
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

ZÁŘÍ 14/2003 CENA 4,- KČ

DNES SI PŘEČTETE
�  Když příjmy nestačí

�  Přechody pro chodce

�  ZUŠ v novém

�  80 let skautingu

�  Nové knihy, informace, pozvánky

�  Náš recept

Rozhovor s vedoucí odboru soc. věcí A. Kašnou
Když příjmy nestačí, může lidem pomoci stát

Ať chceme nebo ne, někdy je sociální
odbor něco jako světlo na konci tunelu.
Samozřejmě ne pro všechny, ale pro skupi-
nu našich spoluobčanů určitě.

Jsou lidé, kteří ani nevědí, kde „sociál-
ka“ má své kanceláře, ale na druhé straně

Svatováclavský večer
Klub kultury Napajedla ve spolupráci

s Divadlem Zdeňka Štěpánka, slováckým
souborem Radovan, členy napajedelského
střediska Junák a dalšími dobrovolníky při-
pravuje na pátek 26. září 2003 „Svatovác-
lavský večer“ s pochodňovým průvodem
městem. Průvod v historických kostýmech
vyjde ze zámeckého parku v 19 hodin. Po
zastávce před městskou radnicí se znovu
vrátí do zámeckého parku, kde pokračuje
svatováclavské setkání kulturním progra-
mem s vystoupením skupin historického
šermu.

Všechny občany zvou pořadatelé.

 80 let skautingu
Vernisáž výstavy k 80. výročí skautingu

v Napajedlích se koná 18. září v Koncertní a
výstavní síni Klášterní kaple v budově ZUŠ
v Komenského ulici.

Bohatá dokumentace a mnoho originál-
ních exponátů slibují v nezvyklém prostře-
dí nevšední zážitek. iN

Podzim se svými chladnými rány, dlou-
žícími se večery a nádhernými teplými
barvami je tady. Foto B. Velecká

jsou mezi námi tací, kteří by se bez ní každý
měsíc neobešli. Na jedné straně odbor,
který lehce míjíme, když jdeme pro sta-
vební povolení pro naši novou vilu, na
druhé straně poslední jistota určitého stavu
přežití.

Ale to je opravdu velké zjednodušení
laického pohledu na rozsáhlost práce odbo-
ru sociálních věcí. Další řádky budou toho
jenom důkazem.

Vizitka vedoucí odboru sociálních
věcí napajedelské radnice:

• Alena Kašná, 47 let
• od narození žije v Napajedlích, je vda-

ná, má 3 děti
• maturovala na Střední ekonomické ško-

le ve Zlíně
• na Městském úřadě v Napajedlích pra-

cuje od r. 1980. Začínala v evidenci oby-
vatelstva, dlouhá léta byla matrikářkou,
později pracovala na správním odboru

• od roku 1991 je vedoucí sociálního od-
boru

• do funkce ji na návrh tajemníka jmenuje
a odvolává Rada města
(pokračování rozhovoru na str.2)

MĚSTO NAPAJEDLA
SPORTOVNÍ KOMISE

POŘÁDÁ

Slavnostní otevření
SPORTOVIŠTĚ U ŠKOL

dne 25. září 2003 v 15 hodin

Program:
Zahájení

Vystoupení členů ASPV (mladší
žákyně a přípravka kopané)

Utkání v kopané – mladší žáci
Atletické soutěže žáků ZŠ
Vystoupení členů ASPV

V případě nepříznivého počasí
se akce nekoná.
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� Myslíte si, že se lidé dnes vyznají

v tom, co vlastně patří pod váš odbor, o co

mohou žádat v Napajedlích, s čím musí do

Otrokovic nebo přímo na kraj do Zlína?

“Celý systém sociálního zabezpečení se

dá pro přehlednost rozdělit do takových tří

balíků: jde o oblast sociálního pojištění a

připojištění, oblast sociální podpory a oblast

sociální pomoci. Každá oblast – nebo jak

jsme si pomohli výrazem „balík“ – má svoje

zákonitosti fungování a každý občan je do

těchto balíků nějakým způsobem vtažen,

protože oblasti se navzájem prolínají.

Sociální pracovnice, která je zaměřena

na pomoc, podporu a doprovázení občana,

aby byl schopen čerpat ze svých zdrojů a

řešit svou sociální situaci, mu pomáhá

v orientaci právě v těchto oblastech. Zkrátka

- co by měl mít občan ve své dané životní

situaci vyřízené, kde to vyřídí a jak při daném

vyřizování postupovat.

Naše kompetence nedoznaly reformou

žádných změn, druhy dávek sociální péče

vyplácíme ve stejném rozsahu. Veškerá agen-

da dřívějšího okresního úřadu přešla do Ot-

rokovic (např. příspěvek na výživu nezletilé-

mu dítěti, na které rodič neplatí alimenty,

mimořádné výhody a příspěvky těžce zdra-

votně postiženým lidem). Do Zlína již občané

jedou pouze vyřizovat na okresní správu

sociálního zabezpečení (OSSZ) žádost o zvý-

šení důchodu pro bezmocnost nebo posou-

zení zdravotního stavu dítěte. Ve Zlíně je

také náš nadřízený orgán, Krajský úřad Zlín-

ského kraje. S ním se občané setkají při vyři-

zování umístění do domovů důchodců, ne-

boť kraj je jejich zřizovatelem. A také ve

správním řízení při odvolání proti našemu

rozhodnutí.

Úplně nejlepší je začínat u nás, a to buď

osobně nebo i telefonicky.”

� Než se dostaneme přímo na vaše

pracoviště v Napajedlích, do přízemních

místností bývalé spořitelny, kam vás od

ledna letošního roku přestěhovali, tak si

ještě zkusíme podrobněji prozkoumat ji-

nou oblast...

“Dávky státní sociální podpory (SSP) pro-

bereme nejdříve. Ty u nás na odboru nedělá-

me, má je na starosti kontaktní místo Magis-

trátu města Zlína pár metrů od našich dveří,

rovněž v budově spořitelny. Patří sem napří-

klad populární přídavky na děti, sociální pří-

platek, příspěvek na bydlení a dopravu (tyto

závisí na příjmu), dále rodičovský příspě-

vek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstoun-

ské péče, porodné a pohřebné.

Do systému SSP již nevstupují zaměstna-

vatelé – pouze potvrzují příjem. Dávky SSP

jsou financovány ze státního rozpočtu. Právě

tyto dávky musí mít občan (pokud na ně má

nárok) vyřízeny, když jde k nám požádat o

pomoc a jeho situace se musí řešit i finanční

podporou – dávkou sociální péče do životní-

ho minima.”

Rozhovor s ved. odb. soc. věcí Alenou Kašnou
Když příjmy nestačí, může lidem pomoci stát

� Na tyto dávky sociální péče dostává

radnice peníze od státu?

