VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK IX.

BØEZEN 2005
Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

CENA 5,- KÈ
Přejeme všem svým čtenářům
radostné Velikonoce
Vrbový tatárek,
mluví jednou v roce.
Má zlatá děvčico,
dáš-li ty mně srce?
To moje srdéčko,
dávám ti z lásky
nevracaj ho zpátky.

Prodejní trhy 2005
Prodejní trhy na Masarykově náměstí
v Napajedlích se v letošním roce budou konat
celkem sedmkrát. Po velikonočních trzích dále
v termínech 17. května, 21. června, 16. srpna,
20. září, 22. listopadu a 12. – 13. prosince.

Pod záštitou Mgr. Tomáše Zatloukala,
europoslance, hejtmana Zlínského kraje
Libora Lukáše, primátora města Zlín Mgr.
Tomáše Úlehly a starosty města Napajedla
MVDr. Antonína Černockého se 10. března
v Napajedlích uskutečnilo již třetí pracovní
setkání starostů Zlínského kraje. Do napajedelské sokolovny přijelo více než sto

představitelů měst a obcí, aby si vyslechli
přednášky o reformách veřejné správy,
předpisech EU, veřejných zakázkách a
regionální strategii. Přednášeli odborníci
z vysokých škol i ministerstev. Všem se
tradičně v našem městě líbilo a domluvili
se na dalším setkání ještě letos koncem
srpna.

Jaro je tady
V pondělí byl první jarní den. Jaro prý přišlo
přesně už někdy v neděli kolem půl sedmé večer,
ale celým jarním dnem bylo teprve pondělí. Letos na sebe nechalo čekat, ani první jarní ráno
nebylo nic moc. Povětšinou už všichni toužili po
sluníčku, ale vyhlíželi je i s obavami. Příroda si
s naším kalendářem vrásky nedělá, s obavami
ze záplav také ne. Dokáže se z prvních jarních
paprsků radovat bez obav a naplno. Mnohde
ještě nestačil zmizet sníh a z prochladlé země se
navzdory riziku dalších mrazů prodraly na svět
první květinky. Den se nám prodloužil, ráno je
slyšet zpěv ptáků. Člověčí rytmus se již dávno
neřídí Sluncem, ba ani jednoduchým časem ne.
Připomeneme si to znovu o velikonočním víkendu, kdy se noc z neděle na pondělí zkrátí o jednu
hodinu. Ještě že nás příroda navzdory našemu
zacházení dokáže takhle krásně povzbudit.
Možná bychom na oplátku při pohledu na tu
krásu i stoprocentní životní nasazení, mohli
pamatovat na pravidlo, které si lidé vymysleli
pro své vzájemné vztahy - Rozhoduješ-li o sobě,
rozhoduj rozumem, rozhoduješ-li o druhých,
naslouchej srdci.
-veb-

DNES SI PØEÈTETE
 Z jednání městské rady a zastupitelstva
 Včelaři s novým předsedou
 48. divadelní festival Napajedla 2005
 Sto let loutkářů v Napajedlích II.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Zastupitelstvo města dne 7. února 2005

Majetkové záležitosti
• schválilo odkoupení objektu bez č. p. na st.
p. č. 1574/2 v k. ú. Napajedla, vč. přilehlých
pozemků: provozovna DAVEX – CZ, spol. s
r.o. do vlastnictví města

Finanèní záležitosti
• schválilo rozpočtové opatření č. 1/2005 o
přesunu 60 000 Kč na akci č. 5037 - zdravotní
středisko, WC v 2. NP
Rada města dne 7. února 2005

Majetkové záležitosti
• vyhlásila záměr pronájmu pozemku v
lokalitě Na Kapli M. Hanáčkové
• vyhlásila záměr pronájmu části pozemku
na Masarykově náměstí (od prodejny Kniha
po restauraci Baltaci) o rozloze 1 580 m2 Františce Motyčkové, bytem Bruntál, za účelem
provozování prodejních trhů 2005
• schválila provedení stavebních prací pro
rozšíření skladu rekvizitárny v Klubu kultury
v částce 41 000 Kč
• schválila uzavření smlouvy o rekonstrukci
WC ve druhém nadzemním podlaží zdravotního střediska
• schválila uzavření smlouvy o dílo s Ing.
arch. Michalem Hladilem na akci „Optimalizace využití nebytových prostor v objektech
ve vlastnictví města Napajedla“
• schválila smlouvu o dílo na zhotovení studie
o zásobování teplem u objektů v ulici Komenského Ing. Pavlem Sýkorou z Otrokovic

Finanèní záležitosti
• schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 1/05
o přesunu finančních prostředků v objemu
40 000 Kč na opravu a úpravu kuchyňského
koutu v kanceláři městské knihovny
• schválila zásady a rozpočet sociálního
fondu zaměstnavatele pro rok 2005
• schválila platový výměr ředitele příspěvkové organizace Služby města Napajedla

• schválila plán preventivně výchovné
činnosti města Napajedla na úseku požární
ochrany na rok 2005
• schválila smlouvu o dílo na zhotovení energetického auditu pro objekt DPS Pod Kalvárií
Ing. Pavlem Sýkorou z Otrokovic
Rada města dne 21. února 2005

Bytové záležitosti
• schválila umístění paní Forbelské a paní
Knedlové do uvolněných bytů v DPS Pod
Kalvárií 90

Rùzné
• schválila udělení výjimky z OZV č. 3/2002
o veřejném pořádku pro pořádání plesu ZŠ
Komenského 298
Zastupitelstvo města dne 21. února 2005

Majetkové záležitosti
• projednalo zprávu Postup plnění úkolů při
prodeji bytů II. etapa a schválení prodeje bytů
v č. p. 1365-67 a v č. p. 1376-77 a
• schválilo Koncepci bytové politiky města
včetně přednesených úprav
• schválilo uzavření darovací smlouvy se
společností PEGAS II spol. s r.o. v částce
150 000 Kč za umožnění parkování na veřejných parkovacích plochách za objektem č. p.
115 (Lidový dům) a za účelem zabezpečení
zvýšení počtu parkovacích míst
• schválilo na základě vyhlášeného záměru
- poskytnutí obecních pozemků st. pl. 2073,
p. č. 461/2, 461/1 (rozsah dle situace) v
celkové ploše 4900 m2 k bezplatnému
využití po dobu asanace objektu MŠ a
výstavby bytového domu a parkovišť se
závazkem v budoucnu odprodat zastavěné pozemky
- prodej objektu MŠ Nábřeží 1352 (bez
stavebního pozemku) dle znaleckého
posudku se závazkem demolice objektu

bøezen/2005

a výstavby bytového domu po odsouhlasení změny č. 4 územního plánu města
Napajedla s výhradou, že lze od záměru
odstoupit, firmě Petrior, spol. s r.o. za
schválených podmínek
• vyhlásilo záměr poskytnutí části obecního
pozemku p. č. KN 130/1 a p. č. KN 461/11
pro výstavbu 10 parkovišť se závazkem v
budoucnu (po kolaudaci) přijmout dar stavby
parkoviště do vlastnictví města Napajedla
• vyhlásilo záměr prodeje části pozemku p.
č. KN 130/1 o výměře cca 625 m2 za účelem
stavby polyfunkčního domu po odsouhlasení
návrhu změny č. 4 územního plánu města
Napajedla
• neschválilo vyhlášení záměru prodeje části
pozemku KN p. č. 2152/197 a p. č. 2152/196
za účelem stavby garáže včetně příjezdu
manželům Pavlíkovým
• schválilo prodej části pozemku PK p. č.
402/3 a části pozemku PK p. č. 6426/3 v lokalitě
Jiráskova panu Dufkovi a panu Veltruskému
• neschválilo prodej části pozemku PK p. č.
461/7 panu Plichtovi
• schválilo darování pozemků dle GP č. 1872020/2004 z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Napajedla za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou
„Napajedla – autobusová zastávka, chodníky
a stavební úpravy průtahu silnice III/49724
Masarykovým náměstím – 1. etapa“
• schválilo prodej části pozemku za účelem
vybudování parkovacích míst popř. ke stavbě dvou garáží manž. Koláčkových a paní
Svobodové
• schválilo směnu pozemků v lokalitě
Chmelnice ve vlastnictví pana Dostála za
pozemky ve vlastnictví města na základě
vypracovaných znaleckých posudků s tím,
že rozdíl cen bude panem Dostálem doplacen
a pan Dostál se bude spolupodílet na úhradě
nákladů spojených se směnou
• neschválilo vyhlášení záměru prodeje části
pozemku v ulici Na Kapli paní Hádlíkové za
účelem vybudování skladu
• schválilo odkoupení části pozemku v ulici
Husova od manž. Bémových

Rùzné
• schválila oslovení Petra Hubníka za
účelem provedení elektroinstalace v MŠ
Komenského
• seznámila se s výnosem sbírky na klášterní
kapli k datu 31.12.2004 a příjmy z dobrovolného vstupného z akcí pořádaných v klášterní
kapli a uložila místostarostce města zajistit
využití těchto příjmů v souladu s účelem
sbírky
• schválila prozkoumání hospodaření města
a provedení finančního auditu příspěvkových
organizací a obchodní společnosti města auditorskou společností HZK audit, s.r.o.
• schválila smlouvu o pronájmu filmových
kopií se společností SPI International Czech
Republic, s.r.o.
• schválila smlouvu o pronájmu kopie filmu
Kameňák 3
• schválila smlouvu o podmínkách poskytování podlicence k užití audiovizuálních děl
se společností Cinemart, a.s.

