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ROČNÍK VIII.

LISTOPAD 18/2003 CENA 4,- KČ

DNES SI PŘEČTETE
�  Z jednání Rady a Zastupitelstva města

�  Změna v nebezpečných odpadech

�  Z deníku Městské policie

�  Dětský filmový festival

�  Den otevřených dveří na zámku

�  Jablko roku, pozvánky, kultura

 Slavili jsme
Oslavy 85. narozeniny republiky v na-

šem městě měly tradiční podobu. V předve-

čer státního svátku se skupina občanů v čele

s představiteli města a příslušníky Svazu

bojovníků za svobodu poklonila památce

obětí světových válek na místním hřbitově

a u pomníku na Masarykově náměstí.

Následující slunečný den si svátek uží-

vali občané po svém. Někteří využili otevře-

ní napajedelského zámku, hodně se jich

s dětmi vypravilo na loutkovou pohádku

ktero pro velký zájem loutkaři dávali dva-

krát, s blížícími se dušičkami byly četnější i

návštěvy na místním hřbitově, jiní dokon-

čovali práce na zahrádce. Krásný den pros-

tě lákal ven a až pozdě večer si jeden za-

městnanec zahraniční firmy lámal hlavu,

zda neměl jít náhodou do práce.

-veb-

 Pracujeme a žijeme v Napajedlích

Oznámení pořadatelům
Infocentrum Napajedla znovu vyzý-

vá všechny pořadatele kulturních, spo-

lečenských, sportovních, výročních a

dalších akcí a pořadů. Využijte možnos-

ti prezentace na napajedelských inter-

netových stránkách! Pomůžete zároveň

přehledu akcí v Napajedlích, "obsadíte

si termín"a zajistíte větší účast. Kontakty

e-mailem: media@napajedla. net, info-

centrum@napajedla.cz, nebo přímo web-

masterovi omanak@volny.cz. Telefo-

nem: infocentrum 577 944 247, 737 230

563. Poštou nebo osobně: Infocentrum

Napajedla, Na Kapli 459 (budova kina).

Koncertní a výstavní síň Klášterní kaple

uvítala po nedávné Skautské výstavě další

společenskou akci. Z úvodní iniciativy paní

místostarostky ing. Ireny Brabcové postup-

ně vzniklo první setkání zastupitelů města

Napajedla s podnikateli, kteří sídlí na území

našeho města.

K účasti na podvečerním společenském

setkání a prezentaci firem bylo vyzváno

jedenašedesát "eseróček" a akciových spo-

lečností. Více než polovina oslovených se

setkání zúčastnila, přítomni byli také členo-

vé městského zastupitelstva a zaměstnanci

radnice.  (pokračování na straně 4)

Zástupci města a firem se sešli na společném setkání.

Sváteční den byl jako vymalovaný a zvědaví návštěvníci přicházeli k zámeckým branám

ještě před otevírací hodinou.
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Rada města na svém zasedání dne 7.

října 2003

Výběrové řízení
� schválila zadání zpracované firmou Ing.

Milan Černík-CERCO Zlín a vyhlašuje výbě-

rové řízení na dodavatele akce sportovní

areál u ZŠ Napajedla - hřiště pro míčové hry.

Ve výběrovém řízení byly osloveny firmy

Pozemní stavitelství Zlín, a.s., IMOS s.r.o.,

Tečovice a POZIMOS, a.s., Zlín

Rada města na svém zasedání dne 13.

