která byla nevhodně proměněna
v pavilon šelem a následně v pavilon exotických zvířat. Budova
znovu získá svou původní historickou podobu
a změní se v unikátní
tropickou halu, která
představí faunu a flóru
jihoamerického kontinentu. Návštěvníci zde
uvidí např. stromové
mravenečníky, celou
řadu drobných drápkatých opiček, různé
druhy jihoamerických
tropických ptáků, malé
druhy plazů. V umělých kanálech budou žít
krokodýlové, speciální
ubikace bude připravena i pro menší druh
kočkovitých šelem.
Letošní rok znamená pro Zoo Zlín
významné období z hlediska historického
vývoje. Na přelomu let 1804-1805 byla v současném areálu Zoo postavena první stavba
(obydlí bažantníka) a začalo se budovat
oplocení areálu. Rok 2005 je tak rokem
200. výročí založení lešenského areálu.
Oficiální oslavy tohoto výročí proběhnou
v červnu letošního roku, mimo ně však
zlínská zoo připravuje celou řadu různých
zábavných programů.
Zoologická zahrada má i v zimě své
kouzlo a rozhodně stojí za návštěvu. Ke
spatření jsou prakticky všechna zvířata, jen
teplomilní ptáci opustili své letní voliéry a
zimu tráví v chovatelském zázemí. Přístupny
jsou taktéž všechny pavilony. Zoo Zlín je
otevřena každý den v roce, v zimním období
od 8.30 do 16.00 hod.
Romana Bujáčková, Zoo Zlín

NAPAJEDELSKÉ
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Nové knihy v Knihovně

Správce konkursní podstaty úpadce Ing.Petra Vláčila navrhl

DRAŽBU

Pro dìti a mládež

 Bobák Jindřich F. Pohádky od řeky
Dřevnice. Pohádky pro děti.
 Čtvrtek Václav Vodník Čepeček. Vyprávění o vodníku Čepečkovi, který si spokojeně hospodaří ve svém rybníku, s každým
přátelsky vychází, jen s mlynářem Škrábkem,
zlatníkem Granátkem, hrabětem a rozmarnou
hraběnkou ne.
 Chaloupek Václav Honzík a Eliška. Vyprávění o dvou medvíďatech.

Nauèná literatura

 Bestajovský Martin Lidové obyčeje a
nápady pro šikovné ruce – jaro. Seznámení
s nejvýznamnějšími jarními svátky a lidovými
obyčeji. Návod na zhotovení velikonoční pomlázky, základní techniky výroby kraslic a řada
receptů na pokrmy staročeské kuchyně.
 Frischenschlager Erich Snowboarding
za 3 dny. V knize jsou shrnuty nejnovější poznatky o tomto nedávno založeném sportovním odvětví. Obsahuje návod, jak ovládnout
prkno natolik, abyste byli schopni sjet bez
pádu středně těžkou sjezdovku.
 Křesadlová Lenka Cibulnaté okrasné
rostliny. Publikace je přesně na míru šitá
naším klimatických podmínkám. Představí
pestrou paletu cibulnatých okrasných rostlin
našich zahrad, seznámí s jejich původem i
pěstováním a nahlédne i do historie jejich
použití v kultuře.
 Křesadlová Lenka Dvouletky a letničky.
Návod, jak zacházet s drobnými semínky a
křehkými sazenicemi, aby z nich vykvetly
voňavé záhony.
 Ladig Georg Inline bruslení. Příručka
pro všechny zájemce o jízdu na kolečkových
bruslích.
 Borská Ilona Poutník pod hvězdami.
Životopisný román o dramatickém osudu
Josefa Čapka.
 Hora-Hořejš Petr Toulky českou minulostí
– 10. díl. Medajlony předních českých tvůrců
ze sklonku 19.století – Antonína Dvořáka,
Josefa Václava Myslbeka, Jana Nerudy a
Mikoláše Alše.

Zábavná kiteratura

Předmět dražby
- pozemek p.č.2144/4 -výměra 1.735 m2
- pozemek p.č.6420/12-výměra 76 m2
zapsáno na LV č.391 u Katastrálního úřadu Zlín, pro obec a kat.území Napajedla.
Jedná se o pozemek v městské čtvrti Malina, na okraji zastavěné části, přístupné
po ulici Smetanova a dále po nezpevněném městském pozemku. Pozemek se
nachází v klidné lokalitě, určené dle územního plánu města pro účely bytové
zástavby.

