
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

ÚNOR 2003 CENA  5  KČ

DNES SI PŘEČTETE

CENA  5  KČ

V lednu si obyvatelé obcí Kľak a Ostrý Grúň připomenuli smutné výročí lednové tragédie

z roku 1945. Shromáždění občanů pozdravil také starosta města Napajedla MVDr.

Antonín Černocký.  O jeho návštěvě ve Slovenské republice píšeme uvnitř listu.

Není to vůbec snadné během chvilky přijít o mazáctví ve školce a stát se tím nejobyčej-

nějším a nejnepatrnějším začátečníkem ve velké škole. Jeníka ta změna vyvedla z míry

opravdu jen maličko a s postavičkami z pohádek si u zápisu poradil na první nepsanou

jedničku. Vsadím se, že v pátek 14. února nemohl rozrušením dlouho usnout a co teprve

až skutečně nastane onen den s velkým D.

 Úřední dny
Ústřední vojenská správa Kroměříž

oznamuje, že úředními dny pro správní

obvod Otrokovice na Městském úřadě

v Otrokovicích je vždy první pondělí v mě-

síci od 9.00 do 16.00 hodin. Pro tato jednání

byla určena zasedací místnost č. 210 v budo-

vě č. 1, náměstí 3. května 1340.

Občanky a pasy
Městský úřad sděluje občanům, že ob-

čanské průkazy a cestovní pasy se i nadále

vyřizují na zdejším úřadě, správní odbor,

dveře č. 105. Danuše Daníčková

Obchodní společnosti NTV cable,

Technická správa města a NBTH

pod záštitou Rady města Napajedla

Vás srdečně zvou na

1. společenský ples
v sobotu 8. března 2003 v 19.30 ho-

din v sále napajedelské sokolovny.

K tanci a poslechu kraje Aventis, za-

jištěn kulturní program, tombola a

občerstvení. Vstupné s místenkou 100

Kč je možné zakoupit v kancelářích

pořádajících společností. Výtěžek ple-

su bude věnován na rekonstrukci

klášterní kaple.

� Jednání Rady a Zastupitelstva města

� Družba se slovenskou obcí Kľak

� Veřejná sbírka na obnovu kaple

� Městská policie informuje

� Dnes se ptáme ředitele KK P. Piláta

� Fotoreportáž z kulturních akcí

� Napajedelská knihovna bilancuje

� Anketa NTV cable

� Mistryně ČR - Martina Kubičíková
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
 Rada města dne 20. 1. 2003
� zrušila soutěž na veřejnou zakázku – zhoto-

vení projektové dokumentace pro stavební

povolení stavby bytového domu v ulici Na

Kapli včetně autorského dozoru. Důvodem

pro zrušení soutěže a odmítnutí všech nabídek

je velké cenové rozpětí nákladů na projekto-

vou činnost v důsledku nedostatečného speci-

fikování předmětu veřejné zakázky a rozsahu

podkladových materiálů, potřebných pro zpra-

cování nabídky. Po doplnění materiálů odbo-

rem SMIR bude uloženo zjištění poptávek, které

budou vyhodnoceny a vybraný uchazeč oslo-

ven způsobem vyplývajícím z § 49 b) zákona č.

199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

� schválila uzavření smlouvy o provedení

stavebních úprav a úhradě nákladů a smlouvy o

budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor

v části bývalé kotelny „B“ v ulici Nábřeží se

společnosti Consultest, s.r.o., se sídlem Brno,

Veveří 95

� seznámila se se zápisem ze zasedání spor-

tovní komise ze dne 14. ledna 2003 a doporuči-

la vypracování studie a projektu revitalizace

panelového sídliště s řešením rekonstrukce

dosavadních hřišť na sídlišti

� schválila uzavření darovací smlouvy na

movitý majetek v hodnotě 6 687 Kč pro MŠ

Komenského

� doporučila pokácení stromů rostoucích

mimo les dle návrhu komise životního prostře-

dí a veřejného pořádku

 Rada města 27. ledna 2003
� schválila na žádost Evy a Karla Pavelko-

vých, bytem Napajedla, komunikační napo-

jení na místní komunikaci Pod Kalvárií

� schválila vyhlášení záměru odprodeje po-

zemku KN p. č. 480/6 a p. č. 1106/2 společnosti

AG Napajedla

� souhlasila s vybudováním nového kabelo-

vého přívodu vysokého napětí pro novou tra-

fostanici T 40 a nového kabelového vedení

nízkého napětí v ulici Zámecká a v části ulice

Lány

� schválila vyhlášení záměru pronájmu čás-

ti pozemku v areálu bývalého kláštera Zdeňku

Žaludkovi, bytem Napajedla, k podnikatelským

účelům

� schválila vyhlášení záměru prodeje po-

zemků pod garážemi v ulici Sadová Asociaci

víceúčelových technických sportů a činností

ČR, ZO AVZO Napajedla

� schválila vyhlášení záměru odkoupení po-

zemků v areálu mateřské školy Komenského

od Heleny Potyšové, bytem Praha 8

� schválila uzavření kupní smlouvy s Gabrie-

lou a Erikem Řezníčkovými, bytem Napajedla,

na prodej pozemku v ulici K Pahrbku

� schválila vyhlášení záměru prodeje pozem-

ku pod garáží v ulici Husova Rudolfu Zbořilo-

vi, bytem Napajedla

� schválila uzavření smlouvy o bezúplatném

postoupení pohledávky – zůstatku půjček

z FKSP zaměstnanců MŠ Komenského

� schválila dohodu o uznání dluhu a splát-

kách úroků z kupní ceny bytu s Annou Turko-

vou, bytem Napajedla

� souhlasila s patronátem města Napajedla

nad plesem společností s ručením omezeným

NTV cable, NBTH a Technická správy města

� seznámila se se zápisem z jednání dozorčí

rady Technické správy města ze dne 18. pro-

since 2002

Zprávy z radniceZprávy z radnice

� seznámila se se zápisy z jednání sboru pro

občanské záležitosti ze dne 7. ledna 2003, ko-

mise kulturní ze dne 13. ledna 2003 a komise

životního prostředí a veřejného pořádku ze

dne 15. ledna 2003

� schválila zřízení věcného břemene oprav

a údržby vodovodního řadu ul. Malina I –

vstup a vjezd na pozemky města pro Vodovo-

dy a kanalizace Zlín

� vzala na vědomí zápis ze 2. zasedání škol-

ské komise ze dne 21. ledna 2003

� schválila vyhlášení záměru výpůjčky čás-

ti prostor v přízemí budovy bývalého kláštera

Charitě sv. Anežky Otrokovice za účelem pro-

vozování charitativní činnosti

� potvrdila jmenování Libuše Vitáskové, Mgr.

Heleny Hegerové a PaedDr. Miroslava Veselé-

ho do funkcí ředitelů příspěvkových organiza-

cí MŠ Komenského, ZŠ Komenského 268 a 298

a schválila návrhy platů těchto ředitelů

� pověřila ing. S. Honse, jednatele auditorské

společnosti HZK Audit, s.r.o., Zlín provedením

ověření nakládání s finančními prostředky

města

� se seznámila s návrhem investičních akcí

na rok 2003, předloženým odborem SMIR, a

navrhla jejich zařazení do rozpočtu města.

 Rada města 10. února 2003
� schválila zakoupení zapůjčeného nového

elektronického věžního hodinového zařízení

v ceně 53 000,— Kč a současně odprodej staré-

ho mechanického stroje věžních hodin za cenu

13 000,— Kč

� schválila návrh dodatku č. 1 k zásadám

pro zadávání veřejných zakázek města Napa-

jedla

� schválila příspěvek Sboru dobrovolných

hasičů v Napajedlích ve výši 37 000,— Kč na

účely uvedené v žádosti pro rok 2003

� neschválila přiznání příspěvku Matici sva-

tohostýnské v Bystřici pod Hostýnem na fi-

nancování oprav budov na Svatém Hostýně

� uložila příspěvkovým organizacím města

Základní škola Komenského 268, Napajedla,

Základ. škola Komenského 298, Napajedla a

Klub kultury Napajedla zpracovat a předložit

zřizovateli:

- zprávu o hospodaření za rok 2002, zprávu

o přezkumu hospodaření auditorem

- návrh na rozdělení výsledku hospodaření

do jednotlivých fondů dle zákona č. 250/

2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů

- návrh na tvorbu fondů, budou-li naplňová-

ny i z jiných zdrojů

- návrh na využití fondů v roce 2003

� schválila upřesnění textu usnesení RM

Napajedla ze dne 25. 2. 2002 číslo 49/2/2002

tak, že usnesení zní: „Rada města Napajedla

v působnosti valné hromady společnosti Tech-

nická správa města, s.r.o., Na Kapli 387

v Napajedlích, IČO 262 38 641, souhlasí

s převzetím příplatku mimo základní kapitál (§

121 odst. 2 obchodního zákoníku) od společní-

ka města Napajedla ve výši 3 710 000,— Kč.“

� schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. T-4/

2001 na zajištění technických služeb pro město

Napajedla od dodavatele Technická správa

města, s.r.o.

� schválila smlouvu o dílo izpracování in-

vestičního záměru a výkon inženýrské činnos-

ti – technického dozoru investora stavby „Spor-

tovní areál u ZŠ Napajedla – stavební úpravy

fotbalového hřiště a atletické sektory – zhoto-

vitel ing. Milan Černík – CERCO Zlín

� schválila Smlouvu o dílo na zhotovení

projektových prací „Sportovní areál u ZŠ Na-

pajedla – stavební úpravy fotbalového hřiště a

atletické sektory – zhotovitel ing. arch. M. Hla-

dil

� schválila Smlouvu na zhotovení projekto-

vých prací „Sportovní areál u ZŠ Napajedla –

víceúčelové hřiště se zakrytím a hřiště

s mantinely“ – zhotovitel ing. arch. M. Hladil

� projednala zprávu o porušování OZV č.

3/2002 o veřejném pořádku - podnikatel M.

Masařík

� delegovala MVDr. A. Černockého, starostu

města, jako zástupce města Napajedla v po-

vodňové komisi města Otrokovice pro správní

obvod obce s rozšířenou působností

� seznámila se se Zprávou o činnosti JSDHM

Napajedla za 2. pololetí r. 2002

�  seznámila se s hodnocením činnosti

Knihovny Napajedla za rok 2002 a plánem

činnosti Knihovny Napajedla na rok 2003

� seznámila se s paragrafovým zněním návr-

hu rozpočtu města na rok 2003.

� projednala návrh stanovení počtu zaměst-

nanců města Napajedla nezařazených do orga-

nizační struktury MěÚ, pracující na dohody o

pracích konaných mimo pracovní poměr (dále

jen „dohody“) a zrušila usnesení RM č. 27/1/

2002 a s účinností od 1. 1. 2003 stanovila počet

zaměstnanců města Napajedla nezařazených

do organizační struktury MěÚ pracujících na

dohody o pracích konaných mimo pracovní

poměr (dále jen „dohody“). Dále uvedený

maximální počet uzavřených dohod lze napl-

nit pouze za předpokladu dostatku rozpočto-

vaných finančních prostředků města nebo při

závazně přislíbeném finančním krytí osobních

nákladů ze strany státu nebo jiných subjektů

(dotace). Počet dohod dále uvedených

v jednotlivých oblastech je maximálním po-

čtem současně (v témže okamžiku) platných

uzavřených dohod:

- v organizační složce Kino Napajedla 6 do-

hod

- činnost SPOZ 27 dohod

- ošetřování dopravních prostředků města 4

dohody

- činnost v muzeu města 15 dohod

- činnost na stránkách www města 1 dohoda

- městský doručovatel pošty 1 dohoda

- vedení kroniky města 1 dohoda

- péče o sklady CO 4 dohody

- činnost JSDHM 18 dohod

- činnost na přípravu voleb, referenda, apod.

35 dohod

- zajišťování činností dle potřeb zaměstna-

vatele 10 dohod

� seznámila se se zápisem schůze SOZ kona-

né dne 4. února 2003

� schválila udělení výjimky z OZV č. 3/2002

pro pořádání „Hasičské zábavy“ dne 15. 2.

2003 ukončení zábavy ve 2.00 h. následujícího

dne

� schválila povolení komunikačního napoje-

ní na místní komunikaci v ul. Jiráskova v šíři

6 m ing. Stanislavu Fojtů, bytem Napajedla,

Nábřeží 1351

� schválila změnu v osobě nájemce u neby-

tových prostor v domě č. p. 1554 (místo Kami-

ly Novákové, IČO 64320146 – Michaela Těšíko-

vá, IČO 72437928) na dobu od 1. 3. 2003 do 1. 3.

2004

� schválila ukončení nájemní smlouvy na

pronájem části pozemku KN st. p. č. 98/1 pod

prodejní buňkou v ulici „Na Kapli“ se společ-

ností LAZ s.r.o. zastoupenou Martinou Řezani-

novou, bytem Napajedla

� schválila vyhlášení záměru pronájmu čás-

ti pozemku KN st. p. č. 98/1 pod prodejní

buňkou v ulici „Na Kapli“ Bc. Vojtěchu Žákovi,

bytem Napajedla, na dobu neurčitou
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Družba mezi slovenskou obcí Kľak a

městem Napajedla vznikla v roce 1945.

Kromě pamětníků a historických záznamů

o tom svědčí i ručně malovaná váza v rohu

kanceláře místostarostky města. Na památ-

ku čtyřicetiletého přátelství ji Napajedla-

nům věnovala v roce 1985 slovenská dele-

gace. Od té doby vzájemné návštěvy řídly

až ustaly docela, mezi obě místa byla polo-

žena státní hranice a přátelství se zdálo být

minulostí stejně jako události, které mu daly

vzniknout.

Po potlačení Slovenského národního po-

vstání operovala partyzánská brigáda Jána

Nálepky a Hornonitranská brigáda v Kľa-

kovské dolině. Trestná jednotka Heimats-

chutzu a protipartyzánská jednotka Edelweis

dostaly rozkaz k provedení kruté zastrašují-

cí akce vůči obyvatelstvu, které s partyzány

sympatizovalo. V neděli ráno 21. ledna 1945

vtrhli vojáci SS do obce Kľak, 84 obyvatele

zavraždili, rozstříleli místní kostelík a vypá-

lili domy. Téměř polovina obětí – 38 – byly

děti. Nejmladšímu byly tři měsíce. Stejný

osud postihl sousední Ostrý Grúň. Zabito 64

mužů, žen a dětí, domy lehly popelem. Ze

všech obyvatel obou obcí přežilo šťastnou

náhodou devět lidí, tři z nich se dožili letoš-

ní pietní vzpomínky hrůzné tragédie.

Konala se jako každý rok v den výročí

oné neděle za účasti několika stovek lidí,

kteří se společně vydali z obce Ostrý Grúň

k památníku obětí pod horou Kľak. Přímý-

mi účastníky setkání byli starosta města

Napajedla MVDr. Antonín Černocký a ta-

jemník městského úřadu Jiří Foltýn.

Družba – druhé dějství

„Představitelé obce Kľak byli velmi po-

těšeni tím, že jsme přijali pozvání k účasti

na pietním shromáždění,“ říká MVDr. Ant.

Černocký. „Nás naopak potěšilo, že přá-

telský vztah k Napajedlům je zde stále

živý, a překvapilo nás, v jak velkém počtu

přišli zdejší lidé uctít památku svých pad-

lých.

Napajedla byla první obcí, která se roz-

hodla poskytnout novým osadníkům vypá-

lených obcí materiální pomoc. V obecní

kronice jsme si mohli prohlédnout podrob-

né záznamy o tom, jak z této lidské účasti

vznikalo přátelství obou obcí. Neomezova-

lo se jen na oficiální výměnné delegace,

přátelské vazby vznikaly i mezi jednotlivý-

mi rodinami. Do této podoby se jej s největší

Děti se na bílou zimu těší a čím je sněho-

vá nadílka větší, tím lépe. Jenže pro zvířátka

pohádková zima představuje dobu půstu,

živoření a drsného života. Proto paní vy-

chovatelky Šulcová, Jirásková a Prokešová

z družiny I. ZŠ již třetí zimu připravily s dětmi

pro zvířátka malou hostinu.

Na stromy a keře děti zavěšují jablíčka,

Průvod účastníků pietního setkání ze Starého Grúně do Kľaku.

Rok co rok od krvavé neděle 1945 při-

cházejí lidé 21. ledna uctít památku mrt-

vých.

Zástupci města byli přijati jako staří dob-

ří přátelé.

pravděpodobností již obnovit nepodaří, ale

po letité odmlce byly kontakty znovu navá-

zány. První kroky učinili při návštěvě Kľaku

zástupci města již v říjnu loňského roku a

další by mohly následovat. Při vší úctě

k historii, orientované zejména na budouc-

nost vzájemného vztahu.

Kľak je malá obec a v jejím dosahu exis-

tuje jen málo pracovních příležitostí. Čeho

má nadbytek je nádherná příroda. Jak je

vhodně turisticky využít, i o tom byla při

našem setkání řeč. Napajedla se podobnou

otázkou rovněž začínají zabývat. Myslíme

si, že i v našem městě existuje hodně turis-

tických zajímavostí. Hodláme se této pro-

blematice více věnovat a své město více

zviditelnit.“

 Děti, zvířátka a zima
mrkev, proso, na zem sypou kaštany, žalu-

dy a kousky kukuřice. Některé z dobrot chut-

nají také dětem, kterým při práci řádně

vyhládlo,  a paní vychovatelky je musí na-

pomínat, aby to zvířátkům všechno nespo-

řádaly.

K hostině je prostřeno a zbývá jen po-

přát dobrou chuť! S. Šulcová

Děti z družiny I. ZŠ při prostírání hostiny pro zvířátka.
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Změna otevírací doby
Česká pošta, s. p., obvod Zlín oznamuje

občanům, že od 2. ledna 2003 se mění otevírací

doba v pobočce České pošty v Napajedlích.

Otevírací doba:

pondělí – pátek 8.00 – 18.00 hodin

(dříve 8.00 – 17.00 hodin)

sobota 8.00 – 12.00 hodin

(dříve 8.00 – 10.00 hodin)

Ve stanovených hodinách pro veřejnost

bude pošta poskytovat všechny své služby

jako doposud. Tyto hodiny pro veřejnost

byly stanoveny na dobu neurčitou. Trvání je

podmíněno zejména opatřením Generálního

ředitelství České pošty, s. p., které vychází

zejména z ekonomických podmínek.

Veřejná sbírka
na obnovu kaple
Město Napajedla vyhlašuje v soula-

du se zákonem č.117/2001 Sb. veřejnou

sbírku za účelem shromáždění finanč-

ních prostředků na opravu, obnovu a

vybavení kaple v bývalém napajedel-

ském klášteře (č.p. 305 Komenského).

Sbírka se koná od 15. ledna 2003 a

potrvá do 31. prosince 2003.

Po celou dobu lze přispívat do

sbírky:

� prostřednictvím zvláštního ban-

kovního účtu s názvem „Město Napa-

jedla„. Účet je zřízen u České spořitelny

pod číslem 1410386369/0800 a

� ukládáním hotovosti do poklad-

ničky umístěné v pokladně finančního

odboru Městského úřadu Napajedla

(přízemí radnice).

� Pokladničky pro hotovostní pří-

spěvky ve prospěch sbírky budou umís-

ťovány v průběhu celého roku v mís-

tech konání akcí města Napajedla.

� Součástí sbírky se stane i výtěžek

z prodeje předmětů na dobročinných

prodejních akcích, které město připra-

vuje ve spolupráci se ZUŠ, a z prodeje

vstupenek na benefiční koncerty, pořá-

dané městem Napajedla v průběhu roku

v prostorách kaple.

Prosíme občany a podnikatelské sub-

jekty v našem městě o spoluúčast na

sbírce. Cílem je vytvořit v prostorách

kaple důstojné kulturní prostředí pro

pořádání koncertů, výstav a různých

společenských akcí. Doufáme, že se

nám to s vaší pomocí podaří.

MVDr. Antonín Černocký, starosta

ing. Irena Brabcová, místostarostka

 Městská policie…
Noční procházka dopadla dobře

Městská policie dopomohla starší

ženě (80 let) najít cestu k domovu. Tato

žena se v pozdních nočních hodinách

procházela po městě a zmateně se rozhlí-

žela kolem sebe. Na dotaz hlídky, kde

bydlí, nedovedla odpovědět. Dle jejích

osobních údajů bylo zjištěno její trvalé

bydliště, a tak byla odvezena v pořádku

domů.

Úspěšný odchyt toulavého psa
Téměř po pěti dnech se Městské

policii podařilo odchytit psa, který volně

pobíhal na Malině I a II. Na psa upozorni-

li obyvatelé této lokality. Pes byl umíst-

něn v kotci na dvoře radnice a následně

převezen do útulku v Kroměříži.

Nepojízdná vozidla v Napajedlích
Městská policie v součastné době

řeší několik odstavených vozidel (vra-

ků) v katastru Města Napajedel. Příkla-

dem jsou vozidla stojící již delší dobu

bez povšimnutí svých majitelů na parko-

vištích, kde brání jiným v parkování.

Proto by Městská policie chtěla vyzvat

majitele těchto vozidel prostřednictvím

Napajedelských novin k jejich odstraně-

ní. Někteří obyvatelé si město Napajedla

pletou s vrakovištěm, což jistě nepřispí-

vá k dobrému vzhledu. Viz. FOTO.

Denisa Kalmárová

Dětský filmový festival
•  J a r o    2 0 0 3  •
Svou jarní částí vstoupí napajedelský fil-

mový festival pro děti do svého dalšího

ročníku. Za přispění Města Napajedla jej

připravilo Kino Napajedla pro své dět-

ské diváky všech věkových kategorií.

PROGRAM:
� Středa 19. března

Planeta pokladů - Animovaná pohád-

ka pro nejmenší děti

� Čtvrtek 20. března

Za trnkovým keřem. Oblíbený sní-

mek ze série volných pokračování pří-

běhů Tomáše Holého pro všechny,

kdo mají rádi lidi a přírodu.

� Pátek 21. března - Vrak

Začátky představení jsou v 16 hod.,

vstupné děti 20,- Kč, dospělý doprovod

25,- Kč. Předprodej 1 hodinu před před-

stavením. Dětské vstupenky jsou slosova-

telné a po každém představení proběhne

losování o spoustu zajímavých cen.
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� Další rok v historii Klubu

kultury je uzavřen. Kam bystejej

– řekněme v posledním desetiletí

– zařadil?

Určitě mezi ty lepší. Důvodem

je poměrně slušná návštěvnost po-

řádaných akcí,  žádná z ohlášených

akcí nemusela být pro nezájem di-

váků zrušena a žádná nebyla vylo-

ženým propadákem. Někomu to

možná přijde jako nízko položená

laťka, ale kdo se trošku vyzná, ví, že

tomu tak není. Publikum je útvar

velmi proměnlivý a vyhovět jeho

vkusu není ani trochu snadné. Při-

počítejme jako další limitující faktor

změněnou a stále se vyvíjející eko-

nomickou situaci, která je součástí

vývoje společnosti (náklady na zá-

kladní životní potřeby se leckde

snížily, v případě kultury se však

zásadně zvýšily). Výsledek lze snad-

no odhadnout - jen bych se opako-

val, co už jsem říkal mnohokrát…

� Jen se klidně opakujte.

Dobrá, místo toho jeden příklad.

Někdy před lety se při pořádání

taneční zábavy mimo prostory klu-

bu kultury zaplatilo 600 Kč za sál, 1

200 hudbě a za deset korun vstup-

ného přišlo 400 návštěvníků. To je 2

200 Kč zisku, další zisk byl z tomboly a další

z bufetu. Dnes se nájemné za sál pohybuje od

4 000 do 9 000 Kč, přibližně tolik vezme slušná

plesová kapela. Únosné vstupné je 100 Kč a

přijde padesát lidí. Velmi jednoduché počty.

Před lety se také lidé zajímali, jaká bude

hudba. A byly to tři žánry – dechovka, cimbá-

lovka a moderní. Ta se vyprofilovala maximál-

ně na taneční muziku a bigbít.

Dnes je několik hudebních žánrů, výrazně

odlišných a každý má své posluchače. Pro-

blém naplnit sál tímto vyhraněným publikem

mají i ve Zlíně, který je desetkrát větší.

� Dovolím si stejný výlet do minulosti.

Někdy na počátku osmdesátých let byl klub

pro Napajedla malý, krátce po roce 1989

spíše velký – je teď akorát?

Ano, dá se říct, že současné potřebě vyho-

vuje. Zvážili jsme své možnosti, soustředíme

se spíše na vlastní pořady, na přednáškovou

činnost, na akce pro školy a poskytujeme záze-

mí zájmovým sdružením. Dávno už nemáme

ambice být nositelem veškeré kultury ve měs-

tě, ale máme co nabídnout a poskytujeme pro-

žitek, který by lidé, dnes zaplňující prostory

klubu, jinde jen ztěží hledali. A počtem ná-

vštěvníků na jednoho zaměstnance – což je

obecné měřítko prosperity kulturních zaříze-

ní, včetně galerií, kin a muzeí – jsme široko

daleko bez konkurence.

� Platí tato spokojenost i pro váš roční

rozpočet, který je klubu zastupitelstvem

přidělován?

Musíme se do něj prostě vejít. Jako zastu-

pitel vím, nakolik je tvorba rozpočtu obtížná a

jak je třeba vážit účelnost každé vynaložené

koruny. Jako zaměstnanci je mi známo,

v jakých číslech se nabídky pořadů pohybují.

A jako divák bych také rád za málo peněz

hodně muziky. A při tomto trojím úhlu pohle-

du budu tvrdit – klub není o penězích, ale o

kvalitě života. Pokud jej chceme uchovat pro

Dnes se ptáme ředitele Klubu kultury Pavla Piláta

účely, kterým léta slouží. Vydělávat nebude

nikdy, nebude ani soběstačný.

� Vraťme se tedy k tomu, co dělá klub

klubem.

To je Klubíčko, Divadlo Zdeňka Štěpánka,

Radovan a mykologický kroužek. Houbaři jsou

tak trošku mimo umělecký svět. Tam existuje

taková ta zvláštní, nikomu neubližující, řekl

bych přátelská rivalita. Není však jediným zna-

kem, který soubory loutkářů, divadelníků a

tanečníků přibližuje profesionálům. Je to také

nadšení, pracovitost, uznání, spolupráce na

společných akcích… A budu-li konkrétní, pak

v případě loutkářů i technické zázemí.

Všichni se pravidelně scházejí a několi-

krát v průběhu roku se představí veřejnosti.

Radovan se svou taneční a hudební složkou

slaví letos padesát let a připravuje zajímavou

podívanou pro své příznivce i pamětníky a

bývalé členy souboru.

Déle než klub samotný trvá tradice lout-

kářského i divadelního souboru. Jejich vy-

stoupení jsou vždy hojně navštívena a možná

by unesla i více repríz.

� Kulturní rok v Napajedlích sestává

z několika stálých a oblíbených pořadů, pěk-

ně časově rozložených. Změní se v tomto

ohledu rok právě započatý?

Divadelní festival, Večery před klubem,

Moravské chodníčky, Svatováclavský večer,

Výstavu hub, motýlů, brouků, bonsají a mysli-

veckých trofejí, Podkovu i vánoční koncerty

diváci opět najdou na svých místech. První

změnu v letošním roce však mohli zazname-

nat již v lednu. Zpravidla to bývá měsíc určité-

ho klidu. V letošním lednu proběhly dvě akce.

Jedna pro děti – velký zimní karneval a docela

slušně navštívená one man show Vladimíra

Hrona – Abeceda hvězd.

Dalším překvapením pro diváky by měla být

volba MISS JARO, organizovaná paní Renatou

Mejzrovou ve spolupráci s klubem kultury.

V mezičase to budou také akce

víceméně známé. Budeme reago-

vat na  potřeby vzniklé v průběhu

roku, uvítáme nápady a podněty

návštěvníků. V loňském roce došlo

tímto způsobem k  přednášce J. A.

Zentricha - Byliny naší zahrady.

Zájem byl překvapivě velký.

Samostatnou kapitolou jsou

akce pro školy. Ještě nedávno jsme

výchovné koncerty a podobné akce

pro děti museli školám nutit.

V posledním období se domlouvá-

me o něco lépe. Dokonce jsme už

zaznamenali i případ, kdy se umělci

dohodli se školami a my jsme se

stali pouze místem pro realizaci

akce.

Vztah více než nájemní existuje

po letech spolupráce i mezi klubem

a muzikanty, kteří využívají hudeb-

ní zkušebny. Ať už je to Radovan,

Aventis, Réva, rock and roll Jiřího

Macháčka či skupiny Jardy Skopala

a Dušana Skopala.

Pokračovat budou zřejmě i

prodejní akce, o nichž se občas

tvrdí, že do klubu nepatří. Je to

pronájem, který běžně poskytuje-

me a je pro nás vítaným vylepše-

ním rozpočtu.

� Teď jste ale začal o penězích Vy!

Za peníze z pronájmu se dá uzavřít smlou-

va na profesionální pořad. Ceny jsou proměn-

livé minimálně tolik jako vkus diváků. Doba

s sebou přináší však i jiné problémy. Dříve

účinkovali zpěváci s kapelou,  později s techni-

kem a aparaturou a dnes přijedou s mini diskem

v kapsičce u košile. Náklady na zakoupení pořa-

du jsou pro nás v této podobě přijatelné, ale

nepoměrně se zvýšila náročnost na technické

vybavení klubu a personální zajištění.

Podstatnou část rozpočtu, trvale se zvyšu-

jící, tvoří náklady na energie a opravy. Každý

rok se snažíme prosadit do rozpočtu nezbytné

technické i stavební úpravy. Letos navrhuje-

me majiteli klubu tj. Městu Napajedla,  aby

zařadil do plánu oprav rozsáhlejší výměnu

podlahové krytiny, rekonstrukce WC a s tím

související úpravy kanalizace, oprava a do-

koupení zahradního nábytku a rekonstrukce

osvětlení v jedné ze zkušeben. Co z toho se

městu podaří z těchto akcí zařadit do rozpočtu,

nám zatím není známo.

Prostory klubu jsou hodně využívané a

potřebují pravidelnou údržbu. Za rok 2002 se

zde konalo 111 akcí. Při střízlivém průměru 70

lidí na akci to znamená, že klubem prošli všich-

ni občané Napajedel, od kojenců po nejstarší

občany města.

� Na dobrá přání je dobrý každý čas. Co

byste přál Klubu kultury do nového roku

takhle před koncem února?

Aby se mu dařilo naplnit smysl své exis-

tence. Aby soubory, které jsou v něm doma,

měly stále hodně zanícených členů, aby čin-

nost v souborech bavila stále více lidí, aby se

jejich potřeby nesmrskly na sledování televize

a výlet na muzikál, aby se – tak jako je tomu ve

sportu – stali aktivními vyznavači kultury a

aby jim k tomu nikdy nechyběla ona pověstná

třešnička na dortu – přízeň a potlesk diváků.

bv

Aktéři úvodní scény napajedelského divadelního festivalu se čas od

času mění, Pavel Pilát si ji letos zopakuje již potřicáté. Vzpomínka na

všechny předešlé festivaly mu ve zkratce při této příležitosti vždy

proběhne hlavou. A tak zatímco (zleva) okresní přednosta ing. Jan

Slezák, krajský radní pro kulturu Mgr. Jiří Severin a krajský hejtman

František Slavík přejí festivalu pověstné „Zlomte vaz!“, Pavel Pilát se

jen záhadně usmívá. Možná si vzpomněl na svůj první, pro Napajedla

sedmnáctý festival. Dodnes si pamatuje jak se tenkrát rozcházeli až nad

ránem, když si Jaroslav Halenčák za úspěch ve hře A. Volodina "Pět

večerů" odnášel cenu za mužský herecký výkon. Možná však, kdoví,

myslel už na ten letošní, šestačtyřicátý. Foto J. Buček



Když si někde jinde lidé balí zava-

zadla na prázdniny, kamenná divadla

dojíždějí poslední abonentní předsta-

vení a do galerií se chodí jen kvůli

chládku, v Napajedlích jede kulturní

život naplno. Tak to alespoň vyplývá z

celoročního přehledu akcí Klubu kul-

tury za rok 2002.

V červnu se konalo v Napajedlích

osm divadelních představení a dva

koncerty. Společně s dalšími akcemi to

bylo v klubovním kalendáři celkem

šestnáct záznamů. Ve druhém nejži-

vějším měsíci v roce - prosinci - měla

veřejnost důvod vydat se do klubu

pouze čtrnáctkrát. V počtu kulturních

pořadů je počet vyrovnaný.

První obrázkové ohlédnutí sahá

až do listopadu, kdy mykologové pořá-

dali ochutnávku nakládaných hub.

Akce, která by se dala nazvat samonos-

ná. Nepředchází ji žádná kampaň a

přesto je rok od roku navštívena vět-

ším počtem vystavovatelů i ochutná-

vačů. Letos se v počtu 28 hostů zúčast-

nili setkání zástupci všech mykologic-

kých kroužků na Moravě a na stolech

jsme napočítali přes padesát vzorků.

Stálicí na napajedelském kulturním

nebi je Napajedelská podkova. Pět ka-

pel přišlo bavit návštěvníky klubu před

první prosincovou nedělí. Při poslední

akci Klubu kultury v roce 2002 to byla

kapela jedna,  již po několik let pro tuto

příležitost jediná a opět vyprodaná.

S přáním Vánoc s ní nepřišel mezi Na-

pajedelské nikdo menší než Jarmila

Šuláková.

Poetickou náladu kolem Vánoc v

Napajedlích ozvláštnilo uspořádání

koncertu v prostoru bývalé klášterní

kaple.

Z více než stovky akcí pořádaných

Klubem kultury v loňském roce mělo

64 charakter zábavný a vzdělávací.

Žádná z nich nebyla pro děti a mlá-

dež nepřístupná, ale výhradně pro

ně bylo určeno 32 z nich. A zábav-

ným odpolednem pro děti začal také

letošní rok.

Prvním přespolním hostem nové

sezóny Klubu kultury byl krátce poté,

co seskočil ze silvestrovské televizní

obrazovky, Vladimír Hron. Zaplnil sál

a zcela sám utáhl v úctyhodném tempu

dvouhodinový pořad plný písniček a

smíchu.

.. charakteristickou atmosférou…

Správné soutěži nechybí dokonalé technické zázemí.

Na soutěži mykologů se vítězí poctivě. Ochutnávači zapojují všechny smysly až

na jeden - nenechají se ukecat.

Napajedelská podkova zní přátelstvím..

Napoprvé byl nový koncertní sál pro Napajedla malý.

… a smíchem.

Věra Holubová a MVDr. Antonín Černocký zahájují koncert "na klášteře".

Ondřej Hubáček.

… ale spoluúčinkoval celý sál.

Vladimír Hron byl sice na jevišti

sám…

Na zdraví!

Abychom nezapomněli na 29. le-

den 2003. Děkujeme …
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Když jsem jako dítě školou povinné čítá-

vala o velkých mořeplavcích, kteří pro nás,

obyvatele starého kontinentu objevovali tzv.

Nový svět, snažila jsem se udělat o něm

nějakou konkrétní představu. Jak je asi veli-

ký, jací tam žijí lidé, jakými jazyky hovoří,

jaké mají zvyky.

Ani jsem netušila, že bych se z tohoto

dětského snění mohla dostat někdy do na-

prosté reality. Jak léta ubíhala, začal mě stále

více přitahovat svět Španělska a jeho býva-

lých kolonií. Pomalu, s velkou trpělivostí,

krůček za krůčkem, jsem své dětské sny a

představy začala měnit ve skutečnost. Špa-

nělština je dnes pro mne jazykem téměř ma-

teřským. Jako kdysi Kolumbus i já jsem se

přeplavila přes Atlantik, ve zdraví přežila

cestu Bermudským trojúhelníkem a zakotvi-

la v havanském přístavu. Velkému mořeplav-

ci a cestovateli jsem vzdala hold v Barceloně,

v katedrále v Havaně, kde jeho ostatky také

určitou dobu pobývaly a zcela nedávno

v hlavním městě Argentiny, Buenos Aires.

Do Argentiny jsem přiletěla pravidelnou

leteckou linkou společnosti Lufthansa, letící

na trase Frankfurt – Buenos Aires – Santiago

de Chile. Letadlo Boeing 747 se pomalu a

těžce zvedalo nad spísí Frankfurt, aby po

téměř patnáctihodinovém nonstop letu stej-

ně těžce dosedlo na přistávací plochu mezi-

národního letiště Ezeiza v Buenos Aires.

Město se právě probouzelo do slunečného

zimného rána. Protože na jižní polokouli prá-

vě vrcholila zima.

S pasovou a celní kontrolou nebyly žádné

problémy. Službu konající úředník mi popřál

příjemný pobyt v zemi a přidal navíc pár

užitečných rad, sloužících především k tomu,

abych se vyvarovala nepříjemností, které by

mi mohly pobyt ve městě zkomplikovat.

„Dobývání“ Buenos Aires mohlo začít.

I když podle kalendáře byla zima, počasí

bylo spíše jarní a všechno se zelenalo. Podél

cesty z letiště jsem sledovala zvědavě okolí.

Stály tam rodinné vilky i trochu ošuntělé

činžáky, které mi připomínaly některá naše

sídliště.

Ubytování v hotelu Conte bylo velmi

výhodné. Hotel se nachází prakticky ve středu

města na ulici Carlos Pellegrini, která je záro-

veň součástí Avenidy 9 de Julio. Svými 140

metry je to nejširší ulice v Argentině vůbec.

Z devátého poschodí hotelového apartmá

jsem měla nejen hezký výhled na město, ale

mohla jsem sledovat i velmi čilý ruch této

významné dopravní tepny argentinského

hlavního města.

Chvilka odpočinku, šálek silné kávy a

notná dávka zvědavosti stačily k tomu, abych

se vydala na cestu za poznáním tohoto tak

„neargentinského“ města. Přistěhovalci, kte-

ří sem přibyli snad ze všech zemí Evropy,

vtiskli městu zcela zvláštní ráz. Podle toho,

kde se právě nacházíte, může se vám zdát, že

jste třeba v Paříži, elegantní kavárny vám

připomenou ty, které můžete vidět ve Vídni,

některé ulice vám připomenou Barcelonu,

jiné zase koloniální část kubánské Havany,

mnohé připomínají svým charakterem Itálii.

A byli to právě Italové a Španělé, kteří tvořili

nejpočetnější etnika z celkové evropské

emigrace, zatímco člověka, jehož rysy by

vám připomínaly původního obyvatele, po-

tkáte zřídka.

Nejdůležitějším orientačním bodem pro

každého návštěvníka argentinské metropole

je Obelisco, vysoký 67,5 metru, nacházející

se na Plaza de la República. Právě na tomto

místě byla v roce 1816 vztyčena první argen-

tinská vlajka.

Obelisco a Carlos Gardel – světový inter-

pret argentinského tanga, jehož hvězdnou

kariéru přerušila tragická havárie letadla u

kolumbijského Medellínu v roce 1935 – jsou

těmi nejreprezentativnějšími symboly Bue-

nos Aires. Tango je možné poslechnout si

prakticky všude. V kavárnách, salonech i

přímo na ulici. Ať už v podání nesmrtelného

Gardela nebo z nostalgicky znějícího bando-

neónu (koncertní tahací harmonika) stejně

slavného Astora Piazzoly.

Zrodilo se někdy kolem roku 1880

v chudých čtvrtích přistěhovalců a je kombi-

nací prvků a rytmů španělských, italských,

tesklivých „habaneras“ i evropské polky nebo

argentinské milongy. Obyvatelé jižních čtvr-

tí, jako jsou Pompeya, La Boca nebo Barracas

žili tangem odjakživa. Nutno dodat, že vyšší

argentinská společnost považovala tango za

cosi vulgárního a vhodného pouze pro ty,

kteří obývali právě tyto chudé přistěhovalec-

ké čtvrti. Postupně se ale proniklo i do spole-

čenských salonů těch majetnějších, kteří se

usídlili ve výstavnějších čtvrtích, jakými jsou

Palermo nebo Recoleta. Kolem roku 1919

bylo tango v Argentině stejně populární jako

valčík v Evropě. Ve srovnání s valčíkem je

ovšem mnohem temperamentnější, vášnivěj-

ší a smyslnější. Tango je tanec náročný na

krokové variace a možnost sledovat profesi-

onální tanečníky předvádějící své umění tu-

ristům i místním divákům jen tak na ulici, je

zážitek opravdu jedinečný.

Cestou k Obelisku upoutá pozornost ná-

vštěvníka nádherná neorenesanční budova

Teatro Colón. V této krásné svatyni umění,

vyzdobené mramorem a křišťálovými lustry

účinkovala nejedna hvězdná celebrita, ať už

se jedná o mistry baletu a tance, známé or-

chestry nebo velikány světové opery.

Zamíříte-li od Obelisku směrem na jih,

dostanete se právě do těch čtvrtí, kde se

usazovali přistěhovalci. San Telmo a La Boca.

O samotném San Telmu se říká, že je to

nejstarší čtvrť ve městě vůbec. Starobylé

uličky a sešlé domečky jsou toho svědky.

Domy jsou často slepené ze zinkových de-

sek. Společné ubytovny, dnes již trochu vy-

lepšené, nepůsobí zrovna nejlepším dojmem.

La Boca (ústí řeky) je velmi stará dělnická

čtvrť, proslavená hlavně krátkou pestroba-

revnou uličkou zvanou Caminitu (cestička).

Zpívá o ní již zmíněný Carlos Gardel v jednom

velmi známém tangu. Je lemována malými

jedno až třípatrovými domečky, pestře po-

malovanými barvami, červenou, žlutou, ze-

lenou a modrou, všemi pěkně křiklavými.

Místní umělci zde vystavují a prodávají svá

díla. Námět je skoro tentýž – tango. Na rohu

je malý obchůdek s typickými argentinskými

suvenýry jako jsou výrobky z kůže nebo stří-

bra, trička s emblémem místního fotbalové-

ho klubu Boca Juniors nebo portrétem Mara-

dony, miláčka a idola snad všech místních

fotbalových fanoušků.

Caminito, Boca Juniors, modrožlutý fot-

balový stadion La Bombonera s kapacitou 60

000 diváků a samozřejmě Diego Maradona

jsou tím, co dělá tuto čtvrť slavnou. Kdysi

chlouba fotbalových klubů a hvězda světo-

vého fotbalového nebe ukončil velmi neslav-

Avenida 9 de Julio
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ně svou kariéru, spojenou s drogami, skan-

dály a později i nemocemi, které ho vyřadily

ze sportovního života definitivně.

Ve svém putování po Buenos Aires po-

kračuji severním směrem. Míjím Puerto Ma-

dero, přístavní část Río de la Plata (Stříbrná

řeka), sousedící s přírodním parkem Costa-

nera sur s pečlivě chráněným ekosystémem.

Puerto Madero je jakousi přístavní pro-

menádou. Kdysi zde bývala skladiště obilí,

nyní zde najdete nejrůznější restaurace, a to

nejen argentinské. Také mnoho obchodů

s módním zbožím. Pro ty, kdo obývají tuto

část města po celé generace, jsou návštěvy

těchto podniků dnes cenově nedostupné.

Argentina, tento obrovský latinskoamerický

kolos, kdysi hrdá na svou prosperitu, za kte-

rou v mnohém vděčila právě přistěhovalcům

z Evropy, se dnes zmítá v těžké hospodářské i

politické krizi. Mezi lidmi vládne nespokoje-

nost a obavy z nejisté budoucnosti. Ti bohatí

jsou stále bohatší, střední kdysi nejpočetněj-

ší vrstva se stává chudou , no a ti chudí? Tak

těm už z toho mála nezbylo vůbec nic.

Viděla jsem skupinu asi patnácti lidí, jak ve

starém sudu vařili přímo na ulici lacinou polév-

ku z ingrediencí, které posbírali bůhví kde.

Ano, i toto je Buenos Aires, i toto je Argentina.

S bídou narůstá samozřejmě i kriminali-

ta a tak není radno se po setmění potulovat

bez doprovodu v některých obvodech. Ani

ve středu města na těch nejživějších ulicích

nemusí být vždy bezpečno. Argentina, pova-

žovaná za zemi imigrantů, se začíná potýkat

s opačným fenoménem, a tím je emigrace.

Mnoho mladých lidí, zvláště těch s vyšším

vzděláním, odchází ze země za lepší budouc-

ností především do USA, ale i do Španělska.

Cestou za poznáním „bonarenských“

památek a zajímavostí (obyvatelé hlavního

města Buenos Aires se jmenují bonarenses, a

ti, kteří obývají přístavní obvody si zase říkají

porteňos) jsem pokračovala stále severním

směrem a dostala jsem se do nejluxusnější

městské čtvrti, kterou je Recoleta. Žijí zde ti,

kterým nynější situace nedělá zjevně žádné

problémy. V krásných rezidencích, obklope-

ni nádhernými parky a zahradami, v blízkosti

těch nejvybranějších restaurací, barů a salo-

nů, nejexkluzivnějších obchodů a paradox-

ně i toho nejkrásnějšího hřbitova, kam se

jednou odeberou na věčný odpočinek.

Abyste po smrti mohli důstojně odpočí-

vat právě na tomto hřbitově, měli byste splnit

několik podmínek – být bohatý, být slavný

nebo nejlépe obojí. Protože zdejší hřbitov je

místem věčného odpočinku bohatých a slav-

ných. Stojí za to ho navštívit, je to opravdu

velkolepé muzeum „post mortum“ s krásnými

mramorovými náhrobky, mauzolei slavných

rodin. Odpočívá zde mnoho těch, kteří svou

zemi něčím proslavili. Odpočívají zde slavní

generálové, spisovatelé a básníci, preziden-

ti. Snad nejnavštěvovanějším místem hřbito-

va je hrobka Evy Maríi Duarte de Perón,

manželky bývalého argentinského preziden-

ta, generála Juana Dominga Peróna. Zemřela

ve svých 32 letech v roce 1952. Prostí lidé ji

nazývali „Evita“ (Evička). Když jsem pobý-

vala v Argentině, mýtus Evity zde byl velmi

živý, lidé vzpomínali 50. výročí její smrti a na

hřbitov v Recoletě putovaly tisíce lidí, aby

uctili její památku.

Recoleta nejsou jen rezidence bohatých

a hřbitov pro bohaté, je zde i nádherný bazi-

lika Nuestra seňora del Pilar s jejíž stavbou

se začalo v roce 1716, dokončena byla v roce

1732. V současné době se stalo velkou mó-

dou bohatých pořádat v tomto svatostánku

okázalé svatební obřady. Najdete zde i místní

kulturní centrum, propagující současné ar-

gentinské umění. Stojí na místě bývalého

františkánského kláštera,  charakteristické-

ho sytě růžového nátěru celého objektu si

musí všimnout každý.

Na nedalekém náměstí, nesoucím jméno

Plaza Carlos Pellegrini stojí socha samotné-

ho Pellegriniho, který byl argentinským pre-

zidentem v letech 1890 – 1892. Socha

z krásného mramoru stojí na podstavci při-

pomínajícím palubu lodi.

Půjdete-li dál po Avenida del Libertador,

objevíte oranžovou budovu Národního mu-

zea krásných umění, považovanou dnes za

nejvýznamnější v hlavním městě. Jsou zde

exponáty argentinských malířů, ale zastou-

peni jsou zde i takoví velikáni jako El Greco,

Goya, Manet, Gauguin či Picasso.

V sousedství Recolety je další velmi krás-

ná a zajímavá čtvrť, Palermo. V Palermu,

velkém jakoby se jednalo o samostatné měs-

to, najdete všechno – obchody, obchůdky,

restaurace, kavárničky ale hlavně mnoho

parků, nejrůznějších sportovních klubů a ti-

chých ostrovů zeleně svádějících

k odpočinku. Nedaleko je i místní ZOO, Bota-

nická zahrada a nádherná Japonská zahrada

s malými jezírky plnými exotických ryb. Za-

hrada je hojně navštěvována dospělými, ro-

dinami s dětmi, které velmi rády krmí rybí

miláčky speciální směsí, prodávanou pro tyto

účely v obchodech. Zahrada je darem japon-

ského císaře hlavnímu městu.

Nedaleko Japonské zahrady se nachází

rozlehlý rekreační komplex s jezerem upro-

střed – Parque 3 de Febrero, který slouží

k relaxaci, sportům, piknikům, schůzkám

s přáteli, k rodinným procházkám. O sobo-

tách a nedělích zde bývá opravdu plno, na

své si přijdou malí i velcí.

Každá metropole má své místo, které je

svědkem těch nejdůležitějších událostí

v historii i současnosti země. V Buenos Aires

je to Plaza de Mayo. nachází se zde sídlo

vlády zvané Casa rosada (Růžový dům) pod-

le růžové barvy fasády. V době, kdy jsem

toto nejvýznamnější náměstí navštívila, pře-

cházela barva prezidentského paláce

z růžové na popelavě šedou. Jako by se v ní

odrážela zhoršující se situace země. Dokon-

ce i státní vlajka vypadala poněkud posmut-

něle. Svůj název (Náměstí máje) dostalo ná-

městí na počest Deklarace o nezávislosti,

vyhlášené 25. května 1810. Od té doby se zde

konají nejrůznější politické akce a manifesta-

ce všeho druhu. Každý čtvrtek v 15.30 se zde

scházejí Madres de la Plaza de Mayo (Matky

z Náměstí máje), požadující spravedlivý trest

pro ty, kteří se v letech 1976 – 1983, kdy

v zemi vládla vojenská diktatura, podíleli na

„zmizení“ jejich dcer a synů a dalších příbuz-

ných. Dodnes jsou nezvěstní. Maminky bě-

hem těch dlouhých let marné naděje zestár-

ly, bílé šátky, tak charakteristické pro toto

hnutí, pokrývají stejně bílé vlasy na jejich

hlavách. Jsou to již křehké babičky, ale síla

vůle a touha po spravedlnosti je nutí, aby ve

svém boji pokračovaly do konce svého živo-

ta. Když jsem je pozorovala, zmocnilo se mě

mocné dojetí a zároveň jsem k nim pocítila

neskonalou úctu. Odcházela jsem z náměstí

se smíšenými pocity.

Šla jsem do nedalekého parku a dívala se

do obličeje člověka, který byl pro mé cesty

vždy silnou inspirací. Právě na tomto místě

totiž stojí pomník, který věnovala italská ko-

munita velkému mořeplavci a objeviteli No-

vého světa, janovskému rodáku, sloužícímu

katolickým králům a Španělsku. Zde stojí

v celé své majestátnosti El Gran almirante

(Velký admirál) Kryštof Kolumbus.

Zde končí i mé putování po hlavním městě

Argentiny, Buenos Aires. Byla to krásná ces-

ta. Nezapomenutelná. Odjížděla jsem s vědo-

mím, že jsem nestihla vidět všechno, co jsem

vidět chtěla. V jednom tangu se však zpívá:

„Mi Buenos Aires querido, cuando te vuelva

a ver…. Mé milované Buenos Aires, až tě

znovu uvidím….“

Bohumila Bilbao

Bohumila BILBAO roz. Hlaváčová je

napajedelskou rodačkou. Navštívila několik

zemí, léta pracovala jako průvodkyně a dele-

gátka zlínské cestovní kanceláře Eva ve Špa-

nělsku.

Plaza de Mayo
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 Karneval pro děti
Městské divadlo ve Zlíně připravuje na ne-

děli 23. března od 15 hodin Dětský karneval.

Podtitul karnevalu zní Z pohádky do

pohádky a pro děti je připravena nejen disko-

téka s těmi největšími hity, ale i spousta her a

soutěží, včetně ukázky společenského tance

Tanečního klubu Fortuna. Celým odpolednem

bude provázet pohádkový král s družinou

doplněnou o klauny, šašky a komedianty. Ne-

budou chybět ani další atrakce, které jsou již

tradičně součástí dětského karnevalu.

Daně a jak na ně
Otázka: Blíží se termín pro podání daňo-

vého přiznání za rok 2002. Jak je stanovena

povinnost podat daňové přiznání?

Odpověď: Povinnost přiznat příjmy podá-

ním daňového přiznání je stanovena v § 38g a

následujících zákona 586/92 Sb. ve znění poz-

dějších předpisů.

Daňové přiznání je povinen podat každý,

jehož zdanitelné příjmy přesáhly v kalendář-

ním roce 10 000 Kč. Do těchto příjmů se neza-

počítávají příjmy od daně osvobozené a pří-

jmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle

zvláštní sazby daně. Mezi osvobozené příjmy

patří např. přijatá náhrada škody, příjem získa-

ný v rámci vyživovací povinnosti, dávky soci-

ální péče, odměna za dárcovství krve atd.

Zvláštní sazbou je vybírána daň např.

z úrokových příjmů, z podílu na zisku v ob-

chodní společnosti apod.

Do zdanitelných příjmů musí být zahr-

nuty:

• příjmy ze závislé činnosti (z pracovně práv-

ního vztahu)

• příjmy z podnikání a jiné samostatně vý-

dělečné činnosti

• příjmy z kapitálového majetku (pokud z

nich není daň vybírána srážkou)

• přijaté úroky z vkladů u zaměstnavatele

• příjmy z pronájmu nemovitostí a movi-

tých věcí

• příjmy poplatníka, který není podnikate-

lem, z příležitostných činností, nebo z pří-

ležitostného pronájmu,  pokud jejich výše

přesáhne v roce 10000 Kč. Za příležitost-

nou činnost se považuje např. výpomoc

sousedovi, který Vám dá odměnu 2000 Kč.

Za příležitostný pronájem - sousedovi za-

půjčím nákladní přívěs za osobní automo-

bil za 1000 Kč. Do této kategorie příjmů

patří i příjem z prodeje přebytků ovoce,

zeleniny ..., které jsem nespotřeboval, ale

prodal. 

• příjmy z převodu vlastní nemovitosti atd.

Vymezení příjmů podléhajících dani je v §

6 až §10 zákona o dani z příjmu.

Naopak - daňové přiznání není povinen

podat poplatník, který měl v kalendářním

roce příjmy ze závislé činnosti od jednoho

nebo postupně od více plátců (zaměstnavate-

lů) u kterého (kterých) podepsal prohlášení k

dani a neměl jiné příjmy vyšší než 4000 Kč.

Tzn., pokud jste měl příjem od více plátců

současně, není podmínka v předcházející větě

splněna. Další podmínkou je, že jste neuplat-

ňoval odpočet úroků z hypotečního úvěru.

V případě povinnosti podat daňové při-

znání je nutné vyžádat si od zaměstnavatele

(zaměstnavatelů) “Potvrzení o zdanitelných

příjmech”, zaměstnanci mající úrokové příjmy

z vkladů u zaměstnavatelů potvrzení o přija-

tých úrocích, potvrzení o životním pojištění,

potvrzení o zaplacených úrocích na bytové

potřeby.

Typ přiznání k dani z příjmů fyzických

osob:

- pokud máte příjmy pouze ze závislé čin-

nosti ze zdrojů na území ČR, vyplňujete

přiznání typu “A”

- ve všech ostatních případech vyplňujete

přiznání typu “B”

Při tisku došlo k chybám v “Pokynech

k vyplnění přiznání...” Je potřeba zajistit si opra-

vy textu, jinak se obtížně dopočítáte (respektive

vůbec nedopočítáte) správné výše daně.

Posledním dnem pro odevzdání daňové-

ho přiznání na Finanční úřad, nebo odeslání

doporučenou poštou je 31. března 2003.

Ing. Antonín Dospiva,

daňový poradce č. 1598, 0603/759133

            ANKETA kabelové televize
Prostřednictvím této ankety máte možnost ovlivnit stávající programovou

nabídku kabelové televize.

1. Vyberte 5 programu z níže uvedených o které nemáte zájem.

STV1, STV2, RTL TV, RTL2, SAT1, TA3, DSF, HALLMARK, STANICE O, EUROSPORT, MTV,

VIVA, ANIMAL PLANET, DISCOVERY, PRO7, BBC, VOX, TV4, JOJ, MARKÍZA

Programy uveďte v pořadí od nejnižšího zájmu.

2. Vyberte max. 10 programu z uvedené nabídky o které máte zájem.

Programy uveďte v pořadí od nevyššího zájmu.

3. Uveďte jiné programy, které byste chtěli mít v programové nabídce kabelové televize.

Kolik jste ochotni za tyto programy zaplatit Kč:

(chcete-li) Vaše jméno a adresa:

         Věk:

Odpovědi na anketní otázky můžete zasílat do 9. března 2003, a to:  telefonicky na číslo 577 100 955, SMS

zprávou na číslo 737 230 561, písemně na e-mail: anketa@ntvcable.cz nebo na klasickou poštovní adresu

NTV cable, s.r.o., Palackého 94, 763 61 Napajedla. NTVcable

Hrajeme si
na spisovatele
Kocour
Zrzi, Zrzi, Zrzečku,

tu máš svoji mističku.

V ní je mlíčko bílé

pro naše kotě milé.

Je to kocour jak má být,

vždy mamince tahá nit.

Tatíkovi noviny,

je to mazel rodiny.

�  �  �  �  �  �

Čert
Žluté oči, černá noc,

sestra křičí o pomoc.

Čeho se to jenom lekla?

Čerta, který přišel z pekla.

My si na něj posvítíme

a ejhle kocoura vidíme.

Celý černý jako kos

do mléka mi strká nos.

Eva Svobodová, 3. A

�  �  �  �  �  �

Ko�ata
Naše kočka strakatá

má tři pěkná koťata.

Jedno je vám růžové,

druhé trochu pruhové,

třetí černé – střapaté,

po mamince okaté.