října 2003

Majetkové záležitosti
� schválila předložení záměru zřízení věc-

ného břemene k pozemku p. č. 6477/5 pro

stavbu nájezdové rampy pro invalidy a scho-

diště k polyfunkčnímu domu č. p. 195 ATAX-

Tech na jednání Zastupitelstva města

� schválila vyhlášení záměru výpůjčky čás-

ti pozemku p. č. 6477/6 v ulici Pod Kalvárií

pro Leu Kopeckou, bytem Napajedla

� schválila vyhlášení záměru směny části

pozemku st. pl. č. 107/1, zabraného stavbou

protipovodňové hráze, ve vlastnictví Jaro-

slava Dominika, bytem Napajedla, za část

pozemků p. č. 6482/2 a 1376 ve vlastnictví

města, která bude zabrána stavbou protipo-

vodňové hráze

� schválila vyhlášení záměru směny části

pozemků p. č. 89 a 107/222, zabraných stav-

bou protipovodňové hráze, ve vlastnictví

manželů Čablových, bytem Napajedla, za

část pozemku p. č. 6482/2 ve vlastnictví

města, která bude zabrána stavbou protipo-

vodňové hráze

� schválila vyhlášení záměru směny části

pozemku p. č. 96, zabraného stavbou proti-

povodňové hráze, ve vlastnictví manželů

Pavelčíkových, bytem Napajedla, za část

pozemku p. č. 97 a st. pl. č. 119 ve vlastnictví

města, která bude zabrána stavbou protipo-

vodňové hráze

Finanční záležitosti
� schválila rozpočtové opatření č. 59/2003

o přesunu prostředků v objemu 33 000 Kč za

účelem zajištění financování úroků spoje-

ných s úvěrem na sportovní areál škol

� schválila rozpočtové opatření č. 60/2003

o přesunu prostředků v objemu 96 000 Kč za

účelem nákupu podílů ve fondu Sporoin-

vest a.s. z důvodu navýšení mimorozpočto-

vých rezerv města

� seznámila se s plněním rozpočtu  za 1. - 9.

měsíc roku 2003 a s výpadkem na straně

příjmů v důsledku neplnění závazků ze stra-

ny VaK Zlín a.s. a doporučila Zastupitelstvu

města přijmout rozpočtové opatření č. 61/

2003 v objemu 4 125 000 Kč za účelem

odprodeje podílů ve fondech Sporoinvest

a.s. nebo ING Czech bond z důvodů výpad-

ku výše uvedených příjmů

� doporučila ZM schválit rozpočtové opat-

ření č. 62/2003 o zařazení přijaté dotace na

základě rozhodnutí ministerstva financí v

objemu 11 293 000 Kč bez vlivu na změnu

objemu rozpočtu města

� schválila rozpočtové opatření č. 65/2003

o přesunu finančních prostředků v objemu

145 000 Kč z důvodů realizace víceprací na

akci oprava komunikace a plynofikace ulice

Na Kapli

� doporučila ZM vyhlásit výběrové řízení

na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje byd-

lení a vzhledu města pro rok 2004 v souladu

se zásadami OZV č. 2/94

� schválila rozpočtové opatření č. 68/2003

ve výši 20 000 Kč za účelem oprav a udržo-

vacích prací v tělocvičně v domě č. p. 304,

Komenského ulice

� schválila rozpočtové opatření č. 66/2003

o přesunu finančních prostředků v objemu

14 000 Kč na úpravu jističů s vyhodnocením

investičních a provozních nákladů v objek-

tech v majetku města

Různé
� nedoporučila účast v dražbě souboru

nemovitých věcí STIVAL, vyhlášené spo-

lečností Morava s.r.o.

� schválila revokaci usnesení č. 319/10/

2001, kterým doporučila ZM projednání

vyhlášení záměru prodeje budovy Kina Na

Kapli včetně pozemku a doporučila ZM re-

vokovat usnesení č. 123/10/2001, kterým

souhlasilo s prodejem a převodem nemovi-

tosti v lednu 2004

� schválila výsledek výběrového řízení na

vypracování studie o zásobování objektů v

ulici Komenského teplem

� schválila dočasné využívání tělocvičny v

budově č.p.304, ulice Komenského - klášter

za cenu nájemného 50,-Kč/hod

� souhlasila s udělením licence na veřej-

nou linkovou osobní dopravu pro linku Zlín

- Brno pro ČSAD Vsetín a.s., Vsetín

� souhlasila s udělením licence na veřej-

nou linkovou osobní dopravu pro linku Zlín

- Brno pro Zlínskou dopravní a.s., Zlín

� schválila navrženou výši odměn ředite-

lům základních škol Komenského č. p. 268 a

298 v souladu s vládním nařízením č. 251/

1992 Sb.

� schválila platový tarif ředitelky ZŠ Ko-

menského 268 dle důvodové zprávy

� projednala využití hřiště jako kluziště v

ul. Nábřeží,  trvá na rozhodnutí ze dne 5. 11.

2001 o využívání plochy hřiště ve stavu, jak

byly vystavěny a žádá účastníky stavby

mantinelů na ploše hřiště blok č. IV o jejich

odstranění do 31. 10. 2003

� schválila provedení uložení plynovodní

přípojky a provedení protlaku na pozemku

města p. č. 6480/1 - areál Slávia

Bez usnesení
� seznámila se s přehledem stavu plnění

usnesení rady města ke dni 31. 8. 2003 a bere

jej na vědomí

� seznámila se se zprávou o činnosti Městské

policie za měsíc září 2003 a bere ji na vědomí

Dárek seniorům
Město Napajedla připravilo pro napa-

jedelské důchodce vánoční dárek v po-

době koncertu "KDYŽ PURPURA VONÍ".

V programu vystoupí Yveta Simonová,

Milan Dvořák a Karel Linhart.