Nejnižší podání
890.000,- Kč (minimální příhoz 5.000,- Kč, dražební jistota 250.000,- Kč)

Termín a místo konání dražby
17.března 2005 v 11.00 hodin v konferenční místnosti v 6.patře bývalého objektu fi.
STIVAL, na adrese Napajedla, ul.Kvítkovická 1533

Prohlídka předmětu dražby za účasti dražebníka
4.března 2005 a 11.března 2005, vždy v 11.00 hodin

Informace:
dražebník:
Česká aukční a dražební, a.s., tel.495 518 832, e-mail: klimes@drazba.info
nebo
správce konkursní podstaty:
Ing.Jiří Skopalík, tel.603 472 577, e-mail: skopalik.j@volny.cz

§§
§
§§ §§
Daně a jak na ně

§

Sluší se omluvit se všem čtenářům, a
těm pozorným zvláště, za chybný údaj v
posledním článku. V minulém čísle bylo
uvedeno, že termín pro podání daňového
přiznání k dani z pozemků je 31. ledna 2005.
Text článku byl odeslán 9. ledna 2005. Ve
prospěch daňových poplatníků vydalo 11.
ledna 2005 MFČR pokyny D-279 a D-280,
kterými došlo ke změnám.
Pokyn D-280 prodlužuje termín pro
podání daňového přiznání o tři měsíce, tj.
do 30. dubna 2005.
Pokyn D-279 pak „promíjí zvýšení
daně a penále na dani z nemovitostí u
poplatníků, jimž vznikla povinnost podle
§ 3 odst.1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z
nemovitostí...“ Za nepřesnost se čtenářům
ještě jednou omlouvám.
Nyní k aktuálnímu dotazu: V malé firmě přijímám platby a vystavuji příjmové
pokladní doklady. Originál dokladu se
ponechávám a kopii předám platícímu.
Postupuji správně?
Odpověď:
Účetní doklad musí splňovat požadavky
§ 11 zákona o účetnictví, tj.:
- označení účetního dokladu,

- obsah účetního případu a jeho účastníky,
- peněžní částku nebo informaci o ceně
za měrnou jednotku a vyjádření množství,
- okamžik vyhotovení účetního dokladu,
- okamžik uskutečnění účetního případu
(není-li shodný s výše uvedeným),
- podpisový záznam osoby odpovědné
za účetní případ a osoby odpovědné za
jeho zaúčtování.
Podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční
podpis nebo obdobný průkazný účetní
záznam v technické formě.
Pokud by jste vystavovala doklady,
které vystavuje plátce DPH, musí splňovat
náležitosti dané v § 13 zákona o DPH.
V žádném zákoně není stanoveno, jestli
má obdržet originál kupující a prodávající
kopii, nebo naopak. Podstatné je, že vystavený doklad splňuje požadavky zákona o
účetnictví a zákona o DPH. Způsob vystavování pokladních dokladů je účelné mít
zakotvený v vnitřních směrnicích.
Běžným zvykem ale je, že kupující
obdrží originál a prodávající si ponechá
kopii.
Ing. Antonín Dospiva, daňový poradce

§

 Abert Héléne Spoutaná duše. Učitelka
Alice začíná v poslední době pociťovat únavu
a stále obtížněji zvládá pracovní povinnosti.
Z náhlého popudu vstoupí jednoho dne do
soukromé psychiatrické ambulance, kde se
jí ujme doktor Zuccarelli a časem se ji snaží
proměnit v poslušnou loutku.
 Andronikova Hana Srdce na udici. Soubor osmi povídek ze současnosti a nedávné
minulosti od regionální autorky.
 Babická Helena Jeden okamžik v čase. Při
své první cestě do Paříže se svérázná studentka
francouzštiny a francouzské historie řízením
osudu propadá do 17.století, do Francie doby
vlády Ludvíka XIV.
 Junková Šárka Schody do Ráje. Mirce
je sedmnáct a problémy řeší pokusem o
sebevraždu.