“Samozřejmě. Jde o státní dotace, které

jsou jako finanční prostředky města účelově

vázané pro výplatu dávek. Občany bude ur-

čitě zajímat kolik to bylo za loňský rok - více

než 13,1 milionu korun!

Uznáte, že to není málo peněz na jednu

spádovou obec... Rozpočtový odhad musí-

me v této oblasti dělat každý rok, protože se

zvyšuje počet nezaměstnaných, počet neú-

plných rodin, a tím logicky narůstá potřeba

financí od státu do této oblasti.

Proto vyplňujeme statistiky, výkazy a

jsme také samozřejmě státem kontrolováni (

NKÚ,    MPSV, Krajský úřad).”

� Oblast sociální pomoci můžeme laic-

ky rozdělit na dvě části: sociální služby a

výplaty sociálních dávek. Právě ty jsou

vaší nejdůležitější činností?

“Ano, na základě žádosti občanů rozho-

dujeme o dávkách sociální péče pro staré a

zdravotně postižené občany, dále pro neza-

městnané, lidi v nouzi, bezdomovce, lidi ne-

přizpůsobené a pro rodiny s dětmi.

Podle toho, co rozhoduje, můžeme pro

srozumitelnost shrnout dávky do tří skupin

- dávky z důvodu sociální potřebnosti

(např. doplatek do životního minima), ročně

asi 10,5 milionu korun

- dávky občanům se zdravotním postiže-

ním a starým občanům, např. příspěvek na

individuální dopravu, na zvýšené náklady

související s trvalým používáním kompen-

začních a ortopedických pomůcek, na pro-

voz telefonní stanice (zde se nezkoumá výše

příjmu ani majetkové poměry) - ročně okolo

2,6 milionu

- příspěvek při péči o osobu blízkou nebo

jinou (o bezmocnou osobu starší 80 let, nebo

dítě starší 1 roku dlouhodobě těžce zdravot-

ně postižené).”

� Připadá mi v tuhle chvíli, že váš

odbor je něco jako prodloužená ruka stá-

tu, která se stará o své občany prostřed-

nictvím instituce, která se jmenuje Měst-

ský úřad.

“Svým způsobem to tak je. Pracovnice

odboru sociálních věcí je tady od toho, aby

pomohla každému jedinci řešit jeho spole-

čenskou situaci. Občan si ale musí uvědomit,

že nejsme charitativní spolek, že nemůžeme

nést zodpovědnost za jeho sociální situaci,

problém, životní pohromu a že pokud on sám

nemá snahu přispět k řešení - byť postupně,

po krocích - je pomoc pouze jednorázová,

krátkodobá. Vyřeší pouze určitý moment,

určité období, ale neřeší situaci jako celek.

Dál se zaplétá, rostou nezaplacené účty, ne-

splácené půjčky, finanční závazky...

Všechno má své zákony a podle nich se

musíme řídit. Kdybych měla teď mluvit úřed-

ním jazykem, řekla bych, že v našem odboru

„realizujeme soubor opatření státu, který za-

jišťuje určité sociální (životní), ekonomické

(hospodářské) a politické možnosti státu vůči

svým občanům“.”

� Do životního minima doplácíte pou-

ze nezaměstnaným? Jen ti najdou u vás

útočiště?

“To ne. Občan musí být buď nezaměstna-

ný a evidován na Úřadu práce v Otrokovicích,

anebo zaměstnaný a mít nízký příjem. Tím,

že má on nebo společně posuzované osoby

(rodina) nízký příjem, dostává se pod hranici

hmotné nouze a za splnění dalších podmínek

v zákoně má potom nárok na sociální pomoc

od státu. Samozřejmě, že zákon umožňuje

poskytnout nezbytnou pomoc i tehdy, po-

kud je občan v ohrožení života a nesplňuje

přitom podmínky zákona.

Přes charitu a nestátní organizace zajiš-

ťujeme také ubytování. Např.v azylovém

domě Samaritán v Otrokovicích máme trvale

ubytováno 6 bezdomovců, ale jejich počet

kolísá s ročním obdobím, jejich zdravotním

stavem, příp. také s výkonem trestu.

Naše pomoc není však jen strohé dopočí-

távání příjmů. Například občan, který se vrá-

til z vězení nebo z léčení (alkohol, drogy),

nemá většinou občanský průkaz a tudíž se

nemůže jít přihlásit do evidence ÚP ani vyři-

zovat další své záležitosti. Tam začínáme

úplně od začátku, a to vyřízením rodného

listu.

Velkou starost nám dělají rozpadající se

rodiny a osamělé (neprovdané) matky. Ta-

ková mladá maminka mnohdy ani neví, jak a

kde se přiznává otcovství a na co všechno

má nárok. Co se dá třeba vyřešit na matrice a

s čím musí k soudu. Nemůžeme řešit vztah

mezi manžely nebo mezi partnery, ale musí-

me chránit práva dítěte, které za nic nemůže.

Pomáháme rodiči řešit otázky rodičov-

ské zodpovědnosti, výživného, úpravy sty-

ku rodiče s dítětem, případně bydlení. Opat-

rovníkem, který zastupuje dítě u soudu, je

pak obec III. stupně, to je MěÚ Otrokovice.”

� Těch informací je opravdu tolik, že

se v tom člověk skoro nemůže vyznat. Jak

postupovat, když opravdu něco potřebuji

a nevím, jak na to?

“Přijďte k nám do odboru. Podle vašich

požadavků a vaší žádosti o tu kterou službu

či pomoc věc buď vyřešíme přímo

v Napajedlích, nebo vám vysvětlíme, jak po-

stupovat. Dávek sociální péče je skutečně hod-

ně. Máme pro občany zpracován jejich pře-

hled a přiřazeny i úřady, které je poskytují.”

� Ale to pořád ještě není vyčerpávají-

cí přehled o činnosti vašeho odboru. Ještě

jsme se nezmínili o domově důchodců,

domech s pečovatelskou službou a klubu

důchodců, o práci sociální komise pod

vedením MUDr. Škrabala, o sociální pre-

venci a sociálně právním poradenství pro

občany...

“Zkusím to opravdu stručně.

V oblasti samostatné působnosti obce

rozhodujeme o ustanovení zvláštního pří-

jemce důchodového pojištění a o výchov-

ných opatřeních rodičům nezletilých dětí při

neplnění rodičovské zodpovědnosti. Zpro-

středkováváme žádosti do domovů důchod-
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ců a domů s pečovatelskou službou. O umís-

tění do DD rozhoduje krajský úřad, do DPS v

Napajedlích (Pod Kalvárií a Sadová) Rada

města na návrh sociální komise. Tato komise

se dále zabývá sociálními problémy ve měs-

tě a navrhuje radě dotace nestátním organi-

zacím.