Koncert se koná v sobotu 13. prosin-

ce 2003 v divadelním sále Klubu kultury

Napajedla, a to ve dvou termínech - 15.00

a 18.30 hodin.

Na vánoční koncert srdečně zveme

všechny důchodce. Místenky vám ráda

předá matrikářka Lenka Obdržálková,

Městský úřad Napajedla, dveře č. 106.

Úřední dny: pondělí a středa od 7 do 17

hodin (12.00 - 12.30 polední přestávka).

Představitelé města, Sbor pro občan-

ské záležitosti a Klub kultury Napajedla

se těší na setkání s Vámi.

První Napajedelský
výtvarný salon

Jak jsme již uvedli, připravuje Měst-

ské informační centrum pro předvánoč-

ní Napajedla výstavu výtvarných prací.

Místem konání bude Koncertní a výstav-

ní síň Klášterní kaple v budově ZUŠ v

Komenského ulici.

Podmínkou pro vystavovatele je pou-

ze kladný vztah k našemu městu a ode-

vzdání prací přímo v místě konání výsta-

vy dne 12. listopadu 2003 v době od 13 do

17 hodin.

Slavnostní vernisáž se uskuteční 19.

listopadu v 17 hodin. Salon potrvá do

Vánoc a bude vítanou dekorací předvá-

nočních koncertů i příležitostí zakoupit

některá vystavovaná díla.

Bližší informace podá J. Souček, Info-

centrum Napajedla, tel. 577 944 247, GSM

737 230 563.

Z jednání Rady a Zastupitelstva města

Zprávy z radniceZprávy z radnice

Hledáme  nadšené  zpěváky
Komorní  pěvecký  sbor  Canticum  Ca-

merale  hledá  zpěváky  pro zajímavé hudeb-

ní projekty do  hlasových skupin:

SOPRÁN - TENOR - BAS

 

Přijďte za námi 5. a 12. 11. mezi 17.30 až

18.30 do Domu kultury Zlín, učebna č. 227.

Stavební spoření
Poslední možnost využití

výhodných podmínek před změnou
zákona (st. příspěvek 4500 Kč).
Úvěry na bydlení - od 4,75 %.

Iva Mifková, tel.:
602 772 239, 777 939 490
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ZLÍN - Publikaci "Kam na školu ve Zlín-

ském kraji" obsahující kompletní vzděláva-

cí nabídku středních a vyšších odborných

škol pro školní rok 2004 - 2005 vydal Zlínský

kraj společně s Úřady práce v Kroměříži,

Uh. Hradišti, Vsetíně a Zlíně a jejich pora-

denskými středisky pro volbu povolání.

Brožuru obdrží všichni žáci 9. tříd a výchov-

ní pedagogičtí pracovníci.

"Naším záměrem bylo připravit publi-

kaci, která dětem a jejich rodičům pomůže

při rozhodování, na kterou střední školu se

přihlásit. Pokusili jsme se proto shromáždit

co nejúplnější a nejpřesnější informace o

středních a vyšších odborných školách na-

šeho kraje včetně studijních a učebních

oborů. Věřím, že podobný souhrn informa-

cí usnadní výběr příslušné střední školy,

která je kvalitně připraví na vybrané povo-

lání," sdělil náměstek Michal Hanačík zod-

povědný za školství.

Přehledná brožura, kterou Zlínský kraj

vydal nákladem 8 tisíc kusů, přibližuje na

110 stranách také konkrétní údaje o přijíma-

cím řízení.

"Kromě této tištěné formy se snažíme

přiblížit děvčatům a chlapcům jednotlivé

školy Zlínského kraje také prostřednictvím

přehlídek středních škol, kde mohou osob-

ně hovořit přímo s pedagogy jednotlivých

škol, zeptat se na řadu specifických otázek

ZLÍN - Ve čtyřech nemocnicích, které

zřizuje Zlínský kraj, proběhlo minulý týden

úvodní zasedání nově zřízených dozorčích

rad. Ty byly ustaveny v srpnu letošního roku,

jejich institut je zakotven ve zřizovacích listi-

nách nemocnic, které schválilo v březnu le-

tošního roku Zastupitelstvo Zlínského kraje.

"V našem kraji jsme se snažili jmenovat

dozorčí rady poměrně rychle, aby mohly

začít pracovat bez zbytečných průtahů. Pro

chod nemocnic to vidím jako důležité, proto-

že rady mají řadu pravomocí a svou činností

mohou napomoci zlepšení hospodaření ne-

mocnic," uvedla krajská radní Ester Cvejno-

vá, která je zodpovědná za oblast zdravotnic-

tví.