Na úvod setkání starostů Zlínského kraje pozdravil všechny účastníky starosta hostitelkého
města - MVDr. Antonín Černocký. Foto J. Souček
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Zastupitelstvo města dne 21. února 2005

Finanèní záležitosti
• schválilo vyřazení hmotného majetku
dle přílohy
• schválilo rozpočtová opatření č. 2 až 6
dle návrhu
• schválilo Pravidla pro tvorbu a využití
finančních prostředků Fondu rozvoje

bydlení na území města Napajedel a
vydalo obecně závaznou vyhlášku č.
1/2005, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 2/94 o vytvoření a použití
účelových prostředků „Fond pro rozvoj
bydlení a vzhled města“ na území města
Napajedel
• schválilo přidělení finančních příspěvků
na rok 2005 spolkům a organizacím

Rozpoèet mìsta na rok 2005
Rozpočet na rok 2005 po první úpravě schválené zastupitelstvem města dne 21. února 2005.
třída/§

název

rok 2005

Příjmy
třída 1

daňové příjmy

třída 2

nedaňové příjmy

9 473 000

třída 3

kapitálové příjmy

26 000 000

třída 4

přijaté dotace

19 945 000

Příjmy celkem

55 664 000

• schválilo vstup do „Sdružení obcí pro
rozvoj Baťova kanálu na území Zlínského
kraje“, smlouvu o vytvoření dobrovolného
svazku obcí, stanovy svazku obcí, smlouvu o
spolupráci při rozvoji vodní cesty Baťův kanál
na území Zlínského kraje a souhlasí s výší
příspěvku 1Kč/1 obyvatele města za rok
• souhlasilo s úpravou konceptu změny č. 1
územního plánu města Napajedla pro lokalitu
č. 6 Zámoraví, spočívající ve změně rozsahu
plochy pro sport a rekreaci
• vzalo na vědomí zápis z jednání finančního
výboru města Napajedla dne 7. 2. 2005 a uložilo starostovi města MVDr. A. Černockému
odpovědět na vznesené dotazy do příštího
jednání finančního výboru

třída 8 financování
FRB -půjčky občanům z fondu

8115

FRB 94 -splátky občanů do fondu

-725 000

8115

FRB 97- splátka zateplení domu č. 717-9

-254 000

8115

FRB 97 splátka okna dům č. 87

-134 000

8115

FRB 97 splátka zateplení domu č. 717-9

8115

změna stavu na BÚ

1 576 000

-74 000
10 200 000

8115

navýšení fondu FRB

8124

uhrazené splátky dl.půjč. České spořitelně

-1 167 000

-500 000
1 650 000

8127

řízení likvidity, příjmy

8128

řízení likvidity, výdaje

8901

peněžní operace

-1 450 000

financování celkem

8 838 000

Zdroje celkem
Výdaje název
oddíl

Bez usnesení

-284 000

119 920 000
rok 2005

rok 2005

rok 2005

celkem

provoz

investice

645 000

645 000

0

2 176 000

586 000

1 590 000

21

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

22

Doprava

23

Vodní hospodářství

31

Vzdělávání

32

Vzdělávání

133 000

133 000

0

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

6 551 000

5 301 000

1 250 000

34

Tělovýchova a zájmová činnost

2 443 000

1 743 000

700 000

35

Zdravotnictví

36

Bydlení, služby a územní rozvoj

37

Ochrana životního prostředí

858 000

715 000

143 000

13 757 000

8 162 000

5 595 000

20 000

20 000

0

41 876 000

18 620 000

23 256 000

3 366 000

3 191 000

175 000

41

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

13 766 000

13 766 000

0

43

Sociální péče a pomoc

2 449 000

2 449 000

0

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

3 146 000

3 146 000

0

55

Požární ochrana a integ. záchranný systém

275 000

143 000

132 000
200 000

61

Územní samospráva a státní správa

18 576 000

18 376 000

63

Finanční operace

3 365 000

3 365 000

0

64

Ostatní činnost

6 518 000

987 000

5 531 000

119 920 000 81 348 000

38 572 000

Výdaje celkem

• jmenovalo komisi pro posouzení žádostí
o půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území
města Napajedel - předseda komise Ing. Irena
Brabcová, místostarostka, členové komise
Ing. Čabla, vedoucí stavebního úřadu, paní
Kašná, vedoucí sociálního odboru, pan
Skrášek, člen stavební komise, Ing. Možná,
členka finančního výboru, zapisovatelka M.
Janošková, pracovnice fin. odboru
• schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZM ve smyslu nařízení vlády ČR
č. 337/2004 Sb., v platném znění s účinností
od 1. 1. 2005:
- člen rady města
830,-- Kč
- předseda výboru, komise
660,-- Kč
- člen výboru, komise
560,-- Kč
- člen zastupitelstva
280,-- Kč
- příplatek dle počtu obyvatel 130,-- Kč
• schválilo peněžité plnění za výkon funkce
člena výboru nebo komise ve výši 120,-Kč/účast na jednom zasedání výboru nebo
komise v r. 2005

Rùzné

111 082 000

8115

Organizaèní

• vzalo na vědomí „Závěrečné stanovisko
týkající se oprav domu č. p. 1290 – 1292
Malina“
• vzalo na vědomí zápisy z jednání dozorčí
rady NBTH, s.r.o. dne 9. 12. 2004, 6. 1. 2005
a 27. 1. 2005
• vzalo na vědomí stav pohledávek ke dni
31. 1. 2005
• projednalo žádost občanského sdružení
Lungta o vyvěšení tibetské vlajky na budově
úřadu.

Vrátíme cestu
našemu městu!

V sobotu 9. dubna se v 9. hodin
sejdeme u Slanice. Jak jsem psal v
minulých novinách, cílem je obnovit
vycházkovou cestu na Makovou. Tedy
prosím a vyzývám všechny přátele k
sobotní brigádě. Bude třeba něco málo
křovin vysekat, cestu místy okopat a
vyhrabat, obnovit značky. Vlastní nářadí
je vítáno, závěrem táboráček, nealko
občerstvení dodá Infocentrum.
J. Souček,
Městské informační centrum Napajedla
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Změna u půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Napajedla půjčuje občanům
finanční prostředky na opravy a rekonstrukce obytných nemovitostí z Fondu rozvoje
bydlení a vzhledu města již od roku 1994.
Prostředky na tyto půjčky získalo město
v roce 1994 od státu prostřednictvím ministerstva financí jako návratnou finanční
výpomoc (bezúročnou půjčku) ve výši 2,3
mil. Kč na dobu 10 let. V roce 2004 město tyto
finanční prostředky v plné výši státu vrátilo.
Vzhledem k tomu, že o půjčku z Fondu byl
mezi obyvateli Napajedel vždy trvalý zájem,
rozhodli zastupitelé města, že se bude v této
pomoci občanům pokračovat i nadále. Za tím
účelem byly v letošním roce na únorovém
zasedání zastupitelstva schváleny Pravidla
pro tvorbu a využití finančních prostředků
Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel. Tato nová Pravidla nahrazují původní
obecně závaznou vyhlášku č. 2 z roku 1994
o vytvoření a použití účelových prostředků
Fondu pro rozvoj bydlení a vzhledu města
na území města Napajedel.
Nová Pravidla v hlavních principech
vycházejí z původní vyhlášky tj. půjčky
budou poskytovány vlastníkům nemovitostí
nacházejících se na území města Napajedel
a budou použity v souvislosti se stávající
nebo budoucí bytovou potřebou vlastníka
nemovitosti. Podle zájmu o dosavadní půjčky a s ohledem na zájem města preferovat
určité stavební úpravy na nemovitostech,
bylo v Pravidlech stanoveno 13 účelů použití
poskytnuté půjčky (viz tabulky). Úroková
sazba je stanovena jednotně pro všechny
typy půjček ve výši 4 % p.a. Půjčky pro

jednotlivé účely lze kumulovat, přitom minimální výše půjčky jednomu příjemci může
být 30.000,- Kč a maximální výše půjčky
100.000,- Kč. Úroky i jistina se splácí jednou
měsíčně pravidelnou anuitní splátkou a to
počínaje 1. měsícem roku následujícího po
roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Hlavní
změnou proti dosavadní úpravě je přechod
na dvoukolový způsob výběrového řízení.
V prvním kole budou žadatelé žádat o půjčky na účel uvedený pod číslem 1 až 5, ve
druhém kole o půjčky uvedené pod číslem
6 až 13. Přitom druhé kolo bude vyhlášeno
až v případě, že po prvním kole zůstane ve
fondu dostatek volných finančních prostředků. Tímto rozdělením výběrového řízení do
dvou kol je dáno jednoznačně stanovisko,
na jaký účel jsou půjčky upřednostňovány,
a také snaha předejít u občanů zbytečnému
vynakládání prostředků a času při vyřizovaní
půjček. Občan má možnost přihlásit se do
té části výběrového řízení, které bude řešit
jeho potřeby. Podané žádosti v obou kolech
budou zpracovány a předány výběrové
komisi. Žádosti, které nesplnily podmínky
výběrové řízení, budou komisí vyřazeny,
o ostatních bude rozhodnuto dle kriterií
uvedených v Pravidlech. Tzn. v případě
dostatku finančních prostředků ve Fondu
budou uspokojeni všichni zbývající žadatelé o
půjčky v plné výši podané žádosti. V případě
nedostatku finančních prostředků ve Fondu
bude přistoupeno ke krácení půjček až o 20 %
u těchto žadatelů, vyjma žadatelů o minimální
půjčku ve výši 30.000,- Kč. Pokud finanční
prostředky nebudou stačit ani po krácení,

Výdaje na materiál, dodávky služeb a prací
spojených s:
1

Rekonstrukce, obnova střechy

2

Dodatečná izolace domů proti spodní vodě

3

Zateplení obvodového pláště domu

4

Obnova fasády domu včetně oplechování

5

Výměna oken

Lhůta

Úrok

Horní hranice

splatnosti
max.

p.a.