stavebního pozemku ve Městě Napajedla

§

Životopisy

únor/2005
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Kino
ÚNOR
 Neděle 27.
DÍVKA S PERLOU
BŘEZEN
 Středa 2. v 17 hod., čtvrtek 3. v 19.30 hod.
PÁD DO TICHA
Natočeno podle skutečné události, přístupný od 12 let, vstupné 55,- Kč
 Středa 2. v 19,30
SLONÍ MUŽ (THE ELEPHANT MAN)
USA 1980, vstupné 55,- Kč
 Neděle 6. v 19.30
AGENTI NULA NULA
Dobrodružná komedie Francie a Velké
Británie. Příst. od 12 let, vstupné 60,- Kč
 Středa 9. v 17, čtvrtek 10. v 19.30
KDYŽ SE SETMÍ
Krimi USA. Příst. od 12 let, vstup. 60,- Kč
 Středa 9.března v 19,30
SPALOVAČ MRTVOL
ČSSR 1969, vstupné 55,- Kč
 Neděle 13. v 19.30
ŠPATNÁ VÝCHOVA
Drama – Španělsko. Přístupný od 15 let,
vstupné 60,- Kč
 Středa 16. v 17, čtvrtek 17. v 19.30
OKRSEK 49
Akční thriller USA. Přístupný od 12 let,
vstupné 63,- Kč.
 Středa 16. v 19,30
PINK FLOYD – The Wall
Velká Britanie 1982. Vstupné 55,- Kč.
 Neděle 20. v 19.30
MILENCI A VRAZI
Psychologický film ČR. Přístupný od 15
let. vstupné 60,- Kč.
 Středa 23. v 19,30
NÁVRAT
Rusko 2003. Vstupné 55,- Kč
 Neděle 27. v 17 a v 19.30
BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM
V KONCÍCH
Romantická komedie USA. Přístupný od
12 let. vstupné 60,- Kč.
 Středa 30. v 17, čtvrtek 31. v 19.30
SNOWBOARĎÁCI
Komedie ČR. Mládeži přístupný, vstupné
63,- Kč
 Středa 30.v 19,30
VERA DRAKE
Anglie 2004. Vstupné 60,- Kč
DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
 Středa 23. v 16.00 hodin
PÁSMO POHÁDEK
 Čtvrtek 24. v 16.00 hodin
U NÁS NA FARMĚ
 Pátek 25. v 16.00 hodin
SPIDER-MAN 2

Městské divadlo Zlín
velký sál
 1. úterý Něco za něco
 2. středa Červený a černý
 4. pátek Sestup Orfeův
 5. sobota Něco za něco
 6. neděle Kouzelná lampa Aladinova
Těšínské divadlo Český Těšín
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 9. středa Polská krev
Slezské divadlo Opava
 10. čtvrtek Čertův švagr
Pohádkové divadlo Julie Jurištové Praha
 10. čtvrtek Naši furianti
 11. pátek Červený a černý
 13. neděle Dětský karneval
 14. pondělí Šumař na střeše
 15. úterý Budulínek
 15. úterý Červený a černý
 16. středa Šumař na střeše
 17. čtvrtek Budulínek
 18. pátek Červený a černý
 19. sobota Červený a černý
 20. neděle Budulínek
 22. úterý Kouzelná lampa Aladinova
Těšínské divadlo Český Těšín
 23. středa Sestup Orfeův
 26. sobota Šumař na střeše
 29. úterý Naši furianti
 30. středa Ze starých pověstí českých
aneb Dívčí válka Divadlo Radost Brno
studio z
 3. čtvrtek Na tváři lehký smích
 7. pondělí O třech prasátkách
 14. pondělí Andromaché
 16. středa Andromaché
 21. pondělí Fernando Krapp mi napsal
dopis
 22. úterý O třech prasátkách
 25. pátek Fernando Krapp mi napsal
dopis
 30. středa O třech prasátkách
 31. čtvrtek Oidipús
divadélko v klubu
 4. pátek Elektrická puma
 12. sobota Víš přece, že neslyším, když
teče voda
 17. čtvrtek Kontrabas
 24. čtvrtek Elektrická puma
 25. pátek Letní den

Pozvánka do Academia centra
 Sobota 26. února v 19.00 hod
Divadelní společnost Háta Praha - Maurice Hennequin: PROLHANÁ KETTY
Komedie o zdánlivě nevinných lžích, které rozpoutají kolotoč humorných situací.
Hrají: M.Bočanová, I.Andrlová/M.Reifová, J.Šulcová/D.Syslová, M.Zounar/
L.Olšovský, V.Jeníková/L.Svobodová,
O.Želenská, D.Klapka/Č.Gebouský a
další. Vstupné 270,- Kč
 Úterý 15. března 2005 v 19.00 hod. – Academia centrum UTB Zlín
Divadelní agentura V. Hanzlíčka Praha
- Jiří Just: PŘÍBĚH COCO CHANEL
Romantická komedie o osudových
láskách ženy, která se stala legendou
světa módy a vůní! Hrají: Jan Čenský,
Michaela Dolinová, Libuše Švormová,
Lumír Olšovský. Vstupné 270,- Kč.
Agentura September, Zarámí 4422 Zlín,
tel.: 577 042 214, www.september.cz