Pro klub důchodců zajišťujeme měsíční

program a organizujeme zájezdy (letos to

byla Lednice a Lešná). Vydáváme také tisko-

pisy žádostí k odškodění občanů za nucené

práce a další odškodnění podle vydaných

zákonů, spolupracujeme s pečovatelskou

službou při vyhledávání občanů, kteří potře-

bují pomoc. V rámci sociální prevence po-

máháme řešit výchovné problémy dětí a

mladistvých, spolupracujeme s městskou i

státní policií, se školami a ústavy...

Víte, rozsah naší práce je velký, ale vý-

sledky nejsou hmatatelné. Jsem ale přesvěd-

čená, že se odrazí alespoň na spokojenosti

našich spoluobčanů, i když ne vždycky mů-

žeme ze zákona vyhovět všem. Při různých

negativních a podrážděných reakcích lidí

nám kolikrát pomáhají držet se nad vodou ne

odborná školení, ale moudra a zkušenosti

Pozdrav z Napálska
Ahoj děvčico,
děkuju za optání, máme se dobře.

Dost mě to horko zmáhalo, ale už je dob-
ře. Odstěhovali jsme se s babičkou na
chajdu a užíváme klidu. Není tu televize
ani rádio ani noviny nečteme. Stejně je to
jenom samý podvod, vražda a havárie.

Posledně jsem Ti psal, že u nás opra-
vují všecky školy. Na té staré, do které jsi
chodila i ty, začali už loni. Opravili stře-
chu a vyměnili okna. Stálo to skoro 8
milionů korun. Letos přes léto vyměnili
okna i na nové. Nechce se věřit, že to stálo
13 milionů korun. Deseti prý vypomohl
stát. A hned vedle do kláštera přestěhova-
li lidušku. Pamatuješ, jak jste tam měli
málo místa? V pondělí se konečně trochu
ochladilo, a tak jsem si říkal, že se na tu
slávu půjdu podívat. A představ si, že ty
opravené školy byly zavřené, prý stávka.
Tak jsem se jenom podíval jak pokročila
oprava hřiště, stavil jsem se na poště pro
důchod, doma zalít kytky a odpoledne
jsem si šel prohlédnout nové třídy liduš-
ky na klášteře. Dokonce muzika tam hrá-
la. Také jsem si koupil noviny, abych si
přečetl, proč budou odboráři demonstro-
vat. Nemyslím si, že o státních penězích
mohou dobře rozhodovat ti, kdo mají hlu-
boko do kapsy. Ale nejspíš tomu nerozu-
mím. Taky prý zemědělci se budou zase
dávat dohromady. Ale nepřečetl jsem si
nic, jenom jsem si na chvilku zdříml a
babička do nich zabalila cibule od mečí-
ků. Podzim už je tady. Nejspíš už na té
chatě dlouho nepobudem.

Ahoj, děda.
A babička vás všecky pozdravuje.

starších spoluobčanů. Pro ty je každá, byť i

špatná zkušenost v rodině a okolí poznáním

a odrazovým můstkem k dalšímu životu.

Svou poradenskou činností se snažíme

vysvětlit lidem to, čemu třeba nerozumějí,

nebo si nedovedou představit důsledky své-

ho špatného rozhodnutí. Jsou případy, kdy

jsme pro občana opravdu světlo na konci

tmavého tunelu. Ale od toho „sociálka“ je,

lidé vždycky byli zvyklí, že jim alespoň čás-

tečně vždycky pomůže … “

Děkuji vám jménem čtenářů za obrov-
skou spoustu informací!  (stý)

Poznámka na závěr:

V červenci 2003 bylo v naší spádové ob-

lasti 688 občanů nezaměstnaných, z toho 391

přímo v Napajedlích. Míra nezaměstnanosti

byla 10,26 % (Napajedla 10,00 %).

V loňském roce bylo ve stejném období

598 nezaměstnaných občanů (Napajedla 337).

Míra nezaměstnanosti byla 8,92 % (Napa-

jedla 8,62 %).

V měsíci září očekáváme nárůst počtu

nezaměstnaných o absolventy škol všech

typů.

Přechody pro chodce
Se začátkem školního roku opět vyvstá-

vá otázka bezpečnosti dětí na dopravních
komunikacích.  Problematickým se přechod
přes městské komunikace stává i pro ostatní
občany. Na úseku přes Napajedla dlouhém
3 kilometry jsou chráněné přechody pro
chodce na čtyřech místech. Je to dost?

Ing. Aleš Jirků, ředitel Technické sprá-

vy města: „Již několik let občané z oblasti

Lány upozorňují na velmi nebezpečnou situ-

aci při přecházení silnice. Město se rozhodlo

tento problém řešit zbudováním přechodu.

První jednání před několika lety narazilo na

problém autobusové zastávky. Aby mohl být

přechod před křižovatkou s ulicí Na Malině,

bylo by nutno zbudovat zastávku autobusu

mimo silnici. Náklady několik desítek tisíc.

Navrhl jsem tedy posunutí přechodu pro

chodce až za tuto křižovatku, s tím, že by se

dobudoval kousek chodníku a přechod pro

chodce přes místní komunikaci Na Malině.

Oba přechody by byly  řešeny samozřejmě

jako bezbariérové. Umožnily by bezpečnější

přechod dětí a starších občanů z oblasti Lány

na horní stranu silnice, kde je umístěn ob-

chod a z dopravního hlediska bezpečná ces-

ta parkem do školy. Děti a mládež, kteří jezdí

ze sídliště Malina směrem na Topolnou nebo

přijíždějí ze Zlína, by samozřejmě těchto pře-

chodů také využívali. Požádal jsem dopravní

inspektorát o stanovisko, bohužel bylo zamí-

tavé.

Na chybějící přechod pro chodce upo-

zorňovali také zaměstnanci Fatry, kteří pře-

cházejí silnici III. třídy před mostem cestou

na autobusové nádraží nebo domů. Město

Napajedla zažádalo o povolení těchto pře-

chodů a zde je výpis z rozhodnutí:

5. silnice III/49724 – Lány, Na Malině

Vzhledem k malému pěšímu provozu

v této lokalitě a tedy neměnnému stanovisku

DI policie ČR nelze zřízení dvou přechodů

pro chodce stanovit.

6. silnice III/49725 – u autobusového

nádraží v Napajedlech

Vzhledem k tomu, že se jedná o přehled-

né místo s nižší intenzitou chodců než 1200

za 24 hod. a vzhledem k nesouhlasnému sta-

novisku DI Policie Zlín nelze zřízení přecho-

du pro chodce stanovit.“

Dotazem na Městském úřadě jsme se

pokusili zjistit, zda je toto rozhodnutí defini-

tivní.