První zasedání svolal jménem zřizovate-

le hejtman Zlínského kraje František Slavík,

ten je předsedou rady v Baťově krajské ne-

mocnici Zlín.

Hlavním úkolem dozorčích rad je kont-

rola zaměřená na sladění odborné a ekono-

mické činnosti. Rady jsou podle zřizovací

listiny sedmičlenné a minimálně dva členové

musí být zaměstnanci příslušné nemocnice.

"Činnost se řídí schváleným statutem,

v něm je mimo jiné uvedeno, že dozorčí rady

v rámci své působnosti zejména kontrolují

činnost organizace a dávají iniciativní návr-

hy na zlepšení úrovně poskytované zdravot-

ní péče. Také se vyjadřují k finančnímu plánu

organizace, hodnotí jeho plnění a aktivně

pomáhají při řešení problémů v ekonomické

V krajských nemocnicích začaly pracovat dozorčí rady
oblasti. Sledují i to, zda zdravotnické zařízení

pracuje v souladu s předmětem činnosti uve-

deném ve zřizovací listině," uvedl Jaroslav

Lux, vedoucí odboru zdravotnictví krajské-

ho úřadu.

Ze statutu vyplývají pro dozorčí rady

také povinnosti týkající se projednání roční

závěrky a výroční zprávy, předkládání zprá-

vy zřizovateli o výsledcích kontrolní činnosti

se zaměřením na zadávání veřejných zaká-

zek, sledování vývoje nákladových ukazate-

lů, hodnocení vývoje celkových nákladů

apod.

"Předseda, zástupce předsedy a členové

dozorčích rad byli do svých funkcí jmenová-

ni krajskou radou. Při plnění svých povin-

ností jsou oprávněni nahlížet do účetních

knih a jiných dokladů, týkajících se hospoda-

ření organizace a podávat řediteli organizace

a zřizovateli návrhy na zlepšení hospodaře-

ní. V této souvislosti mohou podávat také

návrhy na personální změny," upřesnil dále

Jaroslav Lux.

Jednání dozorčích rad má právo zúčast-

nit se krajský radní odpovědný za oblast

zdravotnictví a zástupce odboru zdravotnic-

tví krajského úřadu. Funkční období členů je

čtyřleté, funkce předsedy a zástupce předse-

dy je čestnou funkcí.

Rady byly jmenovány v těchto nemocni-

cích: Baťova krajská nemocnice Zlín, Nemoc-

nice s poliklinikou Uherské Hradiště, Ne-

mocnice Vsetín a Nemocnice Kroměříž.

Zlínský kraj chce dětem usnadnit volbu střední školy
a získat tak detailnější pohled na metody

výuky i charakter vybrané školy," uvedl

náměstek Hanačík.

Přehlídky středních škol budou organi-

zovány v rámci jednotlivých bývalých okre-

sů v těchto termínech:

Kroměříž 7.11. - 8. 11. 2003 v Centru

odborné přípravy technické

Vsetín 11. 11. - 12. 11. 2003 v Integrované

střední škole - COP Valašské Meziříčí

Zlín 20. 11. - 21. 11.2003 ve Střední prů-

myslové škole Zlín

Nebezpečné odpady
Firmy, které produkují při svém pro-

vozu nebezpečné odpady, musí mít plat-

ný souhlas k nakládání s nebezpečnými

odpady, vydaný orgánem státní správy v

odpadovém hospodářství. Do konce loň-

ského roku jím byl  referát životního pro-

středí Okresního úřadu Zlín. Od 1. 1. 2003 se

zánikem okresních úřadů a vznikem tzv.

trojkových úřadů - úřadů obcí s rozšířenou

působností - je tímto orgánem pro náš katas-

tr Městský úřad Otrokovice, odbor životní-

ho prostředí, náměstí 3. května č. p.1790.

Vzhledem k tomu, že správní řízení by

mělo být ukončeno do konce tohoto roku

(má-li být souhlas platný od 1. ledna 2004),

je nejvyšší čas aby firmy, které nový sou-

hlas potřebují, o něj co nejrychleji zažádaly.

Zjednodušeně řečeno, pokud firma, který je

původcem nebezpečných odpadů, nemá

souhlas vydaný loni nebo letos, tato záleži-

tost se jí bezprostředně týká.

Bližší informace je možno získat v odbo-

ru životního prostředí Městského úřadu

Otrokovice u Ing. Leny Poštolkové, tel. 577

680 279.

A proto, firmy, pozor. Neznalost zá-

kona neomlouvá.

St. Kozmíková, odd. životního

prostředí Městský úřad Napajedla

Z deníku Městské policie
Lepič plakátů dopaden

Při kontrolní činnosti Městské policie

byl na Masarykