
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

BŘEZEN 2003 CENA  5  KČ

DNES SI PŘEČTETE

CENA  5  KČ

� Jednání Rady a Zastupitelstva města

� Rozpočet města

� Městská policie informuje

� Plesová sezona v Napajedlích

� Odjezdy vlaků

� jak na daně a další…

Pěvecké sdružení moravský učitelů

založil v roce 1903 pedagog a sbormistr Ferdi-

nand Vach ze studentů a absolventů kromě-

řížského Pedagogia, aby uskutečnil svůj život-

ní program – povýšit sborový zpěv na úro-

veň instrumentální hudby. Avantgardní umě-

ní PSMU proniklo již v roce 1905 do ciziny a

dosahovalo triumfálních úspěchů. V roce

1904 došlo k prvnímu setkání sdružení s

Leošem Janáčkem a od té doby v přímé

závislosti narůstaly nároky skladatele a in-

terpretační dovednosti souboru. Janáčkov-

ská tradice ovlivňuje dramaturgii PSMU již

sto let.

Jeden z koncertů jubilejního roku 2003

pod vedením sbormistra Lubomíra Mátla se

uskuteční 29. března v Napajedlích.

V programu zazní díla

� Bedřich Smetana: Modlitba

� Tomas Luis de Victoria: Duo seraphim

� Jakob Gallus-Handl: Resonet in laudi-

bus, Haec dies

� Giovanni Pierluigi da Palestrina: Pue-

ri hebraeorum

� Quido Pipolo: Canto dela vita

� Carl Orff: Sunt lacrimae rerum, Omnia,

Omnia tempus habent, Eripe nos, eripe

� Josef Bohuslav Foerste: Oráč, Velké

širé rodné lány, Skřivánkovi

 Letní čas
V neděli 30. března si posuneme hodi-

ny ve 2 hodin SEČ o hodinku dopředu na 3.

hodinu a začneme odměřovat dny podle

času letního.

Z hodinového dluhu se budeme „těšit“

až do 26. října, kdy se nám ukradená hodina

ve 3 hodiny ráno opět vrátí a srovnáme běh

svých dní se skutečným středoevropským

časem. Hezké časné ráno!

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-

ska, Sbor dobrovolných hasičů v Napa-

jedlích pořádá v rámci jarního úklidu

před Velikonocemi

Železnou sobotu
Pokud se chcete zbavit nepotřebné-

ho kovového šrotu, stačí jej uložit v so-

botu 12. dubna 2003 v 7 hodin před svůj

dům. Zajistíme jeho odvoz. Akce se koná

za každého počasí!

Všem děkuje SDH Napajedla

� Leoš Janáček: Dež viš, Klekánica, Ma-

ryčka Magdonova

Napajedelský koncert sponzoruje člen

zastupitelstva RNDr. Zdeněk Hubáček, CSc.

Koncert se uskuteční v sobotu 29. března v

19 hodin v Klášterní kapli, Komenského č. 305.

Vstupné 90,- Kč, z ceny vstupenky bude 60,- Kč

věnováno na veřejnou sbírku na opravu kaple.

Předprodej: Marie Janošková, finanční

odbor Městského úřadu, v pondělí a středu

7.30 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin. Rezervace

na tel. 577 100 932.

Velikonoční týden
Město Napajedla připravuje na dny

14., 15. a 16. dubna velikonoční vý-

stavu v Klášterní kapli spojenou

s kulturním programem. Při této příle-

žitosti žádá všechny, kdo mohou pro

účely výstavy zapůjčit ubrusy, prostí-

rání, pokrývky nebo podobné práce

s motivy lidových výšivek.

Odevzdat je mohou paní Blaženě

Koulové v Muzeu města Napajedla vždy

ve čtvrtek v době od 8 do 16 hodin.

Děkujeme

Koncert ke 100. výročí

Po opravách soch dojde v roce letošním na opravy samotného schodiště ke kostelu sv.

Bartoloměje. Z rozpočtu města se na tyto práce počítá s půl milionem korun, poměrnou

částkou přispívá ministerstvo kultury z fondu na obnovu a zachování kulturních památek.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města

Zprávy z radniceZprávy z radnice

 Městská policie…
Uhynulá labu�

V řece Moravě byla při kontrolní

činnosti hlídkou Městské policie naleze-

na uhynulá labuť, která byla strážníky

vytažena na břeh. Následně byla telefo-

nicky přivolána kafilérka MAT Otrokovi-

ce, která uhynulou labuť odvezla ve spe-

ciálním vozidle.

Přechody pro chodce
Od 1. 1. 2003 vešla v platnost novela

zákona o Obecní policii, která opravňuje

strážníky mimo jiné i k zastavení vozidla

před přechodem pro chodce k zajištění

bezpečného přechodu osob, jestliže to

situace na přechodu či stav přecházejí-

cích osob vyžaduje. Čili chodci jsou po-

vinni použít vyznačený přechod pro

chodce označený dopravní značkou.

V případě neuposlechnutí tohoto naří-

zení hrozí bloková pokuta až do výše

1000,- Kč. Denisa Kalmárová

Zastupitelstvo města Napajedla usnese-

ním ze dne 24. února 2003 přijalo následující

rozhodnutí

Příspěvky organizacím
Zastupitelstvo schválilo přidělení příspěvků

na rok 2003

� Základní škole Komenského 268, Napajedla

- neinvestiční příspěvek ve výši 1 611 tis. Kč

� Mateřské škole Napajedla – neinvestiční

příspěvek ve výši 2 089 000 Kč

� Klubu kultury Napajedla – neinvestiční

příspěvek ve výši 1 780 000 Kč

� Základní škole Komenského 298, Napajedla,

neinvestiční příspěvek ve výši 3745 tis. Kč a

investiční příspěvek ve výši 110 tis. Kč

� Farnímu sboru Českobratrské církve evan-

gelické v Uherském Hradišti ve výši 80.000

Kč na rekonstrukci sborového domu č. 315

v ul. Komenského v Napajedlích

Organizační záležitosti
� s účinností od 1. 3. 2003 zřídilo organizační

složku Městské informační centrum

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.

e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v úpl-

ném znění zákona č. 2/2003 Sb., a v souladu

s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 250/

2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů

� schválilo rozpočet města Napajedla na rok

2003

� zrušilo s platností ode dne 24. 2. 2003 práv-

ní formu „organizační složka“ u Městské

policie Napajedla bez vlivu na platnost

zřízení Městské policie Napajedla obecně

závaznou vyhláškou č. 2/1992, účinnou od

31. 3. 1992 beze změn

� schválilo rozdělení pravomoci ve věcech

samostatné působnosti města Napajedla

� schválilo složení výběrové komise pro

posouzení žádostí o půjčky z Fondu rozvo-

je bydlení a vzhledu města

� schválilo dodatek č. 1 k Zásadám pro zadá-

vání veřejných zakázek města Napajedla –

ve věci úpravy návrhu složení komise pro

posouzení a hodnocení nabídek

� schválilo plán práce kontrolního výboru

na 1. pololetí r. 2003

� vyhlásilo výzvu k veřejné soutěži na zho-

tovitele stavby „Sportovní areál u ZŠ Napa-

jedla – stavební úpravy fotbalového hřiště

a atletických sektorů“ v ulici Komenského

dle návrhu ing. M. Černíka

Majetkové záležitosti
� schválilo bezúplatný převod majetku  města

Napajedla na příspěvkovou organizaci Ma-

teřská škola Napajedla, Komenského 1159

� schválilo bezúplatný převod majetku města

Napajedla na příspěvkovou organizaci Klub

kultury Napajedla včetně kopírky EP 2030

� schválilo prodej pozemku pod garáží KN

st. p. č. 1878 o výměře 22 m2, za cenu 120,—

Kč/m2, v k. ú. Napajedla, Vlastimilu Hastí-

kovi, bytem Napajedla, Husova 1087

� schválilo prodej pozemku pod garáží KN

st. p. č. 2872 o výměře 21 m2, za cenu 120,—

Kč/m2, v k. ú. Napajedla, Rudolfu Zbořilo-

vi, bytem Napajedla, Husova 1185

� souhlasilo s napojením plynovodu STL ∅
63 mm pro společnosti DAVID PIPRA spol.

s r. o. a EXTRAPLAST s.r.o. na plynovodní

přípojku STL ∅ 63 mm k ČOV v majetku

města a

� s uložením plynovodního potrubí na pozem-

cích města p. č. 6587/7, 6587/8, 6404/4, 2162/

3  za podmínky zřízení věcného břemene

� schválilo prodej pozemku KN p. č. 480/6 o

výměře 181 m2 a pozemku PK p. č. 1106/2

o výměře cca 1843 m2  (výměra bude

upřesněna geometrickým plánem) v k. ú.

Napajedla společnosti AG Napajedla za

cenu 120 Kč/m2

� neschválilo vyhlášení záměru odprodeje

pozemku KN p. č. 336, ostatní plocha –

zeleň o výměře 219 m2 společnosti DAVEX

– CZ spol. s r.o., Komenského 1159, Napa-

jedla – do doby zpracování definitivního

řešení rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ

� schválilo prodej pozemků KN st. p. č. 1569

o výměře 17 m2, st. p. č. 1568 o výměře 16

m2, st. p. č. 1567 o výměře 16 m2, st. p. č. 1566

o výměře 33 m2 a st. p. č. 1565 o výměře 16

m2, v k. ú. Napajedla, za cenu 120 Kč/m2,

Asociaci víceúčelových ZO technických

sportů a činností ČR, ZO AVZO Napajedla

� schválilo prodej části pozemku KN p. č.

6477/5 o výměře cca 4 m2, za cenu 120 Kč/

m2, v k. ú. Napajedla, Pavlovi a Daně Re-

mešovým, bytem Napajedla, Jiráskova 718

� schválilo odložení jednání o vlastnických

vztazích v domech č. p. 1350 a 1351 ve

výlučném vlastnictví města na rok 2004

Změny v orgánech společností
� V obchodní společnosti Technická správa

města jmenovalo do funkce 2. jednatele

Vítězslava Dalajku, Dr. Beneše 941, a členy

dozorčí rady ing. Zdeňku Možnou, Janáč-

kova 1477, Ivana Juřenu, Nábřeží 1336, a

Zdeňka Mikela, Janáčkova 1534

� Ve společnosti NBTH, s.r.o., jmenovalo do

funkce 1. jednatele ing. Irenu Brabcovou,

Dvořákova 1422, a členy dozorčí rady  Fran-

tiška Cívelu, Divišova 320, ing. Vítězslava

Vystavěla, 1. máje 802, a ing. Pavla Ratibor-

ského, Dr. Beneše 731

� Ve společnosti NTV cable, s.r.o., jmenova-

lo do funkce 2.  jednatele ing. Vítězslava

Vystavěla, 1. máje 802, a členy dozorčí

rady ing. Zdeňka Bučka, Husova 1101, Mgr.

Zdeňka Nesrstu, Palackého 690, a Tomáše

Plichtu, Husova 1087

Odměny zastupitelům
� Ve smyslu nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,

náleží neuvolněným členům ZM s účin-

ností od 1. 2. 2003 měsíční odměny:

člen rady města 750,— Kč

předseda výboru, komise 600,— Kč

člen výboru, komise 500,— Kč

člen zastupitelstva města 180,— Kč

příplatek dle počtu obyvatel 110,— Kč

Jmenování do funkce
� Rada města dne 24. února 2003 jmenovala

s účinností od 1. 3. 2003 Josefa Součka

vedoucím organizační složky Městské in-

formační centrum Napajedla
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Ve srovnání s rokem 2002 je letošní rozpočet vyšší řádově o 27 mil.

korun. Na tomto navýšení se největší měrou podílí částka na mzdy

učitelů základních škol, která prochází rozpočtem v letošním roce

poprvé v souvislosti se změnou právního statutu škol a  jedná se o

částku přidělenou ze státního rozpočtu. V rozpočtu je uvedena na

straně příjmů ve třídě 4, na straně výdajů pak v kapitole 3113. V menší

míře je navýšení rozpočtu ovlivněno účelovými dotacemi (např. na

rekonstrukci sportovního areálu základních škol ve výši 6 mil. Kč) a

úvěrem, který může v letošním roce město čerpat až do výše 3 milionů

korun. Povolený úvěr a poslední splátka související s výstavbou ČOV

ovlivňují kapitolu příjmů v třídě 8 - financování.

Na straně výdajů jsou zajímavé položky, za kterými se skrývají

investiční akce ve prospěch života ve městě. V letošním roce se

nepočítá se zahájením velkých projektů, pokračují však práce na

přípravě projektů pro příští období a nemalé částky budou vynalože-

ny na souhrn rozsáhlejších rekonstrukcí a oprav, ale i běžnou údržbu

(např. v kapitola 2212 představuje běžná údržba 2 022 tis. Kč, v

kapitola 3745 údržba spotřebuje 3 470 tis. Kč ).

Nejvíce finančních prostředků z rozpočtu bude použito na  rekon-

strukci  školského areálu. Jak již bylo výše uvedeno je připravována

rekonstrukce  hřiště u základních škol, na které se rozpočet obce

podílí úvěrem ve výši 3  mil. Kč. Bude dokončena výměna oken v I. ZŠ

ve výši rozpočtových prostředků 3 mil Kč.  Stavební úpravy v rozsahu

2 mil. Kč na rekonstrukci  prostor bývalého kláštera, kam bude od 1.

9. 2003  přemístěna ZUŠ, jsou uvedeny v kapitole 3231.

V kapitole 3612 se počítá s výměnou oken ve zdravotnickém

středisku  v hodnotě 800 tis. Kč a s vybudováním bezbariérového WC

v hodnotě 200 tis. Kč, rekonstruována bude kotelna A na tržiště

částkou 300 tis. Kč a 600 tis. Kč představují výměny balkonů v

bytových domech 1350 a 1351. V kapitole 3632 je zahrnuto plánované

vybudování urnových míst na místním hřbitově v částce 150 tis. Kč.

Kapitola 3222 počítá s opravou schodiště ke kostelu, částkou 200 tis.

Kč je tato oprava dotována státem. Z kapitoly 3639 budou financována

náklady na zpracování projektů a studií budoucích investičních akcí.

PŘÍJMY Kč 

třída 1 Daňové příjmy 46 000 000

třída 2 Nedaňové příjmy 20 312 000

třída 3 Kapitálové příjmy 500 000

třída 4 Přijaté dotace 46 110 000

Příjmy celkem 112 922 000

třída 8 Financování 11 085 000

ZDROJE CELKEM 124 007 000

VÝDAJE Kč 

2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 320 000

2212 Silnice 4 277 000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 380 000

2310 Pitná voda 10 000

2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly 400 000

2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000

2339 Záležitosti vod. toků a vodohospod. děl j.n.* 20 000

3111 Předškolní zařízení 2 772 000

3112 Speciální předškolní zařízení 8 000

3113 Základní školy 40 826 000

3231 Základní umělecké školy 2 500 000

3313 Filmová tvorba, distribuce, kina 655 000

3314 Činnosti knihovnické 1 051 000

3319 Ostatní záležitosti kultury 138 000

3322 Zachování a obnova kulturních památek 500 000

3330 Činnosti registrovaných církví a nábož. spol. 80 000

3341 Rozhlas a televize 120 000

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 

3392 Zájmová činnost v kultuře 1 870 000

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed. 310 000

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 100 000

3421 Využití volného času dětí a mládeže 212 000

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 99 000

3522 Ostatní nemocnice 15 000

3611 Podpora individuální bytové výstavby 900 000

3612 Bytové hospodářství 10 465 000

3631 Veřejné osvětlení 1 705 000

3632 Pohřebnictví 278 000

3635 Územní plánování 220 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 1 150 000

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 3 094 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 979 000

4174 Dávky sociální péče pro staré občany 1 000 000

4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti 9 000 000

4176 Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 400 000

4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou 800 000

4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 500 000

4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér. bytu 500 000

4186 Příspěvek na individuální dopravu 500 000

4187 Příspěvek při odchodu z ústavního zařízení 500 000

4199 Ostatní dávky povahy soc. zabezpečení j.n.* 40 000

4314 Pečovatelská služba 1 469 000

4319 Ostatní soc. péče a pomoc zdrav.postiženým 24 000

4399 Ostatní zálež. soc. věcí a politiky zaměstnanosti 25 000

5212 Ochrana obyvatelstva 10 000

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 743 000

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 132 000

6112 Zastupitelstva obcí 1 917 000

6171 Činnost místní správy 19 973 000

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 000

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 145 000

6399 Ostatní finanční operace 4 150 000

VÝDAJE CELKEM 124 007 000

375 000

Pozn.: * j. n. - jinde nezařazené

Domíchávač s poctivou dávkou betonu a předjarní vlahé počasí

- a je to!!  Foto A. Jirku

Rozpočet města Napajedla na rok 2003

Zprávy z radniceZprávy z radnice
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Doslova i v přeneseném významu. IN je

zkratka pro městské informační centrum  -

Informace Napajedla. Centrum bylo zřízeno

rozhodnutím městského zastupitelstva od 1.

března. Prvním a jediným zaměstnancem je

Josef Souček. Jeho sídlem je budova měst-

ského kina.

� Proč Městské informační centrum?

Podobná instituce městu chyběla a vy-

volala ji potřeba zvenčí i zevnitř. V prvním

případě mám na mysli soustavnou a cílenou

péči o prezentaci města a služby návštěvní-

kům města nebo těm, kdo se o Napajedla

zajímají. V případě druhém je to informova-

nost směrem k občanům, která vhodně koor-

dinuje i činnosti ve městě a poskytuje souhrn

informací z různých oblastí pěkně v jednom

místě. Kromě toho to budou i různé samostat-

né akce.

� A první dny informačního centra?

Začal jsem spoluprací s Evropským regi-

onálním informačním centrem pro střední

Moravu (ERIC). Bylo založeno v rámci pro-

jektu Regionální rozvojové agentury Východ-

ní Moravy a je tedy její součástí. Na realizaci

tohoto projektu se finančně podílejí Evrop-

ská unie z fondu Phare, město Zlín a OkÚ

Zlín. Dalšími partnery jsou Univerzita To-

máše Bati, Nadace T. Bati, RPIC Zlín a Regi-

onální agentura pro rozvoj střední Moravy

Olomouc.

Cílem centra je podávání informací admi-

nistrativního, ekonomického a sociálního

charakteru, dále zlepšení informovanosti

občanů o různých aspektech veřejného živo-

ta a dění v našem regionu. Jednou z priorit je

zvýšit povědomí veřejnosti o aktivitách Ev-

ropské unie, legislativě a integraci ČR do EU.

ERIC slouží potřebám široké veřejnosti, se

zaměřením na podporu malých a středních

podniků v regionu. Další činností je organizo-

vání seminářů, konferencí, školení, výstav,

soutěží…

S blížícím se termínem referenda o vstu-

pu do Evropské unie roste potřeba informo-

vanosti a je nutné začít bez ohledu na stále

ještě virtuální podobu Napajedelského infor-

mačního centra.

� Jsou už nějaké výsledky této spolu-

práce?

Pokusil jsem se vytvořit pro Napajedla

ucelený program akcí, jejichž cílem je infor-

movat i pobavit a poskytnout příležitost spo-

lečně prohovořit a pochopit všechny klady i

zápory tohoto důležitého rozhodnutí. Je zby-

tečné, abych je všechny vypočítával, proto-

že zatím není jisté, kolik by mohlo do Napaje-

del přitéct peněz ze státem vytvořeného fon-

du 200 milionů korun pro tyto účely.

S určitostí si můžeme prozatím troufnout jen

na akce, které si dokážeme i sami financovat.

Mezi nimi vyniká jedna, která pomalu

přerůstá rámec Napajedel, a uskuteční se

v pátek 25. dubna. Jedná se o Ples krále

Jiřího z Poděbrad s podtitulem Vraťme se do

Evropy. Jeho zvláštností je, že se uskuteční

v dobových kostýmech ve stylu 15. století.

Oficiálně se přípravy plesu ujala Tělocvičná

jednota Sokol Napajedla. Podrobnější infor-

mace budou uvedeny na plakátech a pozván-

kách, ale již teď zvu k účasti všechny občany

Napajedel.

� Proč Ples krále Jiřího?

Snažil jsem se najít v českých dějinách

příměr pro tuto situaci ve snaze ukázat, že

není třeba se bát o českou identitu a našel

jsem jej v roce 1464. Jiřík z Poděbrad, jeden

z nejvýraznějších českých panovníků, již

v tomto roce učinil pokus o vytvoření všeo-

becné mírové unie..  “..evropských panovní-

ků, jejímiž hlavními orgány by byly stálý

kongres se zákonodárnou pravomocí a soud-

ní dvůr. Text návrhu na zřízení institucí, při-

pomínajících svým způsobem novověké pro-

jekty typu dnešních Organizace spojených

národů, Rady bezpečnosti a Evropského spo-

lečenství, se však nesetkal s pozitivním ohla-

sem.”*

Byl vynikající diplomat, rozený politik, a

ač se mu dostalo jen nepatrného vzdělání,

vypracoval se mezi nejschopnější šlechtice.

Jeho snahy v zahraniční politice jsou pozoru-

hodné a největším nepřítelem, ale tady jsem

už příměr nehledal, mu byla domácí opozice.

Válku s uherským králem Matyášem Korví-

nem sice vyhrál, ale nemohl zabránit tomu,

aby se Matyáš s podporou jednoty zeleno-

horské nechal zvolit roku 1469 v Olomouci

českým králem.

Symbolika plesu by se tedy dala najít i

v tom, že zárukou proti tomu, abychom se -

jak euroskeptici rádi říkají – rozpustili

v Evropské unii jako cukr v kávě – by měla

být vnitřní jednota a síla.

 Napajedla jsou IN
� Myslíte, že tak to budou chápat

i návštěvníci plesu?

Určitě ne, to není účel, to je jen na vysvět-

lenou, proč právě Ples krále Jiřího. Nejde o

nic jiného, než aby se lidé společně pobavili

a pak třeba budou mít i chuť společně roz-

mlouvat, to znamená především naslouchat

jeden druhému.  V prvním březnovém týdnu

jsem zajistil lektory pro besedu fatrovských

odborářů o Evropské unii. Podle mých infor-

mací byla velmi zdařilá a podobnou zpro-

středkovatelskou činnost nabízíme i dalším

spolkům a organizacím.

A právě v těchto dnech pomáhám s pří-

pravou koncertu PSMU v klášterní kapli.

Konkrétní rysy má i připravovaná výstava,

orientovaná opět na informace o spolupráci

s Evropskou unií.

* Prameny: Kolektiv autorů: Dějiny zemí

Koruny české (PhDr. Petr Čornej, CSc.)  -bv-

Poděkování
Žáci a učitelé 1. základní školy dě-

kují za profesionální, tichou a hlavně

rychlou výměnu oken v naší škole fir-

mám AZ-STAV Napajedla (p. Januš-

ka). M-STOLÁRNA, Zlín Prštné (p. Vl-

ček) a KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE (p. Pavel

Svoboda).

Díky nim je nám teď tepleji a oteví-

rání oken je snadnější. Děkujeme.

Mgr. Hana Hegerová, ředitelka školy

Nové Informační centrumNové Informační centrum

 46. divadelní festival ochotnických souborů
Pod záštitou ministra kultury České republiky, hejtmana Zlínského kraje a

starosty města Napajedel - Klub kultury Napajedla 5. - 11. dubna 2003

Sobota Divadlo Zdeňka Štěpánka Klub kultury Napajedla

5. dubna Otto Zelenka: Košilka

Patronát Městský úřad Napajedla

Neděle Rádobydivadlo Klapý

6.dubna Per Olov Enquist:  Fajdraricie

Patronát Obecní úřad Žlutava

Pondělí Divadlo Dostavník Přerov

7. dubna Dagmar a Václav Martincovi: Kniha džungle

Patronát ALIACHEM a.s. odštěpný závod FATRA

Úterý Divadelní soubor Hrachovec Valašské Meziříčí

8. dubna Lubomír Veteška a Eva Pospíšilová: Kleopatra

Patronát DIPS Zlín, spol. s r.o.

Středa Divadelní soubor Domu kultury Kroměříž

9. dubna Antonín Procházka: Ještě jednou profesore

Patronát GAMEX CZ spol. s r.o., Napajedla

Čtvrtek Občanské sdružení divadelních ochotníků Ústí nad Orlicí

10. dubna Paul Claudel: Zvěstování panně Marii

Patronát THERMON, spol. s r. o., Napajedla

Pátek Ořechovské divadlo Ořechov u Brna

11. dubna I. Peřinová, V. Peška: Zvířecí divadlo aneb tramvaj do stanice konečná

Patronát GZ-Sand, spol. s r. o., Napajedla

Festival sponzorují ALIACHEM, a.s., odštěpný závod FATRA, RT 90, s.r.o.,

Napajedla a BRAMO, s.r.o., Napajedla.

Začátky představení v 19.30 hodin, vstupné na jednotlivá představení 50,- Kč,

předplatné na celý festival 250,- Kč.

Mediální partner – NTV cable, s.r.o., Napajedla
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Představitel třetího pořadatelského sub-

jektu B. Horký byl s průběhem večera

také spokojen.

 Škola děkuje
První únorovou sobotu proběhl v sále

Sokolovny v Napajedlích 7. ples rodičů  a

přátel Základní školy Napajedla, Komen-

ského 268. S určitou hrdostí můžeme říci, že

se tento ples stává již tradicí a že se těší

velkému zájmu ze strany napajedelské ve-

řejnosti. Snad pro velmi příjemné ovzduší,

které tu vládne, příjemné prostředí vyzdo-

beného sálu, bohatou tombolu a dobrou

hudbu, kterou zajišťuje oblíbená skupina

Aventis.

Příprava plesu je organizačně dosti ná-

ročná záležitost, zvláště když vše zvládají

pracovníci školy spolu s ochotnými rodiči.

Velmi nám také pomáhají sponzoři, kteří

jsou ke škole neobyčejně vstřícní. Díky jim

může škola prostřednictvím SRPŠ přispí-

vat na všechny sportovní i kulturní akce,

soutěže a dopravu na mimoškolní akce

pro žáky školy v průměrné výši 60 tisíc

ročně, neboť celý výtěžek plesu jde do

pokladny SRPŠ.

Vedení školy spolu s výborem SRPŠ by

proto chtělo poděkovat všem organizáto-

rům, rodičům i sponzorům plesu za jejich

práci a ochotu při přípravě a realizaci plesu

a zároveň pozvat všechny přátele dobré

zábavy na školní ples v roce 2004.

H. Hegrová

Poděkování sponzorům,
rodičům a učitelům

V pořadí druhý společenský ples Sdru-

žení rodičů při II. základní škole a ředitelství

Základní školy Komenského 298 se konal

letos v sobotu 1. března. K tanci a poslechu

hrála oblíbená hudební skupina Aventis, o

optimistickou jarní výzdobu sálu se posta-

raly vychovatelky školní družiny. Žáci a

žákyně předvedli při módní přehlídce mo-

dely firmy STALMODE a při sestavě aerobi-

ku půvab svého mládí. Na přípravě pohoš-

tění a tomboly se podíleli dobrovolníci z řad

učitelů i rodičů, kterým srdečně děkujeme

za pomoc při hladkém průběhu akce. Děku-

jeme zároveň i všem sponzorům, kteří při-

spěli finančními i věcnými dary do naší

bohaté tomboly.

Z výtěžku plesu bude 5 000 Kč věnová-

no do sbírky na opravu klášterní kaple.

Alena Kolečkářová, předsed. Sdružení

a PaedDr. Miroslav Veselý, ředitel školy

První ples obchodních společností, za-

ložených městem Napajedla, se uskutečnil

v sobotu 8. března pod záštitou rady města.

Vzhledem k tomu, že již na pozvánkách byla

poskytnuta informace o tom, že výtěžek z

plesu bude věnován na konto kaple, byla

díky sponzorům tombola opravdu bohatá.

O tom, že se snad ples vydařil, se můžete

přesvědčit na internetových stránkách měs-

ta, v sekci “fotogalerie akcí” Pořadatelé dou-

fají, že se tento ples zařadí mezi pravidelné

plesy pořádané v Napajedlích.

Za pořadatele plesu Ing. Aleš Jirků

 Ples obchodních společností

Poděkování
Pořadatelé 1.plesu obchodních

společností, založených městem Na-

pajedla, děkují všem, kteří přispěli věc-

nými nebo finančními dary do tombo-

ly. Díky jim se podařilo na konto obnovy

kaple předat částku více než 8 000,- Kč.

Ples zahájil Aleš Jirků, ředitel jedné z

pořádajících společností.

Paní místostarostka I. Brabcová sdílela stůl s ředitelem druhé pořádající společnosti

M. Poláškem.

Starosta města Ant. Černocký popřál se-

nátoru J. Stodůlkovi a jeho ženě příjem-

ný večer.

Plesová sezonaPlesová sezona
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Mockrát si říkala, že toho nechá, že

tento festival je poslední. Zatím jich bylo

čtyřicet pět. A u ochotnického divadla je

paní Eva Kolomazníková ještě o deset let

déle.

� Co to je, co Vás poutá k divadlu?

Každý jsme se pro něco narodili a já mám

nejspíš komediantství v krvi. Už můj tatínek

byl nadšený ochotník, výborný zpěvák a

neúnavný tanečník. Ještě ve svých sedmde-

sáti letech skvěle stepoval. Byl to on, který

mě začal vodit mezi napajedelské ochotníky,

nejprve mezi loutkaře a později do divadelní-

ho souboru.

První roli jsem dostala v roce 1948,

byla to klíčnice ve Zvíkovském raráško-

vi.To bylo v době, kdy se ještě hrávalo v

sokolovně.

Byly to docela jiné časy, příležitostí k

zábavě bylo mnohem méně a všichni jsme

po válce chtěli užívat života. Za každé před-

stavení byli diváci nesmírně vděční. Dnes

jsou náročnější, mají spousty jiných příleži-

tostí k zábavě a ať chtějí nebo ne, srovnávají.

Snažíme se seč nám síly stačí nepoměrně

vyšším nárokům vyhovět a víme, že nám

hodně chybí k dokonalosti. Nesmírně nás

však těší bavit lidi, přinášet jim trošku radosti

v této uspěchané době. Máme je rádi a váží-

me si toho, když naši snahu ocení svým

zájmem a potleskem.

� Takže venku třeba prší nebo mrzne,

doma je teploučko, v televizi prima film a

vy se nemůžete dočkat až půjdete na zkouš-

ku, ano?

To víte, že se mi pokaždé nechce, něco

mě bolí, je mi mizerně. Jenže člověk už se

nerozhoduje jen za sebe, je součástí celku,

kolektivu, který s ním počítá. Někdo z nich

měl třeba také perný den a není mu dvakrát

do zpěvu a přesto přijde. Jsme na sobě zá-

vislí, respektujeme čas i práci toho druhého.

Já jsem ještě ze staré školy, kdy nám režisér

vtloukal do hlavy, že omlouvá pouze vlastní

smrt.

Významné výročíVýznamné výročí

Evženie Grandetová - 1956

Noc s Casanovou - 1984

� Kolik to bylo za padesát pět let rolí

a her?

To jsou lehké počty. Rok co rok dvě.

Jedna pohádka a jedna festivalová hra. Tak-

že něco kolem stovky. Také jsem kdysi byla

mladá maminka a některé roky jsem vypusti-

la. A kdybych měla zavzpomínat na ty, které

jsem hrála nejraději, pak by nechyběly  Hans-

berryové  Jako hrozen v parném slunci v

roce 1961, Drdovy Dalskabáty, Lumpaciva-

gabundus J. Nestroye, Dámský gambit G.

Jonese, Bukovčanovo Než kohout zazpívá a

také má nejmilejší Lucerna Aloise Jiráska. A

samozřejmě pohádky. Ty máme všichni nej-

raději. Dobro vždy zvítězí nad zlem a pak –

děti jsou skvělé publikum a jejich radost je

víc než jakýkoliv lék.

� Stovka her je pěkné číslo. Opakova-

la se některá? Stalo se vám, že jste se s

věkovým odstupem ocitla ve dvou rolích

jedné hry?

Jako že bych jednou hrála princeznu a

po letech chůvu nebo ježibabu? To ne, proto-

že už když jsem ve dvaceti začínala, na prin-

cezny jsem nikdy moc nebyla. Vyhovovaly

mi role chův, čarodějnic a rozšafných bab, se

kterými byla větší legrace. V jedné hře jsem

však hrála skutečně dvakrát  – a teď nevím,

jestli mi to má lichotit nebo je to průšvih. Byl

to onen Zvíkovský rarášek. V roce 1948 i v

roce 1994 jsem hrála klíčnici.

� Kromě toho, že nejdůležitější je nej-

spíš právě ten festival, který prožíváte,

existuje nějaký, na který vzpomínáte ob-

zvlášť ráda?

Vzácné jsou zejména ty, kdy Divadlo

Zdeňka Štěpánka v  přehlídce uspělo a získa-

lo některou z cen. Hlavní cenu získalo cel-

kem čtyřikrát, několikrát cenu diváků a indi-

viduálních cen celou řadu. Já sama schová-

vám doma šest ocenění za ženský herecký

výkon. Nejslavnější byl bezesporu rok 1960.

Hrála se Půlnoční mše Petra Karvaše a sou-

bor byl tenkrát pro mimořádný výkon vy-

brán na Jiráskův Hronov.

� To všechno jsou údaje, které se dají

spočítat.. ..ale co lidé, stejně zapálení jako

Vy?

Těch bylo moře. Naneštěstí již nikdo z

těch, se kterými jsem kdysi začínala, není

mezi živými a není s kým zavzpomínat. Mož-

ná však by se mi i smáli, že pořád ještě lezu

na jeviště. Souborem prošla spousta lidí, ně-

kteří se zdrželi jen krátce, pro některé to byl

také kus života. Nezapomenutelnými jsou

zejména ti slavní - Svatopluk Skopal a Stani-

slav Tříska. Ti dali souboru nejvíc a pracovat

s nimi byla radost. Byli to nejen dobří profe-

sionálové, ale především dobří lidé.

� Nechybí Vám v souboru přítomnost

Vašich vrstevníků?

Ještě donedávna jsme se potkávaly v

klubu s Vlastičkou Veselou, plných padesát

let byla skvělou nápovědkou a nejeden z nás

jí vděčí za hodně. Bohuš Májíček také pěkně

přesluhuje, je to živá kronika a i letos poskytl

své znalosti při utváření festivalového pro-

gramu.

Dnešní členové souboru jsou, až na ně-

kolik výjimek, ve věku mých vnuků. Je mi

mezi nimi dobře. Nevím jestli i jim se mnou,

ale pokud ne, rozhodně mi to nedávají naje-

vo. Život s nimi mě omlazuje a já se jim na

oplátku snažím příliš nevnucovat své letité

zkušenosti. Vidíte, i to mě poutá k divadlu!

Eva Kolomazníková

Můj život s divadlem…
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� Když jsme u těch vnuků – stejně

jako kdysi Váš tatínek Vás, i Vy jste při-

vedla do souboru svého následovníka…

A bylo to stejně necílené. Využívala jsem

Mikuláše zpočátku jako doprovod k cestám

do klubu a zpět a časem se v souboru zabyd-

lil. Kdyby však neměl sám o divadlo zájem,

nejspíš by ho nechytlo. Rád se mnou dochá-

zel do divadla už v době, kdy trávil v Napa-

jedlích prázdniny a když se sem přestěhoval,

stalo se pro něho divadlo stejnou potřebou

jako pro mne. A určitě ho nepustí, ani když já

už nebudu moci.

� Věřím, že k této situaci ještě dlouho

nedojde. A právě teď máte před sebou

další ročník napajedelského festivalu.

I v minulosti docházelo k tomu, že se

soubor připravoval na festival bez pomoci

profesionálního vedení. Letos zřejmě zcela

poprvé pod vedením ženy. A musím říct, že

Mirka Medková jako vedoucí souboru se na

každou zkoušku pečlivě připravuje, stará se

prakticky o všechno a ostatní jí pomáhají seč

mohou.

Vnímáme rozdíl v možnostech festivalo-

vých souborů stejně jako diváci, ale osobní

vklad každého z nás do úspěchu hry je stejně

takový, jako u ostatních. Zájem o činnost v

souboru velmi kolísá – při studování pohád-

ky herců přebývá, při festivalových hrách se

jich nedostává. Delší dobu trpí dramaturgie

souboru nedostatkem mužů středního věku.

Ráda bych se ještě dočkala v souboru doby,

kdy i oni přijdou na to, že život není jen

honba za penězi.

� A jakou roli Vám nadělil letošní

festival?

Podobnou, jakou prožívám den co den.

Ustaranou babičku, která musí všechno o

všech vědět, všechno znát, všechno jedno-

duché dokonale zkomplikovat a občas tím

jde někomu i na nervy.

� Z vašeho povídání je znát, že Vám

život v divadelním souboru hodně dal.

A pokud i něco vzal, humor to rozhodně

není.

Neřekla bych, že mi něco vzal! Konečně,

vždycky jsem mohla odejít. Možná snad jedi-

ně čas, bezpočet hodin, dní…. ale -  využila

Lucerna - 1965

bych je lépe, kdybych je nestrávila v diva-

dle? Podle mne ne!

Před více než deseti lety, kdy jsme se

těžce vyrovnávali s rodinnou tragédií, jsem

byla rozhodnutá, že definitivně s divadlem

skončím. Musela jsem se vrátit, abych upro-

střed souboru znovu začala žít. Vysedávat

den co den u televizoru, není pro mne. Diva-

dlo mne pořád baví a už neříkám, že skon-

čím. Budu hrát, dokud budu moct, dokud

neumřu.

Potkáte-li ji na ulici, nemůžete ji upřít

určitý šarm, ale na jevišti doslova omlád-

ne. Ve věku, když už si mnozí budeme

těžko vzpomínat, co jsme měli včera k

obědu, se učí bez potíží nazpaměť spousty

textu. Za to, co jí osud přichystal zlého, jí

nadělil i spoustu krásného. Jen jeden di-

vadelní sen zůstal nesplněn – role Maggie

ve hře T. Williamse Kočka na rozpálené

plechové střeše.  „Ale to je starý sen,“ říká,

„tenkrát jsem ještě měla páru. Teď už se mi

nic nezdá.“

B. Velecká

Divadelní svátek
začne 5. dubna

Těžko říct, kdo se na divadelní přehlíd-

ku ochotnických souborů v našem městě

více těší, zda účinkující či diváci. O letošní

46. ročník projevilo zájem 20 souborů z celé

republiky a v průběhu několika dnů byl sál

vyprodán v předplatenkách.

Festivalová porota prožívala těžké dile-

ma, když měla zvolit opět pouze sedm před-

stavení a do sálu se opět vejdou pouhé

necelé tři stovky diváků. Při pohledu na

program je má letošní přehlídka opět čím

překvapit.

Domácí Divadlo Zdeňka Štěpánka

sáhlo po současné konverzační komedii s

malinko zavádějícím názvem Košilka a zají-

mavým rozuzlením. V neděli se poprvé v

historii potkají diváci s Rádobydivadlem

Klapý ze Žatecka. Pro znalce amatérského

divadla to vůbec není soubor neznámý,

neboť má za sebou úspěch v Jiráskově Hro-

nově a jeho enormní zájem o účinkování na

festivalu je poctou pro napajedelskou pře-

hlídku a uznáním pro její diváky. Název hry

je složen ze jmen dvou ženských jmen Fai-

dry a Aricie,  protagonistek příběhu o lásce,

vášni a přátelství.

Divadlo Dostavník oslaví v pondělí 25.

večer v Napajedlích  a úterý patří souboru

Hrachovec Valašské Meziříčí. Pokud vám

to něco připomíná, nemýlíte se – stejný sou-

bor se stejnou inscenací musel v loňském

roce svou návštěvu pro nemoc odvolat.

Kroměřížský rodák Antonín Procházka

patří v posledních letech mezi nejproduk-

tivnější a nejhranější autory u nás. Jeho

komedie se vyznačují sice ztřeštěnými, leč

brilantními zápletkami, plně využívajícími

všech principů tradičních komediálních

žánrů a divadelní fantazie. Není divu že do

jeho dílny sáhl další ze stálic festivalu –

soubor Domu kultury Kroměříž.

Divadelníci z Ústí nad Orlicí se vrace-

jí do Napajedel po dvou letech po svém

vítězství v roce 2001. Tentokrát se zcela jiným

žánrem. Zvěstování Panně Marii je hra posta-

vená na symbolice, odvozené z Písma

Páteční nesoutěžní představení Oře-

chovského divadla slibuje zaručený di-

vácký úspěch a kolektiv Vlastimila Pešky je

plnohodnotnou náhradou profesionálních

divadel, která jsme si na závěr přehlídky

zvykli vídat. V pátek 11. dubna zarovnají své

účinkování v Napajedlích na rovný tucet.

Těžko říct, kdo se na festival těší víc.

Pořádajícímu Klubu kultury však nelze upřít

profesionální zvládání veškerých příprav.

Maratón sedmi večerů je ta správná míra

a nastavování by festivalu spíše ublížilo než

prospělo. A tím, že při obrovském zájmu

s laskavým přispěním sponzorů zavrhli ko-

merční přístup a udrželi nízkou cenu vstu-

penek, vzdali hold divákům, kteří  jsou citli-

vým, vnímavým a kultivovaným publikem,

které vytváří  mimořádnou atmosféru festi-

valu, pro níž se do Napajedel soubory rády

vracejí. B. Velecká
Divadlo Zdeňka Štěpánka

Významné výročíVýznamné výročí
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Školní družina v nové škole má tři oddě-

lení a každé z nich má svou paní vychovatel-

ku. Jsou to M. Krejčiříková, V. Geherová a J.

Beranová. Mimoškolní činnost poskytuje

mnoho příležitostí k nenásilnému a citlivému

ovlivňování žáků ve všech oblastech výcho-

vy. Přitom respektujeme všechny specifické

výchovné podmínky – dobrovolnost, aktivi-

tu, samostatnost, zajímavost.

V odpočinkové činnosti si děti prohlížejí

obrázky, sbírky a alba, čtou si v knihách a

časopisech (ABC, Mateřídouška, Méďa Béďa,

Čtyřlístek aj.),  povídají si o přečtených kni-

hách, hrají klidné hry a probíhají individuál-

ní rozhovory s vychovatelkami.

Činnost rekreační, to jsou především

pohybové aktivity – pohybové hry, relaxač-

ní cvičení, jóga. Na hřišti i v místnostech

družiny, při vycházkách do přírody.

Jak to chodí u nás v družině

V zájmových oborech děti pracují, zabý-

vají se přírodou i estetickou výchovou.

V pracovní činnosti zhotovují různé před-

měty ze všech možných materiálů – z papíru,

textilu, skla, modelovacích hmot – plastelí-

ny, sádry, moduritu, ale i z drátu a rozmani-

tých drobných přírodních a technických

materiálů. Sledování přírody se nezabývají

děti pouze tím jak v proměnách ročního ob-

dobí mění svůj vzhled, ale i co se v ní děje.

Neučí se jen poznávat rostliny a zvířata, učí

se také přírodu chránit. Ruku v ruce s výtvar-

nou výchovou se učí estetickému vnímání a

osvojují si různé výtvarné techniky.

Široký záběr má činnost společensko-

vědní. Slavíme tradiční lidové svátky, sezna-

mujeme se se státními symboly, rozmlouvá-

me o lidských hodnotách. Vyrábíme dárečky

pro obyvatele domovů důchodců, maminkám

a babičkám ke Dni matek, ale i pro malé kama-

rády, kteří mezi nás rok co rok přicházejí.

Dělení do oborů vnímají tak vyhraněně

spíše jen dospělí, děti mají jiné dělení. Září –

hrajeme si ve škole, říjen – podzim, listopad

– žijeme mezi Indiány, prosinec – čas Vánoc,

leden – stavíme sněhuláky, únor – výpravy

za sněhem, březen – jaro je tu a sním i karne-

val, duben – velikonoční nálada, květen – z

pohádky do pohádky a červen – děti z celého

světa si hrají společně.

Všechny činnosti jsou prováděny s ohle-

dem na individuální schopnosti  a zájmy

každého žáka, aby je zvládali všichni a bylo

jim v družině dobře. Pro zájemce, kteří se

chtějí věnovat některému z oborů důkladně-

ji, jsou tu zájmové kroužky. M. Krejčiříková

má na starosti stolní tenis a malování. Krouž-

ky Flétnička a Darka vede V. Geherová a J.

Beranová se stará o děti v kroužcích Divadél-

ko a Dovedná ručka.

J. Beranová, vedoucí vychovatelka ŠD

ZŠ Komenského 298

Při karnevalu to bývá super v každém ročním období.

Dnes si svými dílky zdobíme okna školní

družiny a jednou, až budeme velké…

Školní družinaŠkolní družina

Jak jsme slavili Valentýna
Na naší škole (stará škola) se již druhým

rokem slaví svatý Valentýn. Všichni, co jsou

zamilovaní, okouzlení, šťastní, nešťastní nebo

osamocení a bojí se své vyznání tomu druhé-

mu říci, měli jedinečnou příležitost. Vždyť

není nic lepšího, než posílat valentýnky a

ještě lepší je dostávat.

Celý týden před svatým Valentýnem byla

v prvním poschodí naší školy nástěnka, kde

žáci mohli psát na barevná srdíčka svá přání

a vzkazy. A ptáte se, kolik je ve škole zamilo-

vaných? Soudě podle srdíček je zamilovaná

celá škola. A proč ne? Vždyť láska je to nej-

krásnější štěstí, které si dáváme navzájem.

Srdíčka na nástěnce bylo možné rozdělit

do tří skupin.

První skupina – psaníčka těch nejodváž-

nějších, byla určena přímo jednotlivcům:

Miluji Tě Honzo – Verča. Marku M. líbí se mi

jak hraješ fotbal. Milá Aneto, miluji Tě ze

všech sil.

Druhá skupina – to byly vzkazy všem: Čau

lidi, užijte si Valentýna, mám vás velmi ráda.

Poslední skupina – to byly vzkazy pro

paní učitelky: Máme rádi paní učitelku Poláš-

kovou. Milujeme matiku. Naše paní učitelka

Svobodová je super.

Zrovna teď se nejvíc těšíme na jaro,

předtím se nám moc líbila zima, ale až

bude léto….

Soudě podle 14. února, celá stará škola

je zamilovaná. Foto Šulcová

A jaký že je recept na ideálního partnera

či partnerku? Od žáků 8. A jsou tu rovnou

dva:

Do hrnce dáme 20 dkg štíhlé linie, 150 g

vtipu, 25 dkg krásného úsměvu. Mícháme asi

20 minut, až začne směs bublat přidáme špet-

ku žárlivosti, 1 kg lásky a věrnosti a nakonec

špetku dobrého srdce.

Do kotlíku s vařící vodou přidáme vraní

nožku, netopýří hlavy a promícháme. Při-

dáme šalvěj (jako afrodiziakum), 2 dl čer-

veného vína (aby jeho krev byla červená

jako víno), pramínek vlasů (ustřižený z něko-

ho v té barvě jakou si pro partnera přejeme)

a různá semínka: oříšky, mandle (při každém

vhodu semínka vyslovíme vlastnost, kterou

by měl partner mít – max. 11, protože je to

nejmagičtější číslo). Pořádně promícháme a

nakonec přidáme špetku chilli papričky,

aby jeho pusa byla řádně proříznutá. Jak-

mile bude recept dokonán, nalijeme asi 3

šufánky do dřevěné misky a můžeme veče-

řet. K jídlu si nalijeme sklenici piva (na plod-

nost). Je nutné provádět večer, když je měsíc

v úplňku.

Šulcová a Jirásková, I. ZŠ
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 Žáci ZUŠ celostátně
První cenu a postup do krajského kola ve

hře na klarinet dosáhl letošní absolvent II.

cyklu ZUŠ Zdeněk Nesrsta. Je to velký úspěch

a on i jeho učitel pan Václav Maňas si zaslouží

srdečnou gratulaci.

Okresního kola se zúčastnili i hráči na

dechové nástroje. Eva Šmídová (žákyně pana

učitele Petra Verbíka) získala ve hře na zob-

covou flétnu 2. místo. Se stejným nástrojem

získaly Veronika Goišová (žákyně pana učite-

le Václava Maňase) a Pavla Polášková (žáky-

ně pana učitele Petra Verbíka) čestná uznání.

V Napajedlích letos proběhly také soutě-

že houslových a smyčcových souborů, žákov-

ských orchestrů. Škoda jen, že se přihlásily

pouze tři – smyčcový soubor ZUIŠ Harmonie

ze Zlína, smyčcový soubor napajedelské zá-

kladní umělecké školy a žákovský orchestr

ZUŠ Malenovice. Na druhé straně díky tomu

mohla soutěž  proběhnout v komorním pro-

středí budovy naší školy, i když asi padesáti

muzikantům tam bylo poněkud těsno. Nálada

však byla výborná a výkony tomu odpovída-

ly – souborům i orchestru porota udělila 1.

místa a postup do krajského kola v Uherském

Hradišti. Blahopřání patří především domácí-

mu souboru pod vedením paní učitelky Dag-

mar Kaňovské.

Každým rokem probíhají na základních

uměleckých školách soutěže vyhlášené pro

různé hudební nástroje v sólové a komorní

hře, souborech, orchestrech, cimbálových

muzikách a ve zpěvu. Opakují se v tříletých

cyklech, aby se postupně vystřídaly všechny

obory. L. Hanáčková

MDZ dětem
V dubnu připravilo Městské divadlo

Zlín pro děti

� Jan Drda: HRÁTKY S ČERTEM

Divadlo Loutek Ostrava

Ve čtvrtek 3. dubna 2003 ve 14.30 hod.

a ve čtvrtek 10. dubna v 10 a ve 14.30

hod.

� Nikolaj Nosov: NEZNÁLKOVY PŘÍ-

HODY

Těšínské divadlo Český Těšín

V neděli 6. dubna 2003 ve 14.30 hod.

� BROUHÁDKA

Pohybové divadlo 22 Praha

Neverbální klauniáda pro děti od tří let

je postavena na prvcích klasického he-

rectví, pantomimy, žonglování v pří-

mém kontaktu herců s dětmi. Hlavními

hrdiny jsou postavičky z říše brouků.

Hraje se v  pondělí 28. dubna 2003 v 9

a v 10 hod.

� Jan Jílek: PTÁK OHNIVÁK A LIŠ-

KA RYŠKA

Slezské divadlo Opava

V úterý 29. dubna v 10 a ve 14. 30 hod.

 Hosté v dubnu
Dubnová nabídka Městského divadla

ve Zlíně

� Johann Strauss: VÍDEŇSKÁ KREV

Národní divadlo moravskoslezské Os-

trava

Známá opereta s naivním příběhem zá-

letného hraběte v diplomatických službách

v klasickém pojetí. Režisér Radovan Lipus

při jejím inscenování zachoval atmosféru

líbeznosti starých operet, přičemž hudební

zážitek umocňují kromě pečlivého hudeb-

ního nastudování také efektní kostýmy a

stylově nápaditá scéna.

Uvedeme 2. 4. 2003 v 17 hodin ve Vel-

kém sále

� Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák:

Afrika aneb Češi mezi lidožravci

Divadlo Járy Cimrmana Praha

Milovníci cimrmanovského humoru

mohou sledovat, jak si skupina Čechů, která

se dostala mezi africké lidožravce, v tomto

prostředí po cimrmanovsky poradí. Před-

stavení hrajeme v rámci festivalu Země ne-

známá 2003.

Uvedeme 13. 4. v 17 a ve 20 hodin ve

Velkém sále

�  Petr Muk & p. m. band

Koncertní turné známého popového

zpěváka

Petr Muk zavítá do Zlína v rámci dvou-

měsíčního turné, konaného při příležitosti

vydání nového autorského alba. Své stálé

místo na českém hudebním nebi potvrdil

druhým místem při vyhlášení cen ankety

TýTý o nejpopulárnější osobnost televizní

obrazovky v kategorii zpěváků v únoru loň-

ského roku a druhým místem v anketě Čes-

ký slavík za rok 2002. Můžeme se  těšit nejen

na písničky, ale také na hudební a světelné

efekty, zajímavou scénu a promítací plátna.

Uvedeme19. 4. 2003 v 19 hodin

KulturaKultura



NAPAJEDELSKÉ 3/2003NAPAJEDELSKÉ 3/200310

 Vzpomínka
Obálka s razítkem podací pošty

Valašské Meziříčí chodí do redakce

Napajedelských novin pouze od je-

diného odesílatele. A vždy bývá pěk-

ně tlusťoučká. Pan Radek František

Bičan vždy přiloží několik hřejivých

básniček, aby pozdravil své milova-

né město.

Poslední obálka, na chlup stejná

jako ty předcházející, nepřinesla žer-

tovný pozdrav nadcházejícímu jaru.

A byla nepatrná na to, kolik citu a lásky

obsahovala. Sice na vážnější téma, ale

stejně rádi, valašský  pozdrav předává-

me:

„Čas protéká svým korytem jako

dravé peřeje a já musím s úžasem kon-

statovat, že od smrti mého báječného

tatínka uplyne dvacátého dubna toho-

to roku již plných dvacet let. Domní-

vám se, že jeho nevšední osobnost si

zaslouží být připomenuta na stránkách

vašich novin. Tatínek sice nebyl napa-

jedelským rodákem, ale zdejším patrio-

tem bezesporu ano (což máme oba

společné měrou vrchovatou).“

Ing. František Bičan, romantický

básník a uznávaný odborník na strojí-

renskou velkovýrobu, pracoval léta

jako vedoucí vý-

robního úseku v

napajedelském

závodě ČKD. In-

tenzivně spolu-

pracoval i s řa-

dou strojíren-

ských subjektů

Vsetínska a měl

ve své profesi

značný respekt.

Začátkem osm-

desátých let, právě když měl převzít

post ředitele v MEZ Brumov, ho začalo

zrazovat až dosud pevné zdraví. Dlou-

ho přepínaný organismus nedokázal

čelit zákeřné rakovině, jíž nakonec 20.

dubna 1983 podlehl.

Ze souboru jeho básní se dochoval

jen zlomek. Testament z roku 1983 je

jednou z nich.

Až jednou budu umírat

a lidé přijdou se mne ptát

co posledním mým přáním jest,

pozvednu se, bych z mála sil

jim tužby svoje objasnil:

„Přál bych si, až mne smrtka srazí

a duše z těla vyletí,

by z lidstva nestali se vrazi,

jež byli by si obětí.

Nechť všechny síly slouží lidem,

těm lidem, které měl jsem rád,

pak duše moje  půjde s klidem

tam, kde už nelze milovat.

Toužení mého konce není, však valem

ubývá mi sil.

Ó lidé, lidé rozběsnění,

kéž vašim srdcím vládne mír.“

Nebylo snadné zjistit počátek skautingu

v Napajedlích. Všeobecně byl uznáván počá-

tek třicátých let minulého století. Z té doby

jsou záznamy písemné i fotografické. Našli

jsme však v publikaci Uherské Hradiště –

město a okres, vydané v roce 1934, článek o

napajedelských skautech, který napsal Bo-

huslav Šulc a je zde uveřejněna fotografie

napajedelských skautů asi z roku 1928.

Je to první, nejstarší fotografie a první

písemný záznam o napajedelských skautech.

Podle pozdějších písemných poznámek a

vzpomínek prvních členů je zřejmé, že první

oddíl skautů existoval již předtím a vedl ho

Albert Zakopal-Bertík, majitel elektrodílny v

Napajedlích. Ten se svým bratrem Alfonsem

shromáždili kolem sebe několik hochů a utvo-

řili skautský oddíl. O tom je zmínka i v uvede-

ném článku B. Šulce. Ve vzpomínkách zůsta-

lo jen několik jmen – Břetislav Bachmánek,

Miroslav Kohn, František Šamánek, Alfons

Zakopal. A ve kterém roce to bylo? I to jsme

nakonec zjistili.

Ve skautském almanachu (ročník II., 1923

a ročník III. 1924) je uvedeno, že v Napajed-

lích existoval skautský oddíl. Proto je za

základ – jistě plným právem – vzat rok 1923.

V letech 1931 a 1932 vedl I. oddíl skautů

Bohuslav Šulc. I zde zůstalo ve vzpomínkách

jen několik jmen. Tomáš Báňa, Osvald Duba,

Jiří Hon, Vladimír Nesrsta, František Pácl,

Josef Tabara, Ladislav Zbořil. Z tohoto první-

ho desetiletí se nedochovaly žádné písemné

zprávy kromě uvedeného článku a fotogra-

fie. Traduje se, že byli krojovaní, podnikali

vycházky do okolí Napajedel a spolupraco-

vali s uherskohradišťskými skauty.

Přelom v činnosti nastal v roce 1933, kdy

se do Napajedel z pobytu v USA vrátil Jaro-

slav Hodný – Jerry, který se tam seznámil

s myšlenkami skautingu a začal se o skauting

v Napajedlích usilovně zajímat. Spolu s teh-

dejším vedoucím I. oddílu B. Šulcem učinili

 Junák hlásí - 80 let skautingu v Napajedlích
v místní škole nábor na Junáka. Přihlásilo

nad očekávání velké množství hochů od osmi

o patnácti let. Byl vytvořen II. oddíl skautů,

do kterého byli jako rádcové vybráni hoši z I.

oddílu. Mimo to vznikla smečka vlčat, kterou

vedla skautka Marie Hrubešová. V náboru se

přihlásila i děvčata od osmi až do dvaceti let.

Těm se plně věnovala Růžena Hodná Jerryo-

vá, se kterou spolupracovala již zmíněná

Marie Hrubešová a také Vlasta Šamánková.

Vznikl vůbec první oddíl skautek v Napajed-

lích a roj šotků (nynější světlušky). V té době

měl napajedelský skauting přes 80 členů a na

podzim roku 1933 zde byl utvořen Sbor (nyní

středisko) Junáků-skautů RČs, do jehož čela

byl postaven Jaroslav Hodný-Jerry. Ihned po

náboru nastal čilý ruch v duchu skautském

i kulturním. Vedení sboru i oddílů dostalo

řádný systém i řád a na těchto základech

vlastně pracujeme stále.

Prameny: Sudolský, L.: Historie skautin-

gu v Napajedlích -ofka-

První dochované foto napajedelských skautů - Bohuslav Šulc, Potoček, František Šamá-

nek, Vladimír Šulc, Miroslav Kohn, Miloslav Löwy, vůdce prof. Oskar Hahn, M. Šlégr, J.

Šlégr, Zdeněk Štroblík, Ota Braun, O. Němec

 Ohlasy čtenářů
Od  listopadu 2002 využilo stránek Napa-

jedelských novin ke zveřejnění svého názo-

ru k tématu komunálních voleb několik napa-

jedelských občanů. Rubrika ohlasů čtenářů

se rozrostla do rozměrů, které by v souhrnu

stačily na jedno vydání novin. Omlouváme

se čtenářům za shovívavost a trpělivost, kte-

ré nás přesvědčily u nutnosti stanovit pro

tuto rubriku pevné meze. Pokud ohlasy na

zveřejněný text překročí rozsah 15 řádek

strojopisu A4, vyhrazujeme si právo je krátit,

a v případě, že se vymykají zaměření Napaje-

delských novin, je nezveřejnit vůbec, ani

jako placenou inzerci. Toto oznámení pova-

žujeme současně za vysvětlení autorům, pro

jejichž texty není v naší rubrice místo.

Redakce

JunákJunák
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* jede v X – jede v pracovní den   * jede v X, + - jede v pracovní den a v neděli   * jede v 1-6 – jede pondělí až sobota

 Daně a jak na ně
Dotaz: Podnikám v oblasti obchodu a jsem

nucen často cestovat. Jaké náklady si mohu

uplatnit na cestovné. Je možné určit, co je pro

mě nejvýhodnější?

Odpověď: Nejprve ke druhé části otázky.

Výdaje - náklady (dále jen výdaje) vždy snižují

zisk. O co více projezdíte, o to méně Vám

zůstane. Jak a čím cestovat a zda vůbec cesto-

vat musí vyplynout z nutnosti, z toho, že ob-

chodní záležitosti musíte projednat osobně.

Čas strávený na cestě je časem ztrátovým. V

této době jste mohl vydělávat.

V některém okamžiku je nejvýhodnější tako-

vý způsob cestování, který Vám ušetří čas (ces-

tování autem), jindy zase takový, který Vám

ušetří peníze (cestování vlakem – bez záruky).

Toto si skutečně musíte rozhodnout sám.  

Pojem pracovní cesta není pro podnikate-

le nebo jinou osobu samostatně výdělečně

činnou, popř. pro poplatníka podle § 9 zákona

o dani z příjmu, definován. V zákoně

o cestovních náhradách je definována pouze

„pracovní cesta“ zaměstnance. V každém pří-

padě by mělo jít o cestu, která souvisí

s dosahováním, zajištěním a udržením zdani-

telných příjmů a nikoliv o cestu pro osobní

potřebu. Z důvodu předejití sporům bude vhod-

né respektovat definici pracovní cesty stavené

v zákoně o cestovních náhradách (§2, odst.

1)), kdy se pracovní cestou rozumí doba od

nástupu na cestu k výkonu práce do jiného

místa, než je pravidelné pracoviště, včetně

výkonu práce v tomto místě, do návratu z této

cesty. Přitom pravidelným pracovištěm se pro

podnikatele rozumí také sídlo podnikání uve-

dené v živnostenském nebo jiném obdobném

povolení k podnikání. Tento názor je pode-

přen stanoviskem Ministerstva financí v poky-

nu D-190.

V prokázané výši (to znamená na základě

účetních dokladů - faktur, pokladních dokla-

dů, stvrzenek, jízdenek apod.) se jako daňové

výdaje (náklady) uznávají výdaje (náklady)

při tuzemské pracovní cestě na:

- ubytování,

- na dopravu hromadnými dopravními pro-

středky (metro, autobusy, tramvaje apod.),

- na pohonné hmoty spotřebované silničním

motorovým vozidlem, které je zahrnuto v

obchodním majetku poplatníka

- na pohonné hmoty spotřebované silnič-

ním motorovým vozidlem v

- a na nezbytné výdaje spojené s pracovní

cestou (např. dálniční známka, poplatky za

parkování, poplatky za garážování apod.).

Upozornění: Vlastním silničním motoro-

vým vozidlem nezahrnutým do obchodního

majetku poplatníka není např. automobil naja-

tý formou finančního pronájmu s následnou

koupí najaté věci u kterého poplatník neuplat-

ňuje nájemné jako daňový výdaj („soukromý

leasing“) a přitom doba nájmu ještě neskonči-

la.Vozidlo bude mít poplatník vlastní totiž až

tehdy, až ho po skončení nájemní smlouvy

odkoupí. To znamená, že nemůže uplatnit jako

daňový výdaj částku ve výši sazby základní

náhrady. Jako daňový výdaj může uplatnit

pouze prokázané výdaje za pohonné hmoty

podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 1. ZDP.

Zdroj vymezení: Zákon 586/92 Sb., Zákon

119/92 Sb. O cestovních náhradách.

DAŇOVÝ KALENDÁŘ:

� 17. března 2003 – Čtvrtletní záloha na daň

z příjmu

� 25. března 2003 – daňové přiznání k DPH

za únor a platba daně

- daňové přiznání ke spotřební dani za únor

� 27. března 2003 – odvod spotřební daně

za leden

� 31. března 2003 – přiznání k dani z příjmů

a platba daně za rok 2002

� 15. dubna 2003 – platba zálohy na silniční

daň za I. Čtvrtletí 2003

Ing. Antonín Dospiva,

daňový poradce č. 1598, Tel.: 603 759 133

O D J E Z D Y  V L A K Ů  Z  N A P A J E D E LO D J E Z D Y  V L A K Ů  Z  N A P A J E D E L
 z Napajedel směr Otrokovice

Čas Konečná stanice

4:16 Zábřeh na Moravě * jede v X

4:53 Přerov (Hranice na Moravě * jede v X)

5:17 Přerov * jede v X

6:15 Přerov * jede v 1-6,nejede 21.IV.,17.XI.

6:56 Olomouc hl.n. * jede v X

7:21 Přerov

8:28 Přerov

10:12 Přerov

12:12 Přerov

13:19 Přerov * jede v X

14:10 Přerov

14:10 Bohumín  hr. * jede v X

14:54 Přerov * jede v X

16:04 Přerov

17:18 Přerov * jede v X,+

18:17 Přerov

19:10 Přerov * jede v X,+

19:57 Přerov

22:02 Přerov

 z Napajedel směr Staré Město
Čas Konečná stanice

5:06 Břeclav * jede v X

5:34 Brno hl.n. * jede v 1-6,nejede 21.IV.,17.XI.

6:45 Břeclav

7:38 Staré Město * jede v X

8:07 Břeclav

9:56 Břeclav

10:54 Staré Město * jede v X

11:59 Břeclav

13:00 Staré Město * jede v X

13:50 Lanžhot  hr.

15:02 Břeclav * jede v X

15:50 Břeclav

16:49 Břeclav

18:01 Břeclav

18:51 Staré Město

20:08 Staré Město

21:41 Břeclav

23:04 Staré Město

 S odboráři do světa
Podniková rada odborů závodu Fatra

připravila pro své aktivní členy i důchodce,

rodiny i děti zaměstnanců několik rekreač-

ních pobytů v Itálii, Turecku a Chorvatsku.

Volnou kapacitu zájezdů nabízí i dalším

zájemcům.

� Itálie - Rosolina Mare (23. 5. – 1. 6.)

Rekreace pro důchodce s výhodnou ce-

nou pro odboráře – 4 300 Kč. Cena zahrnuje

dopravu, ubytování ve dvou až čtyřlůžkových

pokojích a polopenzi.

� Itálie - Rosolina Mare (18. - 27. 7.)

Rekreace pro všechny. Nabídka obsahuje

dopravu autobusem, ubytování ve dvou a tří-

lůžkových pokojích a polopenzi. Cena zájezdu

je 6 200 Kč.

� Itálie – Rosolina Mare (22. – 31. 8.)

Rekreace pro děti od 8 do 14 let. V ceně

4100 Kč je zahrnuta doprava, ubytování a plná

penze.

� Itálie – Sicília Mare  (12. – 23. 9.)

Cesta autobusem přes celou Itálii se odmě-

ní báječným koupáním v bahnitých sopeč-

ných lázních Vulkano s výhledem na Liparské

ostrovy a Stromboli. Nabídka zahrnuje dopra-

vu, přepravu lodí a ubytování. Cena od 6 990

Kč podle výběru ubytování.

� Itálie – Gargáno (20. 6. – 1. 7.)

Poloostrov Gargáno je atraktivní nejen

svými plážemi, ale i přírodními zajímavostmi a

antickými památkami. Cena od 5 990 Kč zahr-

nuje dopravu a ubytování.

� Chorvatsko – Vodice (11. – 20. 8.)

Letovisko s možnostmi kulturního i spor-

tovního vyžití. Cena již od 6 900 Kč zahrnuje

dopravu, ubytování, polopenzi i pojištění.

� Tuzemská nabídka obsahuje týdenní

pobyty ve Starém Hrozenkově po celé prázd-

niny, letní tábory pro děti V Brumově-Bylnici a

Vizovicích a jednodenní zájezdy do Olomou-

ce, Velkých Losin, Bojnice a Podhajské.

Jízdní řádJízdní řád
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  v ļase bez oznaļení a veškerém zbývajícím ļase - videotextové informace NTvcable 

Klub českých turistů Napajedla vás zve

ve dnech 1. - 8. května 2003 na cyklistický

výlet Břeclav – Galanta dlouhý 430 kilome-

trů.

Program jednotlivých etap:

Břeclav – Malacky (56 km) – Pohan-

sko, soutok Moravy a Dyje, renesanční zá-

mek v Malackách, františkánský kostel a

klášter s obrannou zdí

Malacky – Gabčíkovo (79 km) – soutok

Moravy s Dunajem, Děví, vodácký areál

Čunovo, zdymadlo Gabčíkovo

Gabčíkovo – okruh (64 km) termální

koupaliště Dunajská Streda, Toplníky, Vel-

ký Meder

Gabčíkovo – Iža (78 km) Komárno –

věžový vodojem, rodiště Franze Lehára,

trhy u kostela sv. Ondřeje, římský tábor

Iža – Štúrovo (42 km) čenkovská leso-

step, katedrála v maďarské Ostřihomi

Štúrovo – okruh (25 km) pohoří Burda,

Kováčovské kopce, nejhezčí říční pláž na

Dunaji , termální koupaliště

Štúrovo – Nové Zámky (48 km) Drieňo-

vá hora, koupání Bajč, barokní františkán-

ský klášter s kostelem sv. Františka z Assisi

(1626)

Nové Zámky – Galanta (39 km) čtyři

zámky, empírový most, kraj rodu Esterházy

Cena: 1 350 Kč ( jízdenky z Napajedel

do Břeclavi a z Galanty do Napajedel včet-

ně přepravy kola, ubytování v tělocvič-

nách a ubytovnách, večeře a snídaně v Iži,

vstupné do baziliky v Ostřihomi v Maďar-

sku)

Termín přihlášek: do 14. dubna 2003

Kontakt: Jiří Kučera, Nad zámkem 1092,

763 61 Napajedla, mobil 737 888 350.

Informace: každé pondělí od 20 do 21

hodin v turistické chatě Na Kapli.

 Jaro na kole

Lázně Zlín – v březnu
Krytý bazén 50 metrů 

pondělí 6.00 –6.45 

7.30 – 16.00 

17.00 – 21.00 

úterý 6.00 – 6.45 7,30 – 21.00 

středa 6.00 – 6.45 7,30 – 21.00 

čtvrtek 6.00 – 6.45 7,30 – 21.00 

pátek 6.00 – 6.45 7,30 – 21.45 

sobota 9.00 – 20.00 

neděle 9.00 – 19.00 

Krytý bazén 25 metrů 

pondělí 16.00 – 17.00 19.15 - 20.15 

úterý 18.00 – 19.00 

středa 15.30 – 17.00 

čtvrtek 16.00 – 17.00 19.15 – 20.15 

pátek 13.30-14.30 17.00 – 18.00 

sobota 12.00 – 19.00 

neděle 9.00 – 17.30 

Dětský bazén 

pondělí 14.00 – 17.00 18.00 – 20.00 

úterý 14.00 – 17.00 18.00 – 20.00 

středa 14.00 – 15.00 18.30 – 20.00 

čtvrtek 14.00 – 17.00 18.00 – 20.00 

pátek 13.30 – 17.00 18.00 – 20.00 

sobota 11.30 – 20.00 

neděle 11.00 – 19.00 

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.

Kdy na fotbal
Rozlosování jarní části Divize D

Napajedla - Dosta Bystrc . 16.3.2003 15.00

Ratíškovice - Napajedla   23.3.2003 15.00

Napajedla  - Mutěnice ..... 30.3.2003 15.00

Horka n. M. - Napajedla .... 6.4.2003 16.00

Napajedla - Morkovice ... 13.4.2003 16.00

Břeclav - Napajedla .......... 20.4.2003 16.30

Napajedla - Slavičín .......... 27.4.2003 16.30

Dolní Němčí - Napajedla .... 4.5.2003 16.30

Napajedla - Slušovice ....... 11.5.2003 16.30

HFK Třebíč - Napajedla ..... 8.5.2003 16.30

Napajedla – Vyškov ............ 5.5.2003 16.30

Napajedla - Jihlava B .......... 1.6.2003 16.30

Hulín - Napajedla ................. 8.6.2003 16.30

Napajedla - Brumov .......... 15.6.2003 16.30

Lipová - Napajedla ............ 22.6.2003 16.30

Začátky vysílání audiovizuálního zpravodajství

Pozvánky na sportovní akcePozvánky na sportovní akce

 TSM informuje
Jak jsem se dozvěděl na posledním

jednání zastupitelstva, měly by naše no-

viny vycházet cca 2 x měsíčně. Tím se

k nám mnoho informací dostane dříve

než nyní a noviny budou aktuálnější. Ale

prostor novin není nekonečný a při nej-

lepší vůli se tam všechny informace ne-

objeví. Chtěl bych vás proto upozornit

na internetové stránky Technické sprá-

vy, na kterých naleznete mnoho důleži-

tých informací - provozní dobu, výši po-

platků za svoz odpadu, plán zimní údržby,

plán svozu odpadu, pohřby v Napajedlích

a mnoho dalších.

V rámci volné kapacity serveru je zde

nový odkaz - zajímavé fotografie.

V současné době jsou zde fotografie z vá-

nočního koncertu v kapli, z návštěvy pana

starosty v obci Kľak, z činnosti Technické

správy, z rozhlasového vysílání z Napajed-

le a z 1.plesu obchodních společností.

Je zde však ještě spousta místa, pro

fotografie z dalších akcí, pořádaných or-

ganizacemi na území města. Co musíte

udělat pro to, aby  tam byly i vámi poří-

zené fotografie? Ti zkušenější je můžou

zaslat na adresu ts@napajedla.cz, méně

zkušení přinést osobně na SM kartě, CD

nebo disketě do kanceláře Technické

správy. Mělo by se jednat o fotografie,

které mají vztah k městu nebo k jeho

organizacím, a nemají komerční charak-

ter - sportovní akce a kulturní pořady,

školní akce apod. Fotografie urážlivého

nebo zesměšňujícího charakteru nebu-

dou uveřejňovány.

Prohlížet si můžete fotografie z inter-

netových stránek města, nebo Technic-

ké správy.

Internetová adresa města Napajedla:

www.napajedla.cz

Internetová adresa Technické sprá-

vy:  www.volny.cz/tsnapajedla

Ing. Aleš Jirků

S jarem se k nám vrátilo slunícko. Vylá-

kalo nás na procházku a vylepšilo

nám náladu, ale na to, dát zimní oblecení

do cistírny, si ješte pockáme.