Kolektiv 3. A

�  �  �  �  �  �

Napajedla
Město Napajedla bylo založeno v roce

1898. Název Napajedla vznikl tak, že

kupci sem chodili napájet svůj doby-

tek. Jsou tu významné budovy, např.

kostel sv. Bartoloměje, zámek s kašnou,

dříve lázně, dvě základní školy, radni-

ce, kde se konají svatby a také tam vítá

moje třídní učitelka Marie Vaňáčová

nové občánky. Máme tu taky hřebčín,

který je proslaven chovem anglického

plnokrevníka.

Napajedla jsou zkrátka pěkné a poklid-

né město.

Hana Zámečníková, 3. A

�  �  �  �  �  �

Radovánky na sněhu
Kluci Petr a Pavel si chtěli zasáňkovat.

Jenomže se jim nechtělo do kopce.

Oba si přáli, aby je nahoru vyvezl lyžař-

ský vlek. Jednou jim dokonce sáně

ujely. Jeli pro ně po nose. Lyžař pod

kopcem sáňky zastavil. Konečně je

vytáhli na kopec a mohli se v klidu

svézt. Moc se jim to líbilo a určitě si to

zase zopakují.

Marie Benešová, 3. A
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Knihovna je tu pro Vás
Je začátek nového roku a i my v knihovně se ohlížíme za tím

minulým a hodnotíme.

� Do knihovny chodí každým rokem více a více uživatelů.

Využívají jí  nejen k půjčování knih a časopisů a získávání

nejrůznějších informací ke studijním i jiným účelům, ale i

k užívání celosvětové  počítačové sítě. Od června minulého

roku jsou jim k dispozici již dvě internetová místa za velmi

příznivou cenu 30,- Kč za hodinu. Internetu v roce 2002

využilo 555 zájemců.

� Knižní fond byl obohacen o 679 nových knih. Čtenářům je

tedy k dispozici 21 978 svazků beletrie a naučné literatury.

Vybírat mohli i z 32 titulů časopisů.

� Zhruba každý sedmý občan Napajedel je naším čtenářem.

V roce 2002 se zaregistrovalo 1 037 čtenářů z Napajedel

a blízkého okolí, z toho 327 dětí. Vykonali 11 330 návštěv

a půjčili si celkem 53 240 knih a časopisů.

� Své služby se snažíme stále zlepšovat. Proto jsme na sklonku

minulého roku uspořádali čtenářskou anketu, abychom se do-

věděli, o které časopisy by měli čtenáři zájem. Na základě zájmu

jsme nabídku rozšířili o následující tituly – National Geographic,

Muscle Fitness,  Computer, Mobility a Osobní finance.

� Pro děti byl zakoupen nový CD-ROM Hrajeme si s krtkem.

� V Týdnu knihoven v říjnu minulého roku jsme vyhlásili sou-

těž „Nejlepší dětský čtenář“. Hodnotili jsme kolik knih děti do

konce roku přečtou. Někteří čtenáři to pochopili po svém a

domů odnášeli kvanta knížek, do kterých se ani nepodívali.

Za dva dny knihy donesli zpátky a půjčili si další hromadu, za

což by si zasloužili spíše cenu za nejlepší vzpěračský výkon.

Z tohoto důvodu jsme se namátkově dětí ptali na zážitky z

četby. Hodnotnou knihou byly 27.ledna.2003 oceněny dvě

čtenářky – Jana Niklová a Hana Hrnčířová.

� Abychom zájemcům umožnili, co nejčastější přístup do

knihovny, byla v minulém roce rozšířena půjčovní doba.

Pokud váháte, zda se stanete i Vy našim čtenářem, učiňte

tak nyní. Jsme tu pro Vás a každého nového čtenáře s radostí

přivítáme.

Výpůjční doba
oddělení  pro dospělé pro děti

Pondělí 13.00 – 17.30

Úterý 9.00 – 11.30 13.00 – 16.00

Středa zavřeno zavřeno

Čtvrtek 9.00 – 11.30 13.00 – 17.30 13.00 – 16.00

Pátek 13.00 – 17.30

Svatava Ondrášová, Knihovna Napajedla

Březen - měsíc Internetu
Knihovna pořádá v rámci mezinárodního měsíce Internetu:

@ Internet pro nezaměstnané: každé březnové pondělní dopo-

ledne – 3., 10., 17., 24. a 31. března 2003 od 9.00 hod. do 12.00

hod.; zdarma

@ Internet pro seniory - středa 5. března 2003 - od 9.00 hod. do

17.30 hod., v případě potřeby poradíme; zdarma

@ Internet pro maminky na mateřské dovolené s možností

hlídání dětí - středa 12. března 2003 - od 9.00 hod. do 17.30 hod.,

v případě potřeby poradíme; zdarma

@ Internet pro všechny - čtvrtek 13. března 2003 od 9.00 hod. do

17.30 hod.; zdarma

@ Internet pro studenty - pátek 14. března 2003 od 9.00 hod. do

17.30 hod.; zdarma

@ Internet za poloviční cenu - poslední březnový týden – od 24.

do 28. března 2003 ve půjčovní době Knihovny Napajedla, 15,-

Kč za hodinu

Práci na internetu si můžete objednat na tel.: 577 944 587, na adrese

knihovna @napajedla.cz,  nebo přímo v Knihovně Napajedla.

Přijďte, jste srdečně zváni.
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Na první pohled byli prváčci–kandidáti

ve školním prostředí stejně zmatení jako

jejich mladší sourozenci, kteří je přišli

na cestě blíž k povinnostem a odpověd-

nosti kousek doprovodit. Než se rok

s rokem sejde, ti první tu budou jako

doma a ti druzí se budou chystat k vlast-

nímu zápisu.

NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla. Vychází jedenkrát za měsíc v nákladu 800 ks � Uvedené příspěvky

nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele � Odpovědná redaktorka Božena Velecká, tel. 606 575 674. � Grafická úprava

a sazba Stanislav Hradil tel.: 602 249 672 � Tisk HART press spol. s r.o. Otrokovice � MK ČR E12958.

Mistryně ČR z Napajedel
Svého největšího úspěchu dosáhla je-

denáctiletá tenistka Martina Kubičíková,

žákyně II. ZŠ v Napajedlích, když ve své

premiéře na halovém mistrovství ČR mlad-

ších žákyň, které se konalo 8. - 11. února

2003 ve Zlíně, dokázala zvítězit.

Na cestě za vítězstvím porazila druhou,

pak třetí a ve finále první hráčku celostátního

žebříčku M. Přádalovou ze Sparty Praha 7:6,

6:3. Martina tak navázala na skvělé výsledky

letošní sezóny, když dokázala zvítězit na Kraj-

ském přeboru ml. žaček, Přeboru Moravy a

na velmi silně obsazeném turnaji v Liberci.

Přejeme naší napajedelské naději hod-

ně zdraví a tenisových úspěchů.

Zdařilá akce sokolů
S pocitem uspokojení můžeme dnes

hodnotit první společenskou akci v tomto

roce – Sokolskou zábavu – která svým

průběhem splnila návštěvníkům i organi-

zátorům jejich očekávání.

Pěkně upravený a vyzdobený sál so-

kolovny vytvořil všem příjemné prostře-

dí a nabízená odrůdová vína s bohatou

nadílkou zabíjačkových specialit základ

pohody a dobré nálady. Mimořádný zá-

jem byl i o losy bohaté tomboly, kterou

tvořily pěkné a hodnotné dary od přízniv-

ců Sokola a sponzorů plesu. Všeobecně

byla zábava hodnocena jako velmi pěkná

a zdařilá akce, která splnila všem přítom-

ným jejich očekávání.

Výbor tělocvičné jednoty Sokol Na-

pajedla děkuje všem svým příznivcům za

příspěvky do tomboly a všem činovní-

kům jednoty, kteří se na přípravě celé

akce podíleli. Také všem návštěvníkům

děkujeme za projevenou přízeň a se vše-

mi se již nyní těšíme na setkání při sokol-

ské zábavě v lednu příštího roku.

Výbor Sokola Napajedla

Mistryně ČR - Martina Kubičíková

Když dva říkají totéž
................  může to znít docela jinak.

„Nemá to jiskru.“..................... Diesel

„To není Ono.“.............. John Lennon

„Nemá to cenu.“........................ Nobel

„Žiju na vysoké noze.“....... Baba Jaga

„Dali mi za pravdu.“............... Jan Hus
14. února se konal v Napajedlích zápis

do prvních tříd obou základních škol.

Tak jsme si to zkusily. A mezi námi děvčaty, je to hračka! foto: vb

Ale nejen děti, i mnozí rodiče nestačili kou-

kat. Takhle krásně kdysi ve škole nebývalo.

AktualityAktuality