Ing. Irena Brabcová, místostarostka:

„V žádném případě se nechceme s touto od-

povědí spokojit a požádali jsme o jednání na

oddělení Policie ČR v Otrokovicích. Doufá-

me, že se k nám připojí i okolní obce, které se

s podobným problémem rovněž potýkají,

a problém bezpečnosti na komunikacích

bude řešen komplexně. Vítanou pomocí by

bylo i stanovisko občanů, vyjádřené způso-

bem pro podobné záležitosti vhodným – např.

peticí.“
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V pondělí 1. září 2003 byly za hojné účas-

ti žáků a rodičů, učitelů a příznivců školy

z řad občanů otevřeny nové učebny Základ-

ní umělecké školy R. Firkušného v rekonstru-

ované části budovy č. p. 305 v Komenského

ulici. Hosty této významné události byli ná-

městek hejtmana Zlínského kraje Ing. Michal

Hanačík, vedoucí odboru školství, mládeže a

sportu Zlínského kraje PhDr. St. Minařík, sta-

rosta města Napajedla MVDr. Antonín Čer-

nocký, místostarostka Ing. Irena Brabcová a

další členové městského zastupitelstva.

Písničkou vítala před budovou školy

všechny zúčastněné Velehradská cimbálová

muzika pod vedením učitele ZUŠ Josefa Ma-

 Základní umělecká škola v novém

ZUŠ na nové adrese
Základní umělecká škola Rudolfa

Firkušného, Komenského 305
tel.:  577 944 257

e-mail:  zusnap@zlinedu.cz

Den otevřených dveří
1. září letošního roku byly slavnostně

otevřeny nové učebny Základní umělecké

školy R. Firkušného v budově bývalého kláš-

tera. Pro hudební a výtvarný obor základní

umělecké školy zde byla upravena dvě pod-

laží a kromě prostorných učeben je škola

bohatší i o nový koncertní sál, který by měl

v budoucnu posloužit i literárně dramatické-

mu oboru.

Pro všechny zájemce z řad veřejnosti,

kteří si chtějí novou školu prohlédnout, bu-

dou její prostory ještě jednou zpřístupněny

v sobotu 20. září v době od 13 do 17 hodin.

Zpívání od 5 let
Základní umělecká škola R. Firkušného

zahájila hodiny zpívání dětského sboru pro
děti od 5 let. Koná se každé pondělí od 15.45
hodin, školné na I. pololetí činí 300 Kč.

rečka. Dokud všechny drobná dešťová pře-

háňka nevehnala do vstupní chodby. Tam

promluvil ke shromáždění ředitel školy Mgr.

Emil Sláma, který poděkoval všem, kdo se o

přestěhování školy zasloužili a popřál dě-

tem, aby se jim v nové škole líbilo a aby

prospívala jejich uměleckému vzdělávání.

Slova díků, uznání a přání všeho dobrého

přidali i přítomní zástupci zřizovatele školy,

Zlínského kraje. Historii budovy od jejího

vzniku do dnešních dnů připomněla mís-

tostarostka Ing. Irena Brabcová. Ocenila ze-

jména úsilí všech firem na dodržení termínu

úprav školy, které ve finančním vyjádření

činí téměř 3 miliony korun.

Poté měla napajedelská veřejnost mož-

nost prohlédnout si celé dílo, prostorné a

útulné učebny, dílny výtvarného oboru, kon-

certní sál, zázemí školy i výstavku prací

v sousední bývalé klášterní kapli. Od prv-

ních hodin již začala škola žít běžným živo-

tem a žáci si se svými učiteli upřesňovali

rozvrhy výuky. Mnozí sice staromilsky za-

vzpomínali na starou školu, byla to však

vzpomínka velmi pomíjivá. Důležité je, že se

vším potřebným si do nových prostor přines-

li s sebou dobrou náladu, tvořivou atmosfé-

ru, kamarádské vztahy a chuť do práce. A o

nápady, jak  s lepším a větším životním pro-

storem rozšířit i své výchovné působení,

není mezi pedagogy nouze. -veb- Muzikálový koncert
První koncert v sále Základní umělecké

školy R. Firkušného se koná ve čtvrtek 25.
září. Melodie z muzikálu Rebelové jako
vzpomínku na uplynulé prázdniny a skvělý
hudební tábor přednese „táborový orches-
tr“ žáků základní školy.

Začátek koncertu je v 17 hodin.
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Z výstavy o historii skautingu v Napajedlích před pěti lety.

Již několikrát bylo v napajedelských

mediích uvedeno, že Středisko Junáka

v Napajedlích vzpomíná osmdesát let od za-

ložení skautingu v našem městě a k tomuto

výročí již uskutečnilo několik akcí. Pro nej-

bližší dobu připravuje výstavu. Její zahájení

bude ve čtvrtek 18. září 2003 v 17 hodin

v bývalé kapli dřívějšího kláštera a bude ote-

vřena do 12, října 2003. Výstava má seznámit

návštěvníky se skautingem od jeho počátků

až po dnešní dny.

Je tomu pět let, co jsme měli podobnou

výstavu k 75. výročí skautingu u nás. Byla

v malém sále sokolovny, trvala šest dnů a

podepsaných návštěvníků bylo 220.

„Je to nádhera. Krásně a těžce se vzpomí-

ná,“ napsal Karel. Spokojená byla i PhDr.

Milada Písková: „Výstava se vám podařila,

Díky.“ „Navštívil jsem vaši výstavu a jsem

spokojen s jejím uspořádáním i rozsahem.

Věřím, že další generace budou pokračovat

v rozvoji skautingu v Napajedlích,“ napsal

předseda ORJ Zlín, ing. Jiří Scheinder.

Jak šla historie
V roce 1874 byl založen na popud hra-

běnky Mathildy ze Stockau Klášter milosrd-

ných sester sv. Kříže, který byl vystavěn

v roce 1876. Původní pseudogotický ráz stav-

by byl zničen pozdějšími úpravami a interiér

byl modernizován. V bývalé klášterní kapli

se dochovaly nástěnné malby ( Velehrad a

Hostýn), jejichž autorem je Jano Kóhler.

Téměř po celou svou historickou dobu

objekt kláštera sloužil ke vzdělávacím účelům.

V roce 1879 byl založen Milosrdnými sest-

rami sv. Kříže vychovávací ústav LUDMILA,

který zde působil až do roku 1948. Např. ve

šk. roce 1937/38 měl ústav šest druhů výuky

- ústav pro vzdělávání učitelek mateřských

škol, roční odbornou školu rodinnou, cvič-

nou školu mateřskou, trojtřídní školu obec-

nou, trojtřídní školu měšťanskou a roční učeb-

ný běh.

Součástí ústavu Ludmila byl i penzionát.

V roce 1948 byl tento druh škol zestátněn

a řádové sestry rozmístěny do pečovatel-

ských domovů.

Od roku 1954 bylo v objektu umístěno

nejdříve učiliště Slaviamotoru, posléze Uč-

ňovská škola pro podniky místního hospo-

dářství, později Střední odborné učiliště, kte-

ré bylo v sedmdesátých a osmdesátých le-

tech jedním z největších učilišť v okrese. Po

sloučení s Učilištěm Otrokovice a Integrova-

nou střední školou zůstala budova v roce

1997 opuštěna.

Darovací smlouvou ze dne 9. 4. 2002 byly

objekty kláštera – nejstarší střední část

s přístavbou č. p. 304 a novější jižní část č. p.

305 - včetně přilehlých pozemků převedeny

na Město Napajedla. V říjnu téhož roku roz-

hodlo zastupitelstvo o poskytnutí potřebných

prostor v objektu kláštera základní umělec-

ké škole, která doposud působila v nevyho-

vujícím objektu na náměstí TGM. Část příze-

mí, původně byt školníka, je pronajata Chari-

tě Sv. Anežky Otrokovice, zbývající prostory

v přízemí, které tvoří klášterní kaple a její

zázemí, zůstávají ve správě města.

Projekční a přípravné práce byly dokon-

čeny v březnu, vlastní realizace započala v

květnu a ukončena byla kolaudací stavby

v pátek 29. srpna. V letošním roce byly upra-

veny vnitřní prostory, v dalších letech bude

nutné provést rekonstrukci střechy a úpravu

obvodového pláště budovy.

Poděkování patří celému realizačnímu

týmu - projektantu stavby ing. arch. Michalu

Hladilovi, dodavateli veškerých stavebních

a zdravotně technických prací firmě Pozi-

mos, dodavateli rekonstrukce elektrorozvo-

dů firmě INEL a firmě Březík, která rekonstru-

ovala ústřední vytápění. TDI prováděl Měst-

ský úřad Napajedla prostřednictvím ing. Foj-

tů. Za dobře vykonanou práci, vstřícný a

obětavý přístup všech zúčastněných k celé

zakázce a zejména za splnění termínu. Do-

končení stavby umožnilo zahájit 1. září 2003

školní rok Základní umělecké školy Rudolfa

Firkušného v nových vyučovacích prosto-

rách.

Ze zahajovacího projevu místostarostky
města Ing. Ireny Brabcové

Výstava k 80-ti letům skautingu v Napajedlích
A vůdce VaLŠ Jiří Lodin připsal: „Milé sestry

a bratři, zdravím vás za sebe a vyřizuji po-

zdravy za instruktory Valašské LŠ a LK a také

za středisko ORJ Vsetín. Jsem rád, že jdeme

po stejné stezce.“ Výstavu navštívil i před-

nosta okresního úřadu ve Zlíně Zdeněk Do-

stál: „Přejeme hodně zdaru a hodně dobrých

skautských zážitků. Ať je na co vzpomínat.“

„Čas letí, ale vzpomínky zůstávají. Je dobré si

občas vzpomenout na staré dobré časy. Vý-

stava se nám moc líbila,“ píší Šmudla a Zuza.

„Je krásné vrátit se o 30 let zpátky. Díky,“

napsal ing. Tomáš Černý. A podobných zápi-

sů je v pamětní knize spousta. Negativní ohlas

jsme nezaznamenali.

Většina návštěvníků své pocity vyjádřila

pořadatelům ústně. Obdivovali množství

exponátů a hlavně to, že se je podařilo ucho-

vat tolik let přes všechny problémy, které

skauting prožíval, a znovu je ke slávě skautin-

gu shromáždit.

Zveme vás proto i nyní na naši výstavu a

těšíme se na vaši návštěvu. -ofka-

Do bývalé klášterní budovy na Komen-

ského ulici se vrací život. Otevření nového

sídla Základní umělecké školy předcházelo

několik koncertů v bývalé klášterní kapli i

aktivita otrokovické Charity. Již 18. září bude

v kapli zahájena výstava věnovaná 80. výro-

čí, které letos slaví napajedelští skauti.

První Napajedelský salon, který infocen-

trum připravuje na měsíce listopad a prosi-

nec bude otevřenou přehlídkou výtvarných

prací. Základním záměrem je představit prá-

ce profesionálních i amatérských umělců.

Vyzýváme tímto k účasti nejen malíře, ale i

sochaře, grafiky, keramiky, tvůrce jakéhoko-

li oboru, aby své práce předvedli na volné

předvánoční přehlídce. Podmínka účasti je

jediná – kladný vztah k našemu městu.

Součástí salonu budou předvánoční kon-

certy, které do kaple připravuje několik pořa-

První salon pro výtvarníky z Napajedel
datelů. Koncertní a výstavní síň Klášterní

kaple, v jednom domě se “zuškou”, slibuje

mnoho pěkných chvil nejen před letošními

Vánoci. Duchovní a vzdělávací osa Napaje-

del, případně pojmenovaná Komenského,

tak dostává letos další důstojný bod. iN

Infocentrum nejen pro hosty
Cesta do Infocentra Napajedla může být

užitečná i pro občany, kteří mají své město v

malíčku. Najdou zde - jak jinak - informace,

ale také si zde mohou zakoupit mapy turistic-

ké, mapy cyklostezek, průvodce na cesty,

publikaci Baťův kanál a další zajímavosti.

Infocentrum najdete Na Kapli v budově

Městského kina, tel. 577 944 247 a 737 230 563,

e-mail: infocentrum@napajedla.cz.
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22. srpna 1914 se narodil v Napajedlích
(Kollárova ulice č. 484) Bartoloměj Rano-
frej. Dorostl do čtyř let, když mu zemřela
maminka. Péče o chlapce se ujala babička.
Bartoloměj vychodil v Napajedlích obec-
nou a měšťanskou školu. Potom se vyučil
zámečníkem u pana Krátkého. Po vyučení
pracoval nějaký čas v dílně, kde se vyučil.
Další zaměstnání dostal ve Fatře. V letech
1935 až 1938 si odsloužil vojenskou základní
službu u 27. pěšího pluku v Uherském Hra-
dišti. Propuštěn do civilu byl v hodnosti
četař. Fatra jej přijala zpět.

Byla třicátá léta. Významná daty 29. září
1938 a 15. března 1939. Bartoloměj Ranofrej
nesouhlasil s okupací Československa. Za-
pojil se do ilegální organizace Obrana náro-
da už na jaře 1939. Uvažoval, že opustí vlast.
Zaměstnání ve Fatře mu nabídlo příležitost
a on ji využil.

Fatra vysílala do sesterského závodu
Borovo skupinu svých odborníků, jejichž
posláním bylo organizovat zde výrobu pro-
tiplynových masek. Skupina pracovníků
z Fatry vycestovala do Jugoslávie v listopa-
du 1939.