Půjčky

5 let

4%

do 100 tis. Kč

4 roky

4%

do 80 tis. Kč

5 let

4%

do 100 tis. Kč

5 let

4%

do 100 tis. Kč

3 roky

4%

do 60 tis. Kč

Ve 2. kole jsou přijímány žádosti na účel a za podmínek:
P.č. Název / účel
Výdaje na materiál, dodávky služeb a prací
spojených s:

bude přistoupeno k výběru z uvedených
žadatelů losem. O definitivním poskytnutí
půjčky rozhodne zastupitelstvo schválením
písemné smlouvy o půjčce mezi příjemcem
půjčky a městem Napajedla.
Rada města v souladu s ustanovením čl. 5
Pravidel vyhlásila svým usnesením ze dne 7.
března 2005 výběrové řízení pro rok 2005 na
poskytování půjček z Fondu. Termín prvního
kola výběrového řízení je stanoven na 15. 3. až
15. 4. 2005, termín druhého kola vyhlásí rada
dodatečně v závislosti na množství volných
finančních prostředků ve Fondu. Dále je ve
dvou tabulkách uveden úplný přehled účelů,
na které lze o půjčky žádat.
Zájemce o půjčky proto upozorňujeme,
že pro rok 2005 je nutno podat řádně vyplněnou žádost včetně příloh do 15. dubna
2005 na Městský úřad v Napajedlích.
Pro podrobnější informace a formulář
žádosti doporučujeme zájemcům nahlédnout
na webové stránky města nebo telefonicky
(577 100 932) či osobně požádat o informace
a příslušné formuláře paní Janoškovou, pracovnici finančního odboru.
Ing. Ivo Šlíma, finanční odbor

Zprávy Městské policie
Hrubé jednání
V lednu se Městská policie zabývala
případem podnapilého muže, který svým
hrubým jednáním narušil klidný život
občanů bydlících v ulici Husova. Podnapilý muž byl strážníky vykázán a jeho
nepřiměřené jednání se stalo předmětem
řešení právního a přestupkového oddělení
Městského úřadu.

Neopatrnost

V 1. kole jsou přijímány žádosti na účel a za podmínek :
P.č. Název / účel

bøezen/2005

Lhůta

Úrok

Horní hranice

splatnosti
max.

p.a.

Půjčky

7

Vybudování WC, koupelny, sprchového koutu v byt.
jednotce, kde není

4 roky

4%

do 80 tis. Kč

8

Připojení na veřejnou kanalizaci, sítě plynu, vody,
el. energii

3 roky

4%

do 60 tis. Kč

9

Rekonstrukce rozvodů energií, (elektřina, plyn)

3 roky

4%

do 60 tis. Kč

10

Obnova, rekonstrukce WC, koupelny nebo
sprchového koutu

3 roky

4%

do 60 tis. Kč

11

Půdní nástavba domů nebo vestavba do půdního
prostoru při vzniku alespoň 1 bytové jednotky

5 let

4%

do 100 tis. Kč

12

Rozšíření stávající bytové jednotky (přístavba)
min. o 1 místnost

5 let

4%

do 100 tis. Kč

13

Přestavba nebytových prostor na bytovou
jednotku

5 let

4%

do 100 tis. Kč

V ulici Na Malině se podařilo strážníkům Městské policie zjistit řidiče nákladního vozidla, který svou neopatrností
poškodil chodník v této ulici a způsobil
škodu městu. Strážníci poškozený chodník
zajistili aby nedošlo k úrazu chodců a způsobená škoda bude řidičem nákladního
vozidla uhrazena.

Èerná skládka
Neoprávněně založenou skládku odpadu se podařilo objevit pod mostem u řeky
Moravy v ulici Svatoplukova. Pachatel se
dopustil přestupku a věc bude řešena v
právním a přestupkovém oddělení MěÚ.
O odstranění černé skládky se postarali
zaměstnanci Služeb města Napajedla a
náklady na odklizení budou uhrazeny
přestupcem.

Domácí miláèci
Také první měsíc roku přinesl strážníkům Městské policie starosti se zatoulanými psy. Od neopatrných majitelů psů bylo
přijato osm oznámení o ztrátě či zatoulání
jejich domácích miláčků. Strážníkům
se podařilo odchytit čtyři psy, dva byli
vráceni majitelům a dva byli odvezeni do
útulku Čápka v Kroměříži.
V případě zájmu o tyto psy kontaktujte
psí útulek na tel. 573 333 553.
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Včelaři s novým předsedou

Změna územního plánu

Odborný měsíčník Včelařství, který
pro své členy vydává Český svaz včelařů v
Praze, uveřejnil ve svém březnovém čísle
dopis s názvem „Přítel nejen pro mě“.
Jeho autorkou je Jaroslava Ančincová
z našeho města. Píše v něm o včelaření
svého manžela Františka Ančince, známého
pracovníka Hřebčína Napajedla. Shodou
okolností byl Fr. Ančinec ve stejnou dobu
zvolen předsedou včelařské organizace v
Napajedlích a po třiatřiceti letech vystřídal
v této funkci Ing. Jana Švancera. Přejeme
panu Ančincovi hodně úspěchů ve vedení
organizace, která v letošním roce slaví své
sté výročí. Čtenářům NN si jej dovolujeme
představit citací podstatné části zmíněného
článku:
„Můj manžel pochází ze včelařské rodiny. Jeho otec včelařil, měl svá včelstva
umístěná v lesích Chřibských hor v obci
Halenkovice na Zlínsku. I dva bratři včelaří
a všichni mají kladný vztah ke včelkám od
mládí. Ten můj František začal včelařit až
po letech, a to na mé přání. Seběhlo se to
tak, že k nám do sadu přiletěl roj. Manžel
zavolal bratrovi, který již dlouho včelařil,
a ten si roj odchytil. To se opakovalo asi
třikrát, no a počtvrté mě napadlo mu říct,
ať si roj nechá a začne včelařit sám. Touto
myšlenkou sice nadšený nebyl, ale nakonec
sehnal starší úl z pozůstalosti, včelky usadil
a tak vše začalo. Dnes je to již čtrnáct let,
co včelaříme a sklízíme sladký med. Máme
deset včelstev v nových úlech a manžel
jim věnuje každou volnou chvilku. Já mu
pomáhám drátkovat rámky, při medobraní
mýt bezpočet sklenic, pomáhám při cezení
medu, nalepování etiket, jezdím vyměňovat
získaný vosk za mezistěny. Také zachraňuji
včely, když spadnou do kastrolu s vodou u
slepic nebo do sudu. Včelu se nebojím vzít
do dlaně a dýchat na ni. Pozoruji tu zázračnou přeměnu, jak skoro mrtvá prochlazená

včelka teplem ožívá a z mé ruky odletí ke
svým družkám do úlu. Jednou mi za tuto
službu zaplatila žihadlem (i svým životem).
Poprvé jsem poznala, jak to bolí. A pak ještě
několikrát, když seču v okolí včelína trávu. To
tedy včelky opravdu nemají rády – a hlavně
když brousím kosu.
Můj muž se také stará o školní včelín v
Napajedlích a zaučuje děti ve včelařském
kroužku do tajů včelaření. Oslovil také dva
mladé lidi, kteří s jeho pomocí začínají včelařit. Pomáhá jim nejen radou, ale i dárkem
v podobě úlu a oddělku. Je jim opravdovým
přítelem. Ukázal jim cestu.
Chci se ještě pochlubit tím, jakého máme
hodného a starostlivého předsedu naší
organizace v Napajedlích. Je jeho velkou
zásluhou, že jezdíme každý rok na exkurzi
k zajímavým lidem, včelařům. Je to vždy
poučné i zábavné. Jeho jméno je Ing. Jan
Švancer. Děkujeme také za starost a dobrý
zdravotní stav našich včelstev MVDr. Ochotskému a důvěrníkovi příteli Obdržálkovi za
pomoc. A největší dík patří mému muži za to,
jakého má krásného koníčka a že je přítelem
nejen pro mě.“

Peníze z evropských fondů do Zlínského kraje
Deset projektů ze Zlínského kraje bude
podpořeno v rámci druhého kola výzvy
pro čerpání peněz ze Strukturálních fondů
Evropské unie.
Největší podpořenou investicí bude rekonstrukce bývalých vojenských kasáren v
Uherském Hradišti (celkem 70 mil. Kč, dotace
z EU 56 mil. Kč), v nichž by mělo být z evropských peněz do konce roku 2006 vybudováno
vzdělávací centrum, které by mělo pomoci
rozvíjet vzdělanost v regionu a posílit tak
konkurenceschopnost pracovní síly.
Další významnou akcí je rekonstrukce
zámku v Uherském Ostrohu (celkem 10 mil.
Kč, dotace z EU 8 mil. Kč), kde budou zřízeny
dílny pro šití krojů. Nové vzdělávací středisko
tak bude připravovat specialisty v tomto
oboru a to formou předávání zkušeností z
generace na generaci.
Dalšími vybranými vzdělávacími projekty jsou záměry Sdružení obcí mikroregionu

Vsetínsko (celkem 13,1 mil. Kč, dotace z EU
10,5 mil. Kč) a města Tlumačova (celkem 13,2
mil. Kč, dotace z EU 10,5 mil. Kč). Ze sociální
oblasti byl podpořen projekt Oblastní charity
z Uherského Brodu (celkem 2,8 mil. Kč, dotace
z EU 2 mil. Kč), který řeší zázemí pro osoby
trpící Alzheimerovou chorobou nebo osoby
s tělesným či mentálním postižením.
Z oblasti zavádění internetu nejlépe uspěl
projekt Zlínského kraje (celkem 7,8 mil. Kč,
dotace z EU 5,8 mil. Kč), v jehož rámci bude
zřízeno 91 míst s veřejně přístupným internetem v 74 obcích Zlínského kraje a současně
se rozšíří tzv. širokopásmový internet ve
Zlínském kraji. Na zavádění internetu obdrží
dotaci také město Kroměříž (celkem 1,2 mil.
Kč, dotace z EU 900 tis. Kč) a obce Jarohněvice (celkem 1 mil. Kč, dotace z EU 800 tis.
Kč), Mistřice (celkem 1,7 mil. Kč, dotace z EU
1,2 mil. Kč) a Pozlovice (celkem 940 tis. Kč,
dotace z EU 700 tis. Kč).