MIG 21 ve Zlíně
Skupina MIG 21 vydala na podzim loňského roku v pořadí již třetí album. Pop, pop,
pop je po Snadné je žít (2001) a Udělalo se
nám jasno (2002) třetím studiovým počinem
kapely. Pokřtily ho děti členů kapely. „První
album nám křtily mámy, druhé tátové, takže třetí
děti,“ vysvětluje Jirka Macháček. Fanoušci
MIG 21 se mohou těšit na turné, s nímž skupina
vyjela 15. února.. „Do 22. března budeme jezdit
po koncertech a hrát, až se z nás bude čoudit,“
říká lídr kapely Jiří Macháček.

Slovácké divadlo UH
BŘEZEN

























2. středa Liška Bystrouška
3. čtvrtek Rychlé šípy
4. pátek Vstupte!
5. sobota Vstupte!
7. pondělí Šakalí léta
8. úterý Liška Bystrouška
9. středa Svačinka generálů
10. čtvrtek Autobus na lince 21
10. čtvrtek Vstupte!
11. pátek Cyrano de Bergerac
12. sobota Vstupte!
13. neděle Vstupte!
15. úterý Svačinka generálů
17. čtvrtek Pohádka do dlaně
18. pátek Kytice
19. sobota Cyrano de Bergerac
19. sobota Autobus na lince 21
20. neděle Rychlé šípy (v Otrokovicích)
22. úterý Autobus na lince 21
23. středa Svačinka generálů
24. čtvrtek Vstupte!
25. pátek Blbec k večeři
30. středa Rychlé šípy
31. čtvrtek Zase jsem se umýval zbytečně

Pro příznivce ve Zlíně vystoupí skupina 4. března v Klubu T 603 na Jižních
svazích ve 21.30, vstupné 170 a 200 Kč..

Výstavy
Muzeum jihovýchodní Moravy, velký
výstavní sál
 20. ledna - 1. května 2005
ZLÍN MYTICKÝ I HISTORICKÝ
Vedou pod zlínským náměstím chodby?
Stával nad našim městem kdysi hrad? Byl
někdy ve Zlíně nalezen poklad? Kde končí
mýtus a kde začíná historie? Na tyto a další
otázky přináší odpověď výstava určená
především dětem a mládeži. Ale i dospělým návštěvníkům připomene, že také ve
Zlíně jsou místa opředená tajemstvím a
bájnými historkami o nadpřirozených
bytostech a jevech. Záštitu nad výstavou
převzal poslanec Evropského parlamentu
Mgr.Tomáš Zatloukal.
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Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí Napajedla 2005
*
**

akce se konají celý měsíc
přesný termín nebyl ještě stanoven

LEDEN
*

Perníková chaloupka očima dětí MŠ - výstava,
chodba Knihovny
9.
Šachy Napajedla „A“ – Staré Město „D“
11.
Klub důchodců DPS Sadová
15.
Fatra CUP 2005 zimní turnaj v kopané, sport.
areál u škol
16.
Fatra CUP
20.-21. DDM Mini – karneval, tělocvična I. ZŠ
22.
TRADIČNÍ SOKOLSKÁ ZÁBAVA - sokolovna
22.
Zimní přejezd Vsetínskými vrchy - KČT
28.
Den otevřených dveří - nová ŠKOLA
28.
Den otevřených dveří - stará ZŠ
29.
MEZINÁRODNÍ ENTOMOLOGICKÁ BURZA - sokolovna
29.
Šachy Napajedla – Brankovice „B“
29.-30. Fatra CUP
29.
Folkové odpoledne - Klášterní kaple
**
Pocta R. Firkušnému – koncert v Klášterní kapli

Šachy Napajedla – Dolní Benešov, Napajedla
– Frýdek –Místek „C“
23.-29. 48. divadelní festival ochotnických souborů Klub kultury
24.
Šachy Napajedla – Postoupky „B“
28.
Výstava k 60. výročí osvobození Napajedel - muzeum
29.
Modelářská soutěž a výstava k 60. výročí osvobození - Klášterní kaple
29.-8.5. Jarní kilometry cyklo - Východní Slovensko,
KČT
30.
3. pohárový závod Zlínského kraje, A-TOM
30.
100 jarních kilometrů - Hostýnské vrchy, KČT
30.
Pálení čarodejnic, stará škola
**
Slavnostní koncert k 60. výročí osvobození Klášterní kaple
Loutkové předst. souboru POVIDLO z Otrokovic
Župní přebor sokolské všestrannosti, TJ Sokol
Výtv. soutěž pro školní družiny „Zvířátka a my“
- Klášterní kaple, stará škola
Atletický den pro mládež ZŠ, APSV
KVĚTEN
*