Zastupitelský úřad ČSR v Bělehradu
zprostředkoval odjezdy dobrovolníků do
Francie, kde se utvářela Československá
zahraniční armáda. Bartoloměj se přihlásil
a 9. prosince odjel s dalšími dobrovolníky
přes Řecko, Turecko, Sýrii a odtud lodí do
Agde ve Francii. Tam byl 14. ledna odveden
a poslán na frontu. Francouzská armáda
neudržela tlak Němců, rozpadla se. Bartolo-
měj Ranofrej opustil Francii v přístavu Séte,
dostal se do Gibraltaru, odtud do Velké
Británie, do Liverpoolu a Chestru. Přihlásil
se do vojenské letecké jednotky a byl přijat.

Prošel půlročním školením, Po ukonče-
ní kurzů byl přidělen k 311. československé
bombardovací peruti RAF.

Prožíval celou válku náročnou službu
leteckého mechanika. Poznal většinu letec-
kých základen ve Velké Británii, ve Skotsku
a Severním Irsku. Plnil denně vojenské po-

V boji za svobodu Československa
vinnosti. Ovlivňo-
valy jej úspěchy
leteckého perso-
nálu, s napětím
očekával návraty
kamarádů z boje,
prožíval úzkost o
členy posádek.

Do své vlasti
se vrátil v srpnu 1945 a sloužil pak ještě
v Československé armádě. Demobilizován
byl jako poručík letectva v listopadu 1945.
Zaměstnán byl v Praze a ze svazku armády
odešel jako kapitán. V příštích letech dosá-
hl hodnosti majora a pak plukovníka letec-
tva.

Podplukovník Bartoloměj Ranofrej ze-
mřel 24. června 2003. Byl pochován v Praze
se všemi vojenskými poctami. Byl dekoro-
ván Čs. válečným křížem 1939, Čs. medailí
za chrabrost proti nepříteli, Čs. vojenskou
pamětní medailí Za zásluhy I. stupně, Čs.
vojenskou pamětní medailí se štítky Francie
a Velké Británie a dalšími vyznamenáními.

Město Napajedla se v úctě sklání před
památkou a před zásluhami svého rodáka
Bartoloměje Ranofreje.

M. Sudolský

Rozloučili jsme se
Dovolujeme si

oznámit přátelům
a známým, že dne
5. srpna 2003 ze-
mřela naše mamin-
ka paní Františka
H a v r á n k o v á ,
dlouholetá obyva-
telka Napajedel a
zaměstnankyně
Fatry. Zemřela následkem nevyléčitel-
ných chorob ve věku 83 let.

Smuteční obřad se uskutečnil 8.
srpna 2003 a její popel bude uložen
v rodinném hrobě v Napajedlích.

Za vzpomínku a došlé kondolence
jménem rodiny děkuje dcera JUDr. Věra
Maršnerová.

Počet prvňáků se sníží
Přibližně 5 100 až 5 200 dětí nastoupí

letos do prvních třídy základních škol ve
Zlínském kraji.

Oproti minulému roku, kdy do lavic
poprvé usedlo 5 531 dětí, poklesne počet
prvňáků minimálně o čtyři sta.

„Na definitivní statistiku si musíme po-
čkat do 30. září, neboť během prvních týdnů
školní docházky se teprve potvrdí, kolik ze
zapsaných dětí reálně do škol nastoupí.
Máme zkušenost, že během prázdnin do-
chází k určitému pohybu například z důvo-
dů stěhování rodin. Čísla zjištěná při zápi-
sech považujeme proto za hrubé odhady.
Skutečný počet dětí se od těchto předběž-
ných předpokladů může lišit až o dvacet
procent,“ upozornila Lenka Janalíková z od-
boru školství zlínského krajského úřadu.

Odvody branců
Odvod branců ročníku 1985 se uskuteč-

ní 25. září 2003 od 7.30 hodin v sokolovně TJ
Jiskra Otrokovice, Komenského 248. Odvo-
dy branců jsou stanoveny branným záko-
nem č. 218/99 Sb., § 12.

 Daně a jak na ně
Dotaz: V průběhu prázdnin se vyskytly

případy, kdy zaměstnanec požádal o spojení
pracovní cesty s dovolenou. Pokud zaměst-
nanci vyhovíme, nedostaneme se do rozpo-
ru s předpisy?

Odpověď: Určování počátku a konce pra-

covní cesty spadá do rámce určování podmí-

nek pracovní cesty podle ustanovení § 3

zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhra-

dách, ve znění pozdějších předpisů. V tomto

ustanovení je totiž přesně stanoveno, že za-

městnavatel vysílající zaměstnance na pra-

covní cestu určí (což prakticky znamená, že

je vždy povinen určit) místo jejího nástupu,

místo výkonu práce, dobu trvání, způsob

dopravy a ukončení pracovní cesty; může

určit též další podmínky pracovní cesty. Za-

městnavatel je přitom povinen přihlížet

k oprávněným zájmům zaměstnance.

Zaměstnanec není oprávněn - s výjim-

kou nepředvídaných vážných okolností -

svévolně cokoliv měnit v podmínkách pra-

covní cesty, určených zaměstnavatelem.

A nepředvídanými okolnostmi ve zmíněném

smyslu se rozumí např. okolnosti zdravotní,

povětrnostní, dopravní, apod.. Takové změ-

ny však musí být vždy zaměstnavatelem do-

datečně schváleny. Pokud zaměstnanec bude

chtít spojit s pracovní cestou své osobní

volno, pracovní cesta bude začínat okamži-

kem, kdy začne plnit uložené pracovní úkoly

a končit splněním posledního úkolu, pro kte-

rý byl na pracovní cestu vyslán. Samozřejmě

podle toho, zda pracovní cesta bude začínat

v místě, kde zaměstnanec trávil své volno,

nebo zda na pracovní cestu navazoval tráve-

ní svého volna či dovolené v místě přechod-

ného pracoviště.

Současně je třeba také upozornit, že pra-

covní cesty zaměstnanců nelze přerušovat,

a to z důvodů odpovědnostních vztahů. Za-

městnanci jsou buď vyslaní na pracovní cestu

a plní uložené úkoly, a nebo se u nich jedná o

soukromou cestu. Obdobně ze stejných důvo-

dů nelze pracovní cesty zaměstnanců kombi-

novat s jejich soukromými cestami. Jestliže by

zaměstnavatel připustil čerpání dovolené „v

průběhu pracovní cesty“, tj. v místě přechod-

ného pracoviště, jednalo by se o dvě pracovní

cesty, protože první byla ukončena při nástu-

pu dovolené a druhá by začala po ukončení

dovolené. Otázka je, jaké by bylo zdůvodnění

z hlediska nákladů pro kontrolní orgány.

Ještě běžnější je situace čerpat dovole-

nou v místě přechodného pracoviště před

plněním pracovních úkolů nebo po jejich

skončení. Většina zaměstnanců chce takto

postupovat a předpokládá, že cestu tam nebo

zpět (případně obě) uhradí zaměstnavatel jako

pracovní cestu, což není možné, protože se

jedná o soukromou cestu zaměstnance,

Zdroje vymezení:  Zákon 119/1992 Sb.

Daňový kalendář na září:

15. 9. - splatnost 1. splátky daně z nemovi-

tostí pro samostatně hospodařící rolníky

s daňovou povinností vyšší než 1000 Kč

24. 9. - odvod spotřební daně za červenec

25. 9. - daňové přiznání ke spotřební dani

za srpen, daň. přiznání a platba DPH za srpen

30. 9. - platba 3. splátky daně z nemovi-

tostí pro poplatníky s daňovou povinností

vyšší než 1000 Kč s výjimkou samostatně

hospodařících rolníků

Ing. Antonín Dospiva, daňový poradce
č. 1598,  tel. 603 759 133
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KINO Napajedla
� Neděle 21. září

Telefonní budka

Komorní thriller pro jednoho muže a

hlas v telefonu, překvapivý a velmi zda-

řilý film USA.

� Středa, čtvrtek 24. a 25. září

Pavučina snů

Setkání  čtyř kamarádů z mládí v horské

chatě se mění ve sci-fi horor, USA

� Neděle 28. září

Rychle a zběsile II

Volné pokračování akčního krimi USA o

nelegálních automobilových závodech,

ve kterém se hlavní hrdina přesunul z L.A.

do Miami.

Začátky představení v 19.30 hodin, vstup-

né 55 Kč.

Nové knihy v Knihovně Napajedla
� Weber-Lorkowski Edeltraud: Elegantní
s šátkem a šálou. Všední oblečení je mož-
no změnit nedbale uvázaným šátkem nebo
nápaditou kreací z šály. Příručka poradí jak
na to.
� Bubílková Zuzana, Šimek Miloslav: Varu-
jí: politika škodí zdraví. Kniha nabízí řeše-
ní, jak brát politiku s humorem, jak se dívat
dál a také jinam, než kam politici ukazují.
� Hanibal Jiří: Blýskání na časy. Karel First
je politik převyšující vzděláním a inteligen-
cí své okolí a jeho původně zdravé sebevě-
domí přerůstá v ješitnost, velikášství a pře-
svědčení ve vlastní neomylnost.
� Hauptmann Gaby: Mrtvý muž, dobrý
muž. Padesátnice Ursula právě pochovala
náhle zemřelého manžela Waltra. Od prv-
ních chvil vdovského života se energicky
staví na vlastní nohy. Stále se však nemůže
zbavit pocitu, že se Waltrův duch, jakoby
stal součástí její bytosti.
� Hercíková Iva: Pět holek na krku po
třiceti letech. Po třiceti letech se znovu
setkává pětice kamarádek ze známé knihy
Pět holek na krku. Svěřují se, co je v životě
potkalo, snaží se odčinit staré i nové křivdy
a navázat tam, kde kdysi skončily.

Nabídka kroužků DDM
pro školní rok 2003/2004

Kroužek zápisné

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍCH DĚTÍ

�Jazyky
Angličtina hrou I., II., III. 350,-
Němčina hrou I., II., III. 350,-

� Práce s počítačem
Rychlá písmenka 250,-
Začínáme s počítačem + CD-romek 350,-
Computer-machr 350,-

�Hudba
Flétnička 300,-
Altová flétna 300,-
Kytarák I., II. 300,-

�Tvořivost
Keramická dílna I., II. 500,-
Kreativní práce 400,-
Hrajeme si na malíře 300,-
Plastikový modelář 400,-
Letecký modelář 400,-
Železniční modelář 400,-
Papírový modelář 400,-

�Příroda
Botanický a včelařský kroužek 250,-
Zahradníček 250,-
Z mechu a kapradí 250,-
Rybaření 300,-

�Sport
Aerobik s Hankou I., II., III. 300,-
Aerobik-plus s Hankou I., II., III. 400,-
Klub mažoretek 300,-
Nitky 300,-
Hopsálek (country tance a step) 350,-
Stolní tenis 350,-
Odbíjená 350,-
Sportík Mates (zlepš. kondice, míč. a sp.hry) 300,-
Fotbalová přípravka 350,-
Házená 300,-
Košíková 300,-
Kung-fu 800,-
Střelecký kroužek 300,-
Badminton 300,-

�Různé
Brousek na jazýček (náprava řeči) 300,-
Šachy 250,-
Neposeda 250,-
Kašpárek (hrajeme maňáskové divadlo) 250,-
Receptík (základy vaření a pečení) 350,-
Škola modern. stylu (zdravý životní styl) 250,-
Mladý fotograf 400,-

ODDĚLENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Angličtina hrou 300,-
Němčina hrou 300,-
Dílnička (práce s keramickou hlínou) 300,-
Barvička (hrajeme si na malíře) 250,-
Veselé pískání – barevné cinkání 250,-
Sluníčko (směs rozvíjejících činností) 250,-
Žabičky (pohybové hry a cvičení) 250,-
Aerobik s Hankou 250,-
Brousek na jazýček (cvičení výslovnosti) 300,-
Hrátky s Krtkem (počítačová abeceda) 300,-

ODDĚLENÍ MLÁDEŽE

Angličtina 500,-
Němčina 500,-
Hopsálek (country tance a step) 350,-
Tvarování postavy (moderní form. těla) 300,-
Stolní tenis 500,-
Práce na PC 500,-

ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA
Harmonizační cvičení 600,-
Kreativ. práce (hedvábí, vitráže, batika,a jiné) 500,-

� Konsalik Heinz G.: Divoká země. V post-
sovětském ruském Jekatěrinburgu na konci
devadesátých let se chudý stařík Bakunin
pokouší umožnit své vnučce Nině studium
baletu. Rozhodne se prodat rodinnou pa-
mátku, cenný zlatý ortodoxní kříž.
� Michaels Fern: Píseň pro Sáru
Doktorka Sára Killianová se jednoho dne
v práci seznámí se slavným zpěvákem Dal-
lasem Lordem. Vznikne mezi nimi křehký
vztah, který však končí tragickou Dallaso-
vou smrtí.
� Nair Anita: Dámské kupé. V lehátkovém
kupé vlaku směřujícího do vzdáleného mís-
ta v Indii si šest žen různého věku i spole-
čenského postavení svěřuje své životní
osudy.
� Roberts Nora: Tři osudy. Rodina Sulliva-
nových po generace opatruje sošku Klótho,
jednu ze tří sudiček, zděděnou po před-
cích. Tři sourozenci Sullivanovi se roz-
hodnou vypátrat další dvě sošky sudiček,
protože ty mají mimořádnou cenu a moc
jen ve trojici.
� Sparrow Michael: Příhody venkovské-
ho lékaře. Humorné příhody z lékařské
praxe venkovského doktora.
� Zweig Stafanie: Nikde v Africe. Píše se
rok 1938, schyluje se ke 2.světové válce a
malá židovská dívka se po nuceném kvap-
ném odchodu z Německa ocitá s rodiči ve
východní Africe.
� Au Franziska von: Domácí výroba siru-
pů a šťáv. Léčivé účinky šťáv, šťávy pro
krásu a nápoje pro potěšení.
� Bradfordová Barbara Taylor: Tři týdny
v Paříži. Tři kamarádky společně studují
v Paříži na umělecké škole. Těsně před ukon-
čením studia mezi dívkami vzplane nepřá-
telství, podnícené jejích vztahy k mužům.
� Bradbury Ray. O půlnoci tancoval drak.
Pětadvacet vědeckofantastických povídek.
� Clement Peter: Experiment. Mladá lékař-
ka Kathleen Sullivanová je postižena moz-
kovou příhodou. Uchovává si sice možnost
vnímat a uvažovat, ale její tělo je téměř
neschopno pohybu.

OPRAVNA ÈERPADEL
PRÙMYSLOVÝCH

I PRO DOMÁCNOSTI

• ponorných kalových •
teplovodních oběhových
vysokotlakých z kotelen

závlahových a vodárenských
darlingových atd.

• •
• •

• •
• •

Sběrna:  UNITOP - SIGNA
pod zámkem

Napajedla

tel.: 577 944 368, 572 543 087

Vegetariánský podzim
Podzim oplývající dary příro-

dy vybízí k příjemné změně jídelníčku. Vy-
zval i nás k další sérii receptů, podle nichž
uvaříte levně, snadno a rychle.

Plněné sojové plátky
Zpravidla se dělají s houbami, jenže

když se jich nedostává, je tu i jiné řešení:
Na cibulce mírně opečeme nakrájené

hlávkové zelí, nastrouhaný celer a kmín,
posolíme podle chuti. Připravené sojové
plátky rozřízneme jako kapsu a napěchuje-
me zeleninovou směsí. Poklademe je do
vymaštěné formy, posypeme mírně grilova-
cím kořením nebo kořením na sojová masa.
Otvor kapsy překryjeme kouskem tvrdého
sýra a zapečeme. Dobré jsou s chlebem i rýží.

Náš recept
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VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

CENA 4,- KČZÁŘÍ 15/2003

Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin
je ve středu 17. září

Napajedelský SokolNapajedelský Sokol

Sokol zahájil cvičení
Tělocvičná jednota Sokol Napajedla opět

zahájila 1. září pravidelná cvičení svých
tělocvičných a sportovních oddílů v napaje-
delské sokolovně.

Srdečně vás všechny zveme do cvičeb-
ních hodin oddílů sokolské všestrannosti,
aerobiku, jógy, sportovní gymnastiky a mí-
čových her.

Rozvrh cvičebních hodin žákovských
oddílů, mládeže a dospělých je zveřejněn
na vchodových dveřích sokolovny.

Oddíl sportovní gymnastiky Tělocvičné
jednoty Sokol Napajedla uspořádal v době
od 16. do 22. srpna v sokolovně tradiční
letní tábor.

Program pro 24 chlapců a děvčat se
šesti vedoucími byl velmi pestrý a účelný.
Všichni účasti spali v sokolovně a kromě
obědů si sami připravovali i stravu. Obědy
byly zajištěny v místech jejich momentální-
ho pobytu, neboť program sestával z celo-
denních výletů, převážně na kolech. První
den byl věnován přípravám. Děti si barvily
trička, zhotovily si informační tabuli pro
zveřejňování denních programů, důležitých
informací a zajímavostí. Pak následovaly
dny plné pohybu, poznávání a radosti, ale i
únavy.

V neděli si děti vyjely na celodenní vý-
let na Kudlovskou dolinu, v pondělí zase do
Kroměříže, kde navštívily vojenskou po-
sádku, prohlédly si Květnou zahradu a pa-
mětihodnosti města. Další dny se věnovaly
sportovnímu zápolení, plavání a sportovní
gymnastice v sokolovně i na dalších napaje-
delských sportovištích. Čtvrtek podvečer

Sokolský tábor plný pohybu a radosti
patřil karnevalové diskotéce, na kterou za-
vítali i rodiče a kamarádi některých dětí. Po
tyto dny obědvaly děti v závodní jídelně ve
Fatře. V pátek prožily celý den v rekreačním
zařízení ve Spytihněvi, tzv. skleníku. V 18
hodin byl tábor ukončen a děti v pořádku
předány rodičům.

A závěr? Opět se potvrdilo, že v napaje-
delské tělocvičné jednotě jsou mladí oběta-
ví cvičitelé, ochotní věnovat se ve svém
volném čase svým žákům nejen v průběhu
školního roku ve cvičebních hodinách jed-
notlivých oddílů, ale i v době prázdnin.
Všem patří poděkování. Za všechny, kteří
se na této práci podílejí, jmenujme alespoň
hlavní organizátory akce Petru Rožkovou,
Žanetu Martykánovou a náčelníka jednoty
Jardu Kováře.

M. Vykoukal, jednatel Sokola

Myšlenka na září
Poprvé jsem pochopil, že velikost

modlitby spočívá především v tom, že
na ni nepřichází odpověď, a že podob-
ná směna nemá nic společného s ne-
chutným obchodem. A že učit se mod-
litbě znamená učit se tichu. Že láska
začíná teprve tam, kde už nelze čekat
žádný dar.

Láska je především modlitba a
modlitba je ticho.

Antoine de Saint-Exupéry: Citadela

Větrná smršť, která napáchala uprostřed srpna značné škody v sousedních obcích
Halenkovice a Spytihněv, zasáhla pouze okraj Napajedel. K největšímu poničení stromů
došlo na Pěnném na pozemcích Pozemkového fondu a několik málo stromů povalil silný
vítr i na Kalvárii. V obou lokalitách se na odklízení napáchaných škod podíleli zaměstnan-
ci Technické správy města.  Foto A. Jirků

Světová nej
Nejnižší bod zemské pevniny se nachá-

zí v Izraeli (- 480 m. n. m.) a je to …..

1. Výbušnina, 2. Sud, 3. Zápas,b 4. Sudoko-
pytník, 5. Země SRN, 6. Jméno slona, 7.
Světlá barva, 8. Dozorce, 9. Deník

1 B
2 B
3 B
4 B
5 B
6 B
7 B
8 B
9 B

Stav sbírky
Veřejná sbírka na obnovu kaple přines-

la již 39 386 Kč.
Doufáme, že to není konečné číslo, při-

spět je možno do 31.12.2003 na účet u České
spořitelny 141 038 63 69/800, do pokladnič-
ky v Muzeu města Napajedla, nebo přímo
ve finančním odboru Městského úřadu u
paní Janoškové. iN