Zastupitelstvo města schválilo podle
ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále stavebního
zákona) pořízení změny č. 5 územního plánu
města Napajedla.
Požadavky na řešení změny :
1. Zrušení regulativů prostorového
uspořádání – maximální podlažnosti, maximálního procenta zastavění, minimálního
procenta zeleně.
2. Provést úpravu regulativů funkčního
využití území plochy občanského vybavení
s požadavkem přípustné činnosti pro stavby
trvalého bydlení.
3. Provést aktualizaci současně zastavěného území v hlavním výkresu územního
plánu města Napajedla v souladu s realizovanou výstavbou.
4. Provést v hlavním výkresu územního
plánu města Napajedla aktualizaci nemovitých kulturních památek, objektů navrhovaných k památkové ochraně a objektů
památkového zájmu.
5. Provést zredukování funkčního využití plochy sídelní zeleně v sídlištích s větší
koncentrací zástavby Malina I a Malina II a
následně provést změnu funkčního využití na
plochu bydlení v rodinných domech.
6. Provést v územním plánu úpravu trasy
integrované stezky podle studie „Cyklistické
dopravy v Napajedlích“. Upravená trasa integrované stezky bude zařazena do veřejně
prospěšných staveb.
7. Provést změnu funkčního využití území
v areálu mateřské školy v ulici Komenského (bývalý areál firmy Davex označené
v územním plánu II.3) z plochy smíšené
výrobně-komerční na plochu občanského
vybavení. A změnu funkčního využití území
příjezdové komunikace do areálu firmy Davex
z plochy sídelní zeleně na plochu občanského
vybavení.
8. Provést změnu funkčního využití území
pro kotelnu A, kotelnu B a kotelnu C na sídlišti
Nábřeží z plochy technického vybavení na
plochu občanského vybavení.
9. Provést změnu funkčního využití území
v lokalitě Malina IV z plochy individuální
rekreace a z plochy trvale travních porostů
na plochu bydlení v rodinných domech
(požadavek Ing. Stuchlíka). Rozsah řešeného
území je zřejmý z kopie části hlavního výkresu
v měřítku 1:2000.
10. Provést změnu funkčního využití území pro plochu tvořenou pozemkem parcelní
číslo 4778/2 v katastrálním území Napajedla.
Jedná se o změnu funkčního využití z plochy
sady, zahrady na plochu bydlení v rodinných
domech (požadavek manželů Sukupových).
Rozsah řešeného území je zřejmý z kopie části
hlavního výkresu v měřítku 1:2000.
11. Provést změnu funkčního využití
území pro plochu tvořenou pozemkem
parcelní číslo 2152/415 v katastrálním území
Napajedla. Jedná se o změnu funkčního
využití z plochy veřejné zeleně na plochu
bydlení v rodinných domech. Rozsah řešeného území je zřejmý z kopie části hlavního
výkresu v měřítku 1:2000.
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Sto let loutkářů v Napajedlích II.
Díky péči a nadšení Rudolfa Navrátila
loutková scéna od roku
1916 dobře fungovala. Ve
staré sokolské kronice
se uvádí, že příjmy z
loutkových představení byly ke konci první
světové války jedinými finančními prostředky, které pomáhaly splácet hypotéku na
stavbu sokolovny.
V roce 1921 byl ustaven vlastní loutkářský odbor při TJ Sokol Napajedla. Další
rok přešli loutkáři pod záštitu vzdělávacího
spolku.
V následujících letech měli naši předchůdci podobné personální a finanční starosti
jako dnes. Z ročenky Sokola, která je uložena
v archivu Klečůvka, jsme vypsali:
1928 - činnost loutkového odboru byla
léta minulá, jelikož byla bržděna tanečními hodinami a filmovými představeními. Sehráno
celkem 5 kusů. Vyzývají se dobrovolníci, aby
pomohli hrát divadlo. Pokladna se vyprázdnila koupí šesti nových loutek (336 Kč).
1929 - 7 představení, slabý ansámbl
(nedostává se princezen a princů)
1930 - 8 her se uskutečnilo, rozmnožení
garderoby
1931 - nedostatek hráčů
1932 - pouze dvě hry – Pražský kat a
Mikuláš
Někdy v těchto letech začíná v souboru
pracovat Jaroslav Rosenzweig (nar. 1903),
který postupně prošel všemi činnostmi
loutkářské práce. Později se stal principálem

a nakonec režisérem, který na dlouhá léta
významně ovlivnil činnost souboru.
Získal řadu významných ocenění,
z nichž nejvíce ceněným je odznak Matěje
Kopeckého.
Soubor opustil až v roce 1974 ze zdravotních důvodů. (pokračování) D. Kouřilová

Jaroslav Rosenzweig působil u napajedelského loutkového divadla přes čtyřicet let
a významně se zasloužil o jeho činnost.

48. divadelní festival Napajedla 2005
Klub kultury v Napajedlích pořádá pod záštitou ministra kultury České republiky, hejtmana
Zlínského kraje a starosty města Napajedel tradiční přehlídku ochotnických souborů
Sobota
23. dubna

Divadlo Zdeňka Štěpánka Klubu kultury Napajedla
Alexander Fredro: MAGNETISMUS SRDCE
Patronát Městský úřad Napajedla

Neděle
24. dubna

OSDO Ústí nad Orlicí
Paul Claudel: RUKOJMÍ
Patronát Obecní zastupitelstvo Žlutava

Pondělí
25. dubna

Divadlo DOSTAVNÍK Přerov
Ernest Bryll – Katarzina Gärtnerová: MALOVÁNO NA SKLE
Patronát Fatra Napajedla

Úterý
26. dubna

DS Masarykova Gymnázia Vsetín
William Shakespeare: SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Patronát GZ – Sand spol. s r.o. Napajedla

Středa
27. dubna

DS Jana Honsy Karolinka
Martin Františák: DOMA
Patronát MBE spol. s r.o. Napajedla

Čtvrtek
28. dubna

NAKOP TYJÁTR Jihlava
Antonín Procházka: FATÁLNÍ BRATŘI
Patronát AVIVA, životní pojišťovna, a.s., kancelář Zlín

Pátek
29. dubna

Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná
Gabriela Preissová: GAZDINA ROBA (Vítěz národní přehlídky 2004)
Patronát VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Zlínské noviny

48.divadelní festival sponzorují firmy :
Fatra Napajedla, RT 90 s.r.o. Napajedla, BRAMO s.r.o. Napajedla
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Zájem je velký,
nabídka vyrovnaná
Jaká byla kritéria tvorby dramaturgie
letošního, v pořadí již 48. ročníku Divadelní
přehlídky ochotnických souborů v Napajedlích? Ptáme se ředitele Klubu kultury
a současně předsedy festivalové komise
Pavla Piláta.
„Komise se letos musela sejít několikrát,
protože vybrat sedm souborů z celkového
počtu 23 přihlášených inscenací, obecně velice
kvalitních, nebylo vůbec snadné. Samozřejmě
nás zájem souborů o účast na napajedelském
festivalu velice těší.
Hledisek k výběru máme hned několik.
Samozřejmostí je požadavek na kvalitu souborů a zpracování inscenací. Hlavní kriterium
vychází ze skutečnosti, že napajedelský festival
je diváckou záležitostí. Každá porota je jenom
porota - 350 rozmanitých a různě naladěných
porotců dělá z Napajedel prestižní přehlídku.
Festival bývá v posledních letech prakticky vyprodán na předplatenky. Na představení chodí v
naprosté většině den co den stejní diváci. Proto
musí komise přihlížet k žánrové pestrosti. Často
hraje roli i okolnost, že přihlášená inscenace byla
v Napajedlích hrána některým jiným souborem
v posledních několika letech a diváci ji mají
ještě v živé paměti.
Přes daná pravidla rozhoduje stále lidský
faktor. I členové festivalové komise se mohou
při nejlepší snaze trošičku mýlit. Připomeňme si
rok 2002, kdy bylo Divadlo z Horních Moštěnic
se svou inscenací „Měsíc pro smolaře“ zařazeno
jako náhradník a nakonec došlo k tomu, že byl
soubor přizván na poslední chvíli a zvítězil.
I to dokazuje, že nabídka inscenací na napajedelský festival je velmi vyrovnaná a kvalitní.
Vyrovnaná a kvalitní do té míry, že bychom
dokázali postavit ještě jeden sedmidenní festival, který by naše diváky vůbec nenudil. Pět
vynikajících náhradních souborů jsme ještě
nikdy v historii festivalu neměli.“
Programovou nabídku letošního festivalu již známe. Které soubory tvoří „stínový
napajedelské festival“?
1. DS DK Kroměříž, nejčastější vítěz napajedelských festivalů, s inscenací „Ženy v éteru“
2. Malá scéna Zlín, vítěz Valšského křoví 2005,
„Za kapku mandragory“
3. DS Vicena Ústí nad Orlicí, někdejší vítěz
Hronova, v Napajedlích velice oblíbený,
„Hrdý Budžes“
4. Divadlo nad Kinem Horní Moštěnice, vítěz
DFN 2002, „Výročí“ a „Medvěd“
5. DS Moravské Budějovice, nový soubor,“Penzion Růžový červánek“.

Předprodej vstupenek
Pondělí - čtvrtek od 15.00 do 16.30 v
kanceláři Klubu kultury. Zahájení předprodeje
předplatenek ve středu 30. března v 15 hodin.
Předplatenky budou v prodeji do středy 6. dubna.
Od pondělí 11. dubna budou v prodeji již pouze
vstupenky na jednotlivá představení, tj na místa,
která nebudou obsazena předplatenkami.
Vstupné na jednotlivá představení je 50 Kč,
předplatné na všech sedm představení 250 Kč.
Předplatenka je slosovatelná a připraveno je
pět zajímavých cen.

NAPAJEDELSKÉ
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Večer v ZOO
Přes záplavy sněhu a typické zimní počasí zavítalo v průběhu jarních prázdnin do
zlínské zoologické zahrady v Lešné téměř
650 dětí a dospělých. Nejvíce zvědavých očí
přitahovaly slonice, které si pravidelně při
dopolední a odpolední procházce
užívaly
zasněženého výběhu.
A s příchodem jara
slibuje návštěva zoo
nová kouzla. Exotická
zvířata lze vidět po celý rok,
ale pro veverky, sýkory koňadry, strakapoudy, sojky a brhlíky
nastává čas teprve teď.
V březnu byly zahájeny
oblíbené večerní prohlídky
zoo. Další následují 1., 8. a 15.
dubna.
Areál zoologické zahrady
je otevřen každý den v roce od
půl deváté, do konce března do
16 hodin a od 1. dubna pak do
18 hodin.
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Práva spotřebitele

Pátek 8. dubna 2005 se stane
významným dnem pro naše město.
Do rukou starosty města MVDr.
Antonína Černockého bude v Parlamentu České republiky předsedou
Poslanecké sněmovny panem Lubomírem Zaorálkem předán dekret
o udělení vlajky Napajedel. Tímto
slavnostním aktem se vlajka stává
oficiálním symbolem města.

Dotaz: Koupila jsem si loni v červnu
koženou sedací soupravu. O Vánocích
se začala párat ve švech a nyní se dokonce na kůži objevují trhliny. Můžu
ji reklamovat?
Odpověď: Sedací soupravu můžete
samozřejmě reklamovat, vztahuje se
na ni dvouletá záruční doba stejně jako
na jiné spotřební zboží. Písemně nebo
telefonicky uplatněte reklamaci a s prodejcem se dohodněte na odvozu sedací
soupravy. Pokud byste ji odvážela sama
a reklamace byla uznána, máte nárok na
úhradu nezbytných nákladů spojených s
reklamací, tedy třeba i na úhradu nákladů
na dopravní taxislužbu.
Reklamaci musí provozovna vyřídit
včetně opravy nebo výměny do 30 dnů,
přičemž lhůta začíná běžet druhý den po
uplatnění reklamace.
Podle § 622 Občanského zákoníku, jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující
právo, aby byla bezplatně, včas a řádně
odstraněna, a prodávající je povinen vadu
bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li
to vzhledem k povaze vady neúměrné,
může kupující požadovat výměnu věci,
nebo týká-li se vada jen součásti věci,
výměnu součásti. Myslím, že by bylo
možné požadovat výměnu potahu.
Není-li možné vadu opravit, případně věc vyměnit, může kupující žádat
přiměřenou slevu z ceny věci nebo od
smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou
nelze odstranit a která brání tomu, aby
věc mohla být řádně užívána jako věc bez
vady, má kupující právo na výměnu věci
nebo má právo od smlouvy odstoupit. A
záleží pouze na něm, pro kterou variantu
se rozhodne.
Mgr. I. Picková, Sdr. obrany spotřeb. ČR

Obětem tsunami
Vedení školního časopisu NŠOČI Základní školy Komenského 268 děkuje všem
žákům ze staré školy, kteří přispěli na pomoc
zemím jihovýchodní Asie, které postihla
přírodní katastrofa. Shromáždili částku
4 894,50 Kč, která byla poukázána na účet
České spořitelny.
S. Šulcová, vychovatelka školní družiny

Pro zvýšení pracovních míst
Před sedmdesáti lety, 29. března 1935, byla zahájena na místě bývalého cukrovaru stavba
nové továrny. Zakladatelkou nové společnosti byla firma Baťa se sídlem ve Zlíně, která koupila
nefunkční cukrovar již v roce 1932. Nová gumárna ze zkušeností firmy Baťa těžila, koupila
od ní i nejdůležitější strojní zařízení. Ředitelem závodu byl jmenován Dr. Karel Engliš.
Proč byla společnost pojmenována názvem s kořeny na Slovensku se lze jen domýšlet.
Možná sehrála svou roli národnost předsedy správní rady, kterým byl Slovák. Mohlo jít o záměr
vyjádřit jednotu „československého národa“. Snad vedla k orientaci na název slovenského
původu výstavba náhradního závodu na výrobu masek v Bošanech. Doložitelné je jen to, že
název FATRA byl poprvé užit v korespondenci 2. dubna 1935.
15. května 1935 byla továrna připravena k provozu. Připravena v příštích desetiletích
zásadně změnit tvář města a život jeho obyvatel. Zbytek cukrovaru v podobě stařičkého
komínu definitivně zmizel ze scenérie města v roce 1992. -veb-

Ing. Antonín Dospiva
daňový poradce ev. č. 1598

NABÍZÍM
Zpracování daňového přiznání fyzickým i právnickým osobám.
Odklad daně do 30. června 2005.
Tel. 577 944 821 nebo 603 759 133.

Zlínský kraj chce stejně jako v předchozích dvou letech podpořit také letos výstavbu
infrastruktury, která vede ke vzniku nových
pracovních míst. Krajská rada proto doporučuje zastupitelstvu vyhlásit v této oblasti
podprogram, jehož prostřednictvím bude
rozděleno téměř 5 milionů korun.
Cílem podprogramu je vytváření nových
pracovních míst prostřednictvím rozšíření
kapacit objektů pro podnikání, zlepšení
vybavenosti ploch a objektů pro podnikání
technickou infrastrukturou nebo revitalizací
starých areálů. Projekty mohou být podpořeny
částkami od 200 tisíc korun až do 1 milionu korun, projektová dokumentace bude podpořena
částkami od 100 tisíc do 200 tisíc korun. Krajské
zastupitelstvo by podprogram mělo vyhlásit
na svém jednání 16. března, žádosti pak budou
podávány do 6. června letošního roku.
Zlínský kraj v roce 2003 podpořil tuto
oblast téměř 4 miliony korun, výsledkem byl
vznik 37 pracovních míst. Data z loňského
roku ještě nejsou k dispozici, protože většina
projektů je v realizační fázi.
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Vzpomínky na události před šedesáti lety ( I.)
V letošním roce si připomeneme šedesáté výročí skončení druhé světové války,
doposud nejstrašnější války v historii lidstva.
Připomeňme si, že tato válka si vyžádala
50 milionů mrtvých a 35 milionů raněných
– hmotné a materiální ztráty se nedají ani
vyčíslit.
O výsledku války bylo rozhodnuto již počátkem roku 1945. Přesto hitlerovská armáda
byla odhodlána k nesmyslnému odporu a
snažila se za každou cenu zdržet co nejdéle
postup vítězných armád. V měsíci dubnu postoupila Rudá armáda k jižní hranici Moravy,
na severu probíhaly těžké boje ve Slezsku.
Československý armádní sbor generála
Svobody se probíjel Slovenskem ve směru
na moravské Beskydy. Obyvatelé Napajedel
se dovídali různé často i zkreslené zprávy o
probíhajících a nepříjemných událostech při
přechodu fronty. V mezích svých možností
se připravovali na možné boje zatloukáním
oken, budováním provizorních krytů, sháněním základních potravin pro nepředvídané
události apod.

Protitankový zákop na jihu města - konec
dubna 1945. Foto: Oldřich Sudolský

Přes město přecházely ustupující jednotky německých a maďarských armád.
Vyučování ve škole se zastavilo a budova
školy se změnila ve vojenský lazaret. Ve
hřbitovní ulici (v domě č. 548) se usadilo
německé velitelství. Na hřbitově se objevilo
šest nebo sedm dřevěných křížů s hroby
německých vojáků, kteří zemřeli v místním
lazaretu. Kříže se nacházely u jižní strany
hřbitovní kaple, poblíž cesty procházející
hřbitovem.
Do města přišel oddíl německých vojáků, převážně ženistů, určených k přípravě
demolice některých objektů. Největší přípravy probíhaly u železného mostu přes řeku
Moravu. Podminován byl i chmelnický most,
most nádražní a některé další objekty.
Německá armáda si vybrala Napajedla
jako jedno z míst odporu pro jeho výhodnou
strategickou polohu v soutěsce mezi Karpaty
a Chřiby. Němci předpokládali úder z jihu a
proto v prvé řadě budovali mohutný protitankový příkop, který začínal v prostoru u
nádraží, táhl se přes řeku Moravu podél továrny Slávia (v dnešní jižní části areálu), dále
pak přes zahrady až na Malinu. Kromě toho
byly budovány střelecké zákopy a kulometná
hnízda kolem celého města.
Na budování těchto obranných systémů
využívali Němci převážně českou mládež. Tito mladí lidé, pokud nebyli totálně
nasazeni v Říši a pokud nepracovali v
průmyslu důležitém pro válku, byli takto
využíváni. Tak se předvolací lístky objevili
i v rukou napajedelských hochů. Někteří
byli povolání i do jiných oblastí, většina do
Napajedel. Pracovali za špatných ubytovacích a stravovacích podmínek, za každého
počasí bez ohledu na zajištění vhodného
pracovního oblečení. V posledních dnech
před příchodem fronty byl v Napajedlích
vybubnován rozkaz, že se těchto prací musí
zúčastnit všichni mladí lidé starší patnácti
let včetně dívek.
Nakonec se předpoklad německé armády
nesplnil. Hlavní úder Rudé armády směřoval
na jihu ve směru Břeclav – Brno a na severu
od Opavy na Olomouc. Boj o Napajedla pak
proběhl jinak, ale to patří již do jiné kapitoly
o osvobození Napajedel.
Oldřich Sudolský
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Stalo se v dubnu
Významná výročí v českých dějinách
 6. 4. 885 - zemřel Metoděj, slovanský
věrozvěst - 1120
 12. 4. 1125 - na Vyšehradě zemřel Vladislav I. český kníže - 880
 23. 4. 1420 - narodil se Jiří z Poděbrad,
český král – 585
 8. 4. 1815 - zemřel Jan Jakub Ryba, hudební skladatel - 190
 5. 4. 1835 - narodil se Vítězslav Hálek,
lyrický básník a spisovatel, patřil ke
skupině kolem almanachu Máj (170)
 29. 4. 1885 - se narodil Egon Ervín Kisch,
pražský německý novinář a spisovatel
(120)
 10. 4. 1895 - Václavské náměstí bylo trvale
osvětleno elektrickým proudem – 110
 4. 4. 1915 - se narodil Jan Drda, spisovatel
(90)
 25. 4. 1940 - na Vltavě byl zaznamenán
velmi nízký stav vody, po půldruhém
století byly opět vidět pilíře někdejšího
Juditina mostu a Čertovka vyschla
(65)
 10. 4. 1945 - zemřel Josef Čapek, malíř,
spisovatel, výtvarný kritik - den se neví
jistě, zemřel v koncentračním táboře
Bergen-Belsen (60)
 29. 4. 1955 - zemřel Otakar Zítek, operní
skladatel a režisér (50)
 5. 4. 1970 - zemřel Jan Slavíček, malíř (35)
 20. 4. 1970 - zemřel Jar. Vojta, herec (35)
 21. 4. 1990 - Československo poprvé v
celé jeho historii navštívil římský papež
Jan Pavel II. (15)
 8. 4. 2000 - zemřel František Šťastný,
motocyklový závodník (5)