ÚNOR
4.-6.
5.
5.-6.
6.
8.
11.
12.-13.
13.
13.-19.
19.-20.
26.
26.
26.-27.
**

23.

Pololetní prázdniny na lyžích - Beskydy, A-TOM
Ples školy a SRPŠ I. škola, sokolovna
Fatra CUP
Šachy Napajedla „B“ – Otrokovice
Klub důchodců - DPS Sadová
Valentýnské odpoledne - DDM
Fatra CUP
Śachy Napajedla „A“ - Holešov
Jarní prázdniny na lyžích - Orlické hory, A-TOM
Fatra CUP
Zimní přejezd Chřiby, KČT
Ples nová škola - sokolovna
Fatra CUP
Koncert v klášterní kapli
Loutkové představení SNĚHURKA + výstava
loutek - Klub kultury
KARNEVAL II. pro děti - Klub kultury

*
5. a 6.
6.- 7.
7.
8.
10.
13.–14.
20.– 22.
27.– 28.
**

BŘEZEN
*

soboty a neděle - házená, ml. a st. žáci, dorosthřiště v zámeckém parku
*
neděle - házená muži, sport. hala Otrokovice
5.-6.
Fatra CUP
6.
Šachy Napajedla „B“ – Pozlovice
8.
Klub důchodců - DPS Sadová
12. -13. Fatra CUP
13.
Šachy Napajedla „A“ - Polešovice
19.
Ples obchodních společností založených Městem Napajedla - sokolovna
24.
Velikonoční poklad - Hájenka Komárov, DDM
25.
Velikonoce – koledování PD na Kalvárii, MŠ
25.
Pracovní dílničky s rodiči, MŠ
27.
Velikonoční přejezd Chřiby, KČT
**
Velikonoční vajíčko, TJ Sokol
Přebor města ve sportovní gymnastice - žáci a
žákyně, TJ Sokol
Pěvecká soutěž - DDM
Představení Divadla Víti Marčíka pro školy
Zájezd do Rožnova, MŠ
Koncert v Klášterní kapli
Burza knih v Klášterní kapli
Březen měsíc knihy a internetu, knihovna
Soutěž pro děti, knihovna
Víkendovka M2M, stará škola
DUBEN
*
*
2.
2.
9.
12.
16.
16.

soboty a neděle - házená, ml. a st. žáci, dorosthřiště v zámeckém parku
neděle - házená muži, sport. hala Otrokovice
1. pohárový závod Zlínského kraje - Pozlovice,
A-TOM
100 jarních kilometrů - Chřiby, KČT
Tři mušketýři – zájezd muzikál Praha, DDM
Klub důchodců - DPS Sadová
2. pohárový závod Zlínského kraje - Bojkovice,
A-TOM
100 jarních kilometrů - Vizovické vrchy, KČT

soboty a neděle - házená, ml. a st. žáci, dorosthřiště v zámeckém parku
neděle - házená muži, sport. hala Otrokovice
Den matek - MŠ
Český pohár 1. závod - Bílovec, A-TOM
100 jarních kilometrů - Beskydy, KČT
Den matek - Klášterní kaple, Charita
Klub důchodců - DPS Sadová
Český pohár 2. závod - Český Brod, A-TOM
Na kole pod rozkvetlou Pálavu, KČT
Český pohár 3. závod - Ivančice, A-TOM
Koncert v Klášterní kapli
Radovánek ke Dni matek
Den matek, nová škola
Kytička pro maminku - DDM
Víkend s aerobikem, APSV
Vystoupení ke dni matek - pečovatelský dům,
stará škola
Repríza festivalové hry Divadla Zd. Štěpánka Klub kultury

ČERVEN
*

soboty a neděle - házená, ml. a st. žáci, dorosthřiště v zámeckém parku
*
neděle - házená muži, sport. hala Otrokovice
1.
Den dětí, MŠ
2.
Den dětí DDM - zámecký park
3.-4.
Český pohár 4. závod - Pacov, A-TOM
10.-12. Na kole středním Povážím, KČT
14.
Klub důchodců - DPS Sadová
17.
Rozloučení se školáky - Klášterní kaple, MŠ
17.-18. Mistrovství České republiky - Plzeň, A-TOM
24.
Hrátky s Divadlem Zd. Štěpánka pro děti na závěr školního roku - Klub kultury
24.
Taneční večer před klubem
29.
Vyřazení žáků 9. ročníků - Klub kultury, nová
škola
**
Koncert v Klášterní kapli
Oslava dne dětí s Radovánkem - Klub kultury
Turistika na závěr cvičebního roku 2004-2005, TJ
Sokol
Přijetí nejlepších žáků ZŠ u starosty města
Středověké hry - Pohořelice, DDM
ČERVENEC
2.-10.
8.
15.
22.
23.

Prázdniny na kole - Slovensko, KČT
Taneční večer před klubem - Klub kultury
Taneční večer před klubem - Klub kultury
Taneční večer před klubem - Klub kultury
Turnaj v nohejbalu o pohár starosty města Napajedel
29.
Taneční večer před klubem - Klub kultury
29.–31. Přejezd Orlických hor, cyklo a lezení, KČT
SRPEN
5.
13.

Taneční večer před klubem - Klub kultury
MORAVSKÉ CHODNÍČKY - folklorní festival souborů Valašska, Slovácka a Hané

17.-28.
19.
26.
**

Letní tábor Beskydy, A-TOM
Taneční večer před klubem - Klub kultury
Taneční večer před klubem - Klub kultury
Turnaj dorostu v házené - hřiště v zámeckém
parku

ZÁŘÍ 2005
3.

Mezinárodní mistrovství - Frýdek-Místek, A-TOM
9.-11. Výstava ke 100. výročí založení včelařské org.
v Napajedlích - Klášterní kaple
10.
Napajedelský vodácký maraton
13.
Klub důchodců - DPS Sadová
16.-17. Noční výsadek - Chřiby, A-TOM
23.-24. Mistrovství ČR smíšené dvojice - Kralupy nad
Vltavou, A-TOM
27.
SVATOVÁCLAVSKÝ VEČER - průvod městem a
program v zámeckém parku
28.
Svatováclavská vyjížďka na Javorinu, cyklo a
lezení, A-TOM
**
Koncert ke stát. svátku 28. září - Klášterní kaple
Turnaj v sálové kopané, APSV
Radovánek v Domově důchodců
Setkání tříkrálových koledníků - dvůr kláštera,
Charita
Zahájení cvičebního roku 2005-2006, TJ Sokol
ŘÍJEN
2. a 3. Výstava hub, motýlů, brouků, mysliveckých trofejí a bonsají - Klub kultury
8.
Podzimními Chřiby, KČT
11.
Klub důchodců - DPS Sadová
26.-29. Podzimní prázdniny - Súlovské vrchy, A-TOM
**
Koncert ke stát. svátku 28. října Klášterní kaple
Týden knihoven, knihovna
LISTOPAD
4.
8.
11.

Burčákový večer s Radovanem
Klub důchodců - DPS Sadová
Napajedelská podkova, přehlídka bluegrassových kapel - Klub kultury
17.-22. Přehlídka loutkových souborů ke 100. výročí
souboru Klubíčko - Klub kultury
25.-7. Ukončení letní sezóny - Vsetínské vrchy, A-TOM
**
III. Napajedelský výtvarný salon - Klášterní
kaple
Výstava loutek k 100. výročí loutkového souboru - muzeum
Koncert k 17. listopadu - Klášterní kaple
Víkendovka M2M, stará škola
Beseda pro seniory - knihovna
PROSINEC 2005
3. – 4. Mikulášský pochod - Bílé Karpaty, KČT
4.
Loutková pohádka Psaníčko pro Sv. Mikuláše
s nadílkou - klub kultury
5.
Mikulášská besídka pro děti - sokolovna, TJ Sokol
13.
Klub důchodců - DPS Sadová
27.
Vánoční koncert - Klášterní kaple
31.
Silvestrovský pochod Chřiby, KČT
**
Předvánoční beseda s důchodci
Vánoční koncert
Společenské show všech souborů Klubu kultury
Vánoční besídka, nová škola
Vánoční besídky s Radovánkem

VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK IX.

BØEZEN 2005

CENA 5,- Kè

Uzávìrka pøíštího vydání novin
je 9. bøezna 2005
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