Společnost Coca-Cola Česká republika
a Sony BMG Music Entertainment vyhlašují třetí ročník hudební soutěže Coca-Cola
Popstar 2005.
Soutěž Coca-Cola Popstar je jedinečnou
příležitostí pro začínající muzikanty, jak projevit svůj talent před hudebními odborníky
a zapsat se do povědomí veřejnosti. Skupiny
či jednotlivci, kteří ještě nemají zázemí u
některé hudební společnosti a chtěli by se
zúčastnit, posílají do soutěže CD se svými
autorskými písněmi. Na základě jejich kvality se mohou nakonec stát semifinalisty a
živými vystoupeními přesvědčit porotu, že
právě oni si zaslouží titul nové Coca-Cola
Popstar.
Hlavní cenou je natočení a vydání alba
u gramofonové společnosti Sony BMG Music
Entertainment a získání profesionálního
zázemí.
Kompletní informace, pravidla a přihlášku do soutěže naleznete na internetových
stránkách www.cocacolapopstar.cz.
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Údržba vodních toků trochu jinak…
V prvním březnovém týdnu letošního
roku se pracovníci Služeb města Napajedla
vrhli na úklid potoku Kalvárie.
Na základě podnětu občanů, kteří mají
v uvedené lokalitě vlastní nebo pronajaté
pozemky k zahrádkářským a rekreačním
účelům, zahájili probírku břehových porostů
a úklid toku potoka Kalvárie, který teče od
Pohořelic lokalitou ulice Jiráskova a ústí
do zatrubněné části nad činžovním domem
Jiráskova čp. 1181. Jak by mohli potvrdit obyvatelé této lokality, potok v minulosti napáchal nemalé škody jak při jarním
tání, tak i při letních přívalových
deštích. Voda s sebou spláchla
všechen nános z koryta potoka,
který se usadil na záchytné mříži
nad domem čp. 1181 a docházelo
k vylití potoka a následným škodám. Město Napajedla, ve snaze

Trnkobraní budou dvě

Vizovické Trnkobraní vstoupilo do
vědomí veřejnosti 29. srpna 1967. První
ročník se konal pod záštitou ZV ROH SLOKO
závod R. Jelínek a Osvětové besedy Vizovice. Pamětníci si vzpomenou na degustaci
destilátů, výstavu ovoce a květin v tehdejší
Střední zemědělské technické škole ve
Vizovicích s kulturním programem. Obsah
a rozsah slavností se postupně rozšiřoval,
v roce 1970 to byla oslava Mezinárodního
družstevního dne a Vizovice měly první
dožínky. V roce 1972 se hovořilo o Okresní
zemědělsko potravinářské slavnosti a v roce
1972 měly slavnosti prvního knedlíkového
vítěze. Koncepce i název se ještě několikrát
změnily a v roce 1991 bylo u Ministerstva
vnitra ČR oficiálně zaregistrováno kulturně společenské sdružení „Vizovické
Trnkobraní“.
V roce 1997 byla pro zkvalitnění celé
záležitosti přizvána ke spolupráci Agentura
Publikum Ing. Zdeňka Juráska. Předmětem
smlouvy bylo kompletní zajištění Vizovického Trnkobraní s výjimkou knedlíkové

ochránit majetky své i občanů, zahájilo
prostřednictvím Služeb města Napajedla
čištění celé oblasti.
Ti, kdo tato místa znají, dobře vědí, že
místo je nedostupné pro jakoukoliv techniku
a zbývá pouze jediné, namáhavá ruční práce
pro několik lidí na několik dní.
Při prohlídce místa dne 3. března 2005
by se však podivil i laik. To, co potok a jeho
břehy ukrývají dokazují přiložené fotografie.
Spousty PET lahví, drátů, starých rámů z
oken, zbytky úrody ze zahrádek za několik

sezon, nepotřebné desky, vlnitá eternitová
krytina a spousta dalších věcí dnes krášlí
tento jinak celkem příjemný kout města.
A to je vidět pouze to, co nestačila skrýt
sněhová peřina.
Co se prostě komu nehodí, to odhodí do
potoka nebo na jeho břeh. Možná si někteří
zahrádkáři dokonce myslí, že vše zde pěkně
zetlí a vlastně se nic neděje. Ale řekněte, za
jak dlouho se rozloží rámy oken, PET lahve
a spousta dalšího materiálu?
Nemluvě o spoustě „nepovolených
staveb“, dají-li se tak zdejší výtvory lidové
tvořivosti nazvat. Zamezují přístupu techniky,
průběžné údržbě pozemků i zeleně.
Ptáme se spolu se všemi pracovníky,
kteří zde ručně již několikátý den „makají“
na úklidu: Je to vůbec možné?!
Neměli bychom se dříve než budeme
rezolutně vyžadovat po městu, aby si své
pozemky udržovalo a my je mohli v pohodě užívat - nad svým chováním vážně
zamyslet?
Služby města Napajedla, přísp.organizace
Odděl. životního prostředí MěÚ Napajedla

soutěže. Poslední smlouva mezi oběma subjekty, uzavřená na dobu určitou, vypršela 31.
srpna 2004.
Smlouva skončila, ale vlastnická práva na
slovní a grafickou podobu ochranných známek
Trnkobraní, Vizovické Trnkobraní, Velká cena
Vizovic v pojídání trnkových (švestkových)
knedlíků a Soutěž v pojídání švestkových
knedlíků zůstala na straně pana Juráska. A ten
chce zakladatele tradice, kulturně společenské
sdružení Vizovické Trnkobraní, zažalovat za
neoprávněné užívání jména Trnkobraní.
Zakladatelé vizovických slavností se
budou bránit. Jednání pana Juráska považují za nečestné: „Uzavřeli jsme smlouvu o
spolupráci. Ještě během jejího trvání v roce
1998 si Jurásek název Trnkobraní zaregistroval
pro svou osobu, ačkoliv věděl, že jsme se o
registraci již dvakrát pokoušeli před ním. Navíc
nám to ani nesdělil,“ řekl mluvčí sdružení Miroslav Zatloukal. „Název Švestkobraní, později
Trnkobraní, jsme vymysleli my,“ dodal při
poslední tiskové konferenci M. Žabka, který
stál přímo u zrodu festivalu.
Pan Jurásek prohlásil, že si známku zaregistroval s čistými úmysly, aby měl záštitu

při pořádání akce, duchovní autoři názvu
spoléhají na tradici a dobré mravy. A nejspíš
se sejdou u soudu. A i když se slavnosti konají zpravidla koncem srpna, již od začátku
roku je tak veřejnost připravována na to, že
Trnkobraní budou letos dvě.
Agentura Publikum zve na „Trnkobraní
Open Air“ na letišti Bílá hlína u Slušovic.
Měly by zde vystoupit skupiny Lord Bishop
a Kryštof.
V areálu likérky Jelínek se uskuteční
„Tradiční vizovické slavnosti“ a pořadatelem je kulturně společenské sdružení.
Festival zahájí valašský král Bolek Polívka
a v programu vystoupí Chinaski, MIG21,
M. Rottrová, Aleš Brichta, Aneta Langerová
aj. Zúčastní se i kreslíři časopisu Trnky-brnky a chybět nebudou ani švestkové
knedlíky - ochutnat může každý. Při vstupu
do areálu bude každý účastník starší 18 let
uvítán štamprlkou slivovice a pořadatelé
sní o představě společného přípitku a zápisu do Guinessovy knihy rekordů.
A nejlepší nakonec: obě akce se konají ve
stejném termínu, tj. 26. - 28. srpna 2005.
-li-
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Nové knihy v Knihovně Napajedla

Náš devátý první ples
Tradiční ples „staré školy“ se na začátku
letošního února konal již podeváté. Tím úplně
prvním byl pro žáky devátých tříd, kteří zahajovali slavnostní večer polonézou.
S dojmy, které se jim navždy uloží do paměti, se svěřili ve svém školním časopise:
„…Pokud jsme si mysleli, že je na generálce
moc lidí, tak ples byl úplně narvaný. Rodiče
byli totiž hodně zvědaví na své děti, učitelé na
své žáky a jiní se sem přišli jen tak pobavit a
odpočinout si od své práce a povinností.
…Byl na nás krásný pohled. Dívky celé
v bílém a kluci v černém kvádru a takoví
gentlemani. Člověk by neřekl, že ve škole
jsou tak zlobiví.
…Nástup! Zazněl povel a my jako beránci
se objevili před sálem plným lidí. Hudba se
rozezněla. Všichni jsme se polonézovým
krokem rozešli po sále a částečně z nás spadl
strach. Každý hledal své rodiče, aby je obdařil významným pohledem. Zazněl obrovský
potlesk. Konečně nám spadl ze srdce balvan.
Zvládli jsme to!
… Byl to krásný zážitek, na který nikdy
nezapomenu.
Domluvili jsme se, že necháme zahrát
sólo pro paní učitelky. Kluci s nimi tančili
a ostatní udělali kruh kolem. Paní učitelky
byly dojaté.
Velkou zásluhu na celém večeru měl i pan
učitel Nesrsta. Celý večer seděl u šaten a hlídal
naše věci, aby se nám nic neztratilo.
Chtěla bych říct, že devět let na této škole
byly krásně prožité roky… „
V průběhu večera se pochlubila svým
uměním i nejmenší děvčata z kroužku aerobiku a sklidila stejný potlesk jako jejich starší
spolužáci.
Vedení Základní školy Komenského 268
děkuje všem sponzorům, kteří ples podpořili
materiálním či finančním příspěvkem a děkuje
také rodičům a žákům, kteří se na přípravě
plesu podíleli.
S. Šulcová

Výstavy
Napajedla
 Sokolovna, sobota 9. dubna 2005.
31. ročník výstavy vín s ochutnáváním.
Hraje cimbálová muzika Linda. Degustace
a hodnocení vzorků se koná v neděli 3.
dubna ve sklepě na Radovanech, sběr
a svoz vzorků proběhne ve čtvrtek 31.
března a v pátek 1. dubna 2005.
Uherské Hradiště
 Galerie Slováckého muzea - malý sál, do
3. dubna 2005. Jiří Jun, kresby.
 Galerie Slováckého muzea - přízemní sál,
do 3. dubna 2005. Josef Pšurný, výběr
z malířského díla.
 Galerie Slováckého muzea- velký sál, do
3. dubna 2005. Kamil Mikel, obrazy.
 Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179
- velký sál, do 28. března 2005. Klobúček
s pérkama, věneček s pantlama. Národopisná výstava o úvazech a pokrývkách
hlavy.
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Nauèná literatura
 Beránková Eva: Lidové písničky. Zpěvník
obsahuje více než 200 lidových písniček.
 Blum Raymond: Hlavolamy, hry a karetní
triky. Prostřednictvím kouzelnických triků,
hlavolamů, her a hádanek mohou děti trénovat
své schopnosti logicky myslet, rozvíjet svou
představivost a přesnost.
 Booth Lynne: Vertikální reflexologie. Reflexologie je diagnostická a léčebná technika,
při níž se využívá stimulace reflexních bodů,
umístěných především na nohách, k ovlivnění
tělesných orgánů tak, aby se zlepšila jejich
funkce a zmírnily se zdravotní potíže.
 Burnie David: Ptáci. Přehledná knížka o
jedinečném světě ptáků.
 Glückselig Josef: Uloupené umění. Největší loupeže v galeriích, muzeích a církevních
objektech na území České republiky od druhé
světové války až do současnosti.
 Healy Liam: Psychotesty u přijímacích
pohovorů. Praktický průvodce nabízí návody,
příklady a cvičení. Je určen všem, kteří potřebují uspět psychologických testů.
 Shostak Seth: Vesmírní sousedé. Čtivě napsaná publikace zkoumá možnost vzniku života
ve vesmíru a pravděpodobnost setkání lidstva
s inteligentními mimozemskými bytostmi nejen
v kosmu, ale zejména u nás na Zemi.
 Šrámková Martina: Rukověť rodiče malého školáka. Příručka poradí, jak co nejlépe
zvládnout nástup potomka do školy.
 Wood Dorothy: Čarujeme se skleněnými
korálky. Rady, jak zvládnout základní techniky
práce s drobnými skleněnými korálky, jejich
navlékání speciální jehlou, tkaní na korálkovém
stavu, vyšívání a navlékání na drátky.

Životopisné
 Klusáková – Svobodová Zoe: O tom, co
bylo. Kniha vzpomínek dcery armádního
generála Ludvíka Svobody je velmi osobním
návratem do doby první republiky, let druhé
světové války i do let poválečných.

Beletrie
 Egbeme Choga Regina: Za zlatými mřížemi. Skutečný příběh se odehrává v uzavřené
křesťanské sektě v africké Nigérii. Sektu vede
papa David, který se obklopil ženami ochotnými zplodit s ním co nejvíce dětí. Dostane se
sem i Němka Lisa, která Davidovi přenechala
všechny své peníze a stala se jeho třiatřicátou
manželkou.
 Fielding Helen: Bujná fantazie Olivie
Joulesové. Olivia je anglická novinářka, která
kvůli příliš bujné fantazii přišla o pozici zahraniční zpravodajky a musí nyní psát o životním
prostředí, což ji moc nebaví.
 Filip Ota: Sousedé a ti ostatní. Český
spisovatel, emigrant, se přistěhoval do bavorského městečka. Mezi svými sousedy najde
bývalého fašistu, vysídlené sudetské Němce
atd. Z tohoto prostředí se odvíjí řada tragických i tragikomických příhod vyprávěných s
ironickým odstupem.
 Francková Zuzana: Střípky štěstí. Vendulčin tatínek pije a maminka se o rodinu nestará.
Vendulka se musí postarat nejen o sebe, ale
i mladší sestru. Když je umístěna v dětském

domově, považuje to za vysvobození.
 Frank J. Suzanne: Stíny nad Atlantidou.
Existuje trhlina v čase, jíž lze za určitých
okolností opustit přítomnost a ocitnout se v
dobách dávno minulých. Takový osud potkal
činorodou Chloe, když se přenesla do doby
zrození mýtů, kdy bohové v lidské podobě
obývali Atlantidu.
 Gabelhouse Gary: Souboj šamanů. Gabe
je úspěšný antropolog. Působí jako univerzitní
profesor a jeho životní vášní je horolezectví.
Neohroženě se vrhá do četných dobrodružství a nezdráhá se vymýšlet nové riskantní
výpravy.
 Grafton Sue R … jako risk. Nord Lafferty
nedokázal své dceři Rebě nic odepřít. Vysekával ji z problémů, které měla se zákonem,
ale jednou to neudělal a Reba skončila v nápravném zařízení pro ženy.
 Harvey Kathryn: Nespoutané sny. Rachel
prožila dětství v neutěšených poměrech a ve
čtrnácti letech byla nucena utéct z domova.
Upnula se k mladíkovi Dannymu, ale dočkala se
trpkého zklamání. Zapřísáhla se, že se pomstí
a na svoji příležitosti čekala řadu let.
 Higgins Clark Mary: Ještě se setkáme.
Doktor Gary Lash je nalezen za svým stolem
mrtvý a vzápětí je zatčena a obviněna z vraždy
jeho krásná mladá žena Molly.
 Kolský Tomáš: Ruthie a barevnost světa.
Povídky, jejichž děj se odehrává v Izraeli, popisují krásu, lásku, dějiny i každodenní hrůzu
arabsko-izraelského konfliktu.
 Laird Thomas: Bestie. Rukou bestiálního
vraha zemřelo sedm studentek zdravotní školy.
Byl vypátrán pravděpodobný vrah, ale nikdy
nebyl usvědčen a potrestán. O třicet let později
dojde k podobnému masakru.
 Procházková Iveta: Proti své vůli. Jana
a Hedvika našetřily peníze a slibovaly si
nádhernou dovolenou u moře. Svou důvěřivostí a hloupostí se ale staly oběťmi obchodu
s prostitucí.
 Serno Wolf: Ranhojičova pouť. Ve španělském klášteře vyrůstá nadaný žák Vitus,
který se vzdělává v medicíně. Dovídá se, že
je nalezenec a vydává se na dalekou cestu
do neznáma odhalit tajemství svého původu
a najít svoji rodinu.
 Styron William: Sophiina volba. Mladý
jižanský spisovatel Stingo se přistěhuje do
brooklynského penzionu, aby tam pracoval
na svém románu. Brzy však začne být téměř
proti své vůli vtahován do citového dramatu,
které se odehrává mezi jeho sousedy – neurotickým Židem Nathanem a krásnou, válkou
poznamenanou, Polkou Sophií.
Prosím všechny, kdo jste
znali moji milovanou
sestru Tatianu Firkušnou-Nevolovou, abyste
jí podle svých možností
věnovali modlitbu nebo
tichou vzpomínku.
Odešla po krátké zákeřné nemoci v New Yorku
dne 11. ledna 2005.

Eva Žallmannová
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Kino
PROGRAM DUBEN
 Neděle 3.
WIMBLEDON
Přístupný od 12 let, začátek v 19.30 hodin,
vstupné 55 Kč
 Středa 6. v 17.00, Čtvrtek 7. v 19.30 hod.
LOVCI POKLADŮ
Od 12 let, vstupné 65 Kč
 Neděle 10.
5x2
Od 18 let, v 19.30 hodin, vstupné 55 Kč
 Středa 13. v 17.00, Čtvrtek 14. v 19.30 hod
BAZÉN
Od 12 let, vstupné 55 Kč
 Neděle 17.
FANTOM OPERY
Od 12 let, v 19.30 hodin, vstupné 60 Kč
 Středa 20. v 17.00, čtvrtek 21. v 19.30 hod.
NA DOTEK
Od 15 let, vstupné 61 Kč
 Neděle 24.
ALEXANDER VELIKÝ
Od 12 let, v 19.30 hodin, vstupné 60 Kč
 Středa 27. v 17.00, čtvrtek 28. v 19.30 hod.
BLADE: TRINITY
Od 12 let, vstupné 60 Kč

Městské divadlo Zlín
Duben - velký sál
 1. pátek Cyrano z Bergeracu
Divadlo pod Palmovkou Praha
 2. sobota Pouštní růže
Orientální taneční show s Laylou Abdel
 3. neděle Budulínek
 4. pondělí Budulínek
 5. úterý Čertův švagr
Pohádkové divadlo Julie Jurištové Praha
 6. středa Červený a černý
 7. čtvrtek Něco za něco
 8. pátek Šumař na střeše
 13. středa Šumař na střeše
 14. čtvrtek Žabka carevna
Divadlo Polárka Brno
 15. pátek VELKÁ ZEBRA aneb Jakže se
to jmenujete? AP-prosper Praha
 16. sobota Naši furianti
 21. čtvrtek Červený a černý
 22. pátek Něco za něco
 23. sobota Figarova svatba
 25. pondělí Červený a černý
 26. úterý Dáma s kaméliemi
Pražský komorní balet, soubor Státní
opery Praha
 27. středa Budulínek
 27. středa Figarova svatba
 28. čtvrtek Kouzelná lampa Aladinova
Těšínské divadlo Český Těšín
 29. pátek Figarova svatba
 30. sobota Sestup Orfeův
Divadélko v klubu






2. sobota Elektrická puma
7. čtvrtek Elektrická puma
11. pondělí Kontrabas
15. pátek Letní den
30. sobota Elektrická puma

Studio Z
 5. úterý O třech prasátkách
 9. sobota Salon d´Été / Letní salon
 11. pondělí Salon d´Été / Letní salon
 12. úterý Fernando Krapp mi napsal
dopis
 14. čtvrtek O třech prasátkách
 18. pondělí Na tváři lehký smích
 19. úterý Salon d´Été / Letní salon
 20. středa Ještě žiju s věšákem, čepicí
a plácačkou
 27. středa Salon d´été / Letní salon

Slovácké divadlo
Program duben

























1. pátek Donaha!
2. sobota Donaha!
4. pondělí Sen noci svatojánské
5. úterý Donaha!
6. středa Donaha!
7. čtvrtek Vstupte!
7. čtvrtek Autobus na lince 21
9. sobota Donaha!
11. pondělí Pohádka do dlaně
12. úterý Kytice
14. čtvrtek To pravé
15. pátek Šakalí léta
16. sobota Vstupte!
16. sobota Autobus na lince 21
18. pondělí Kytice
19. úterý Liška Bystrouška
20. středa Svačinka generálů
21. čtvrtek Sen noci svatojánské
22. pátek Sen noci svatojánské
23. sobota Donaha!
26. úterý Donaha!
27. středa Donaha!
28. čtvrtek Pohádka do dlaně
30. sobota Liška Bystrouška

Zpívání pro jaro
Ve středu 13. dubna v 19. hodin přivítáme
jaro v klášterní kapli recitálovým koncertem
Jiřího Pavlici. Slavného primáše Hradišťanu doprovodí Josef Fojta na klavír a bicí
nástroje.

Kam v Napajedlích
Program duben
 2. - 1. pohárový závod Zlínského kraje
- Pozlovice, A-TOM
 2. - 100 jarních kilometrů - Chřiby, KČT
 9. - Jarní brigáda – Cesta na Makovou
 9. - Tři mušketýři – zájezd muzikál Praha,
DDM
 12. - Klub důchodců - DPS Sadová
 13. - Klášterní kaple- Koncert Jiřího Pavlici
a Josefa Fojty
 16. - 2. pohárový závod Zlínského kraje
- Bojkovice, A-TOM
 16. - 100 jarních kilometrů - Vizovické
vrchy, KČT
 22. - Výstava k 60 výročí osvobození
Napajedel - muzeum
 23. - Šachy Napajedla – Dolní Benešov,
Napajedla – Frýdek –Místek „C“

11
 23.- 29. - 48. divadelní festival ochotnických
souborů - Klub kultury
 24. - Šachy Napajedla – Postoupky „B
 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 čarodějnic, stará škola
 Dále
- Loutkové představení 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

Filmový klub Charlie, Kino Napajedla

PROJEKT 100
 6. dubna, 19.30 hod.
Půlnoční kovboj (Midnight Cowboy)
USA 1969, titulky, 113 min., režie J.Schlesinger, scénář Waldo Salt; hrají: D.Hoffman,
J.Voight, B.Vacarroová, a další. Příběh dvou
přátel, které náhoda svede dohromady a
které město vyvrhne jako nepotřebné na
smetiště lidských osudů obohatil vynikajícím výkonem v roli chromého tuberkulózního ztroskotance Dustin Hoffman.
Slavné americké drama obdrželo v roce
1970 Oscary v kategoriích nejlepší film,
nejlepší režie a scénář.
 13. dubna, 19.30 hod.
Moderní doba
USA 1936, 87 min., režie Charles Chaplin;
hrají : Ch.Chaplin, Paulette Goddard, Henry
Bergman. Charles Chaplin a jeho souboj
se stroji v éře, která není příliš nakloněna
lidem. Společenská satira natáčená ještě
v konvencích pantomimy němého období. Protest proti nehumánním aspektům
technické civilizace a automatizace lidského života.
 20. dubna, 19.30 hod.
Kdo se bojí Virginie Wolfové?
USA 1966, 136 min., český dubing, režie
Mike Nichols. Hrají : Elizabeth Tailor, Richard Burton, Georgie Segal, Sandy Denis
a další. Příběh stárnoucího profesora a jeho
ženy (dcery rektora), kteří si zpestřují život
vymyšlenými příběhy a množstvím krutých
her, jejichž prostřednictvím si vzájemně
rozdírají duše (pravděpodobně proto, aby
si dokázali, že ještě žijí), sledujeme společně s mladší dvojicí, která stojí téměř na
počátku jak vztahu, tak kariéry a na rozdíl
od starších ještě má zábrany – „předstírá“
nejen ostatním, ale i sobě nejrůznější iluze
o životě. Ocenění: 5x Oscar
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Jarní kilometry na kole

Rekonstrukce sportoviš kraj podpoří 5 mil. korun

Cykloturistický kroužek odboru Klubu
českých turistů pořádá ve dnech 29. dubna
– 8. května 2005 v pořadí 6. ročník jarních
kilometrů na kole Východním Slovenskem
a ve dnech 13. – 15. května výlet Pod rozkvetlou Pálavou.

Celkovou částku 5 milionů korun chce Zlínský kraj rozdělit na podporu výstavby,
oprav a technického zhodnocení sportovišť a sportovních zařízení v regionu. Krajská
rada proto vzala na vědomí přidělení veřejné podpory patnácti subjektům v rámci
k tomuto účelu vyhlášeného podprogramu a doporučila krajskému zastupitelstvu tuto
podporu schválit.
Podpora je zastupitelstvu navrhována v následujícím členění:
1. Sportovní kluby Zlín
500 000,- Kč
Rekonstrukce fotbalového areálu Zlín - Vršava
2. Město Luhačovice
500 000,- Kč
Sportovní centrum Radostova-Luhačovice
3. Základní škola Strání
400 000,- Kč
Rekonstrukce školního hřiště
4. Obec Vidče
400 000,- Kč
Stavební úpravy budovy TJ (Sahara) - druhá etapa
5. FC Velké Karlovice + Karolinka
400 000,- Kč
Výstavba multif. hřiště s umělým povrchem včetně osvětlení a oplocení
6. Tělovýchovná jednota Sokol Bystřička
210 000,- Kč
Rozšíření tenisového kurtu včetně odvodnění ve sportovním areálu
TJ Sokol Bystřička
7. Obec Francova Lhota
300 000,- Kč
Víceúčelové hřiště Francova Lhota
8. HOCKEY CLUB Hamé Zlín
250 000,- Kč
Rekonstrukce nouzového osvětlení na zim. stadionu L. Čajky ve Zlíně
9. Obec Ratiboř
210 000,- Kč
Technické zhodnocení a oprava areálu hřiště - povrch hřiště, kabiny,
klubovny, zázemí, sociální zařízení a prostory nutné k provozování
sportovní a tělovýchovné činnosti
10. Tělovýchovná jednota Kudlovice
250 000,- Kč
Rekonstrukce sportovního areálu TJ Kudlovice
11. Město Bojkovice
300 000,- Kč
Dostavba školního hřiště ZŠ TGM Bojkovice
12. Obec Spytihněv
400 000,- Kč
1. část II. etapy výstavby Sportovního areálu
13. Obec Újezd
350 000,- Kč
Výstavba fotbalového hřiště Újezd
14. Město Napajedla
300 000,- Kč
Stavební úpravy budovy kláštera č.p.304 - technické zázemí
sportovního areálu Napajedla
15. Tělovýchovná jednota Sokol Hvozdná
230 000,- Kč
Víceúčelové hřiště Hvozdná

Východním Slovenskem
Program tras:
30. dubna: Prešov – Lubotice – Kapušany – Lipníky – Giraltovce – Stropkoc
(53 km).
1. – 3. května: jednodenní hvězdicovité vyjížďky s návštěvami kulturních a
turistických zajímavosti v oblasti Horního
Zemplína a Šariše – možno individuálně
volit trasu.
4. května: Stropkov – Havaj – Krásný
Brod – Jabloň – Zubné u Sniny (73 km).
5. – 7. května: jednodenní hvězdicové
vyjížďky s možností dosáhnout nejvýchodnějšího bodu Slovenska, jeho rozhraní s
Polskem a Ukrajinou. V pohoří Vihorlat
Morské oko, Sninský kameň, dřevěný
kostelíky apod. – možno individuálně
volit trasu.
8. května: Snina – Kamenivca nad
Cirochou – Humenné (26 km).
Cena 3 700,- Kč zahrnuje jízdné z Napajedel a zpět, přepravu kol, nocleh a polopenzi,
účast doprovodného auta pro přepravu
zavazadel. Pro účastníky, kteří si přepravu
včetně kol zajišťují sami 2 800 Kč.
Přeprava kol – účastníci naloží kola do
doprovodného vozidla 29. dubna v 17.45
hod u turistické chaty Na Kapli.
Odjezd je 29. dubna ve 22.01 vlakem z
Napajedel na společnou jízdenku a návrat
z Humenného opět vlakem v 8.59 – příjezd
do Napajedel v 18.50 hodin.
Přihlášky: do 31. března včetně úhrady. Doklad o zaplacení nutno odeslat na
adresu Jiří Kučera, Nad Zámkem 1092,
Napajedla.

Pod rozkvetlou Pálavou
Program je individuální, k dispozici jsou
návrhy společných cyklotras – Lednicko-Valtický areál, vodní nádrž Nové Mlýny,
Pavlovské vrchy, Mikulov, Pohansko,
lužní lesy okolo Břeclavi, soutok Dyje s
Moravou atd.
Odjezd vlakem z Napajedel 13. května
v 15 hodin, doprava kol vlakem, návrat
15. května z Břeclavi v 17.05, příjezd do
Napajedel v 16.15 hodin.
Cena: 460 Kč pro účastníky z Napajedel,
310 Kč pro účastníky, kteří se přepravují
individuálně. Cena zahrnuje jízdné vlakem
tam a zpět, ubytování v DDM Kančí obora
Břeclav a organizační výdaje. Stravování
si zajišťuje každý sám, v místě ubytování
je vybavená kuchyňka.
Přihlášky: do 1. dubna včetně úhrady.
Informace: tel. 732 883 246, nejlépe SMS.

Zveme vás do cvičení - nikdy není pozdě začít
Rozvrh cvičení Asociace Sport pro všechny (ASPV) při TJ v Napajedlích
I. ZŠ Napajedla

II. ZŠ Napajedla

Pondělí
18 - 19 h
zdravot. gymnastika
Ježíková
19 – 20 h
ženy - aerobik
Jiráková
20 – 21:30 h
ženy - aerobik
Zabystrzanová
Středa
18 – 19:30
Čtvrtek
18 – 19
19 – 20
20 – 20.30
Pátek
19.30 – 21.30

muži – kopaná

Mucha

zdravotní cvičení
ženy - aerobik
ženy - aerobik

Mlýnková
Jiráková
Zabystrzanová

muži - odbíjená

Kubíček

Pondělí
20 – 21.30
20 – 21.30

ženy - posilování
muži - odbíjená

Muchová, Hašpicová
Nikel

Úterý
20 – 21.30
20 – 21.30

ženy - aerobik
Muchová, Hašpicová
muži - sálová kopaná
Salaj

Čtvrtek
16 - 17.30
20 – 21.30
20 – 21:30

děti - aerobik
Muchová,
ženy - step aerobic Muchová, Hašpicová
muži - sálová kopaná
Salaj
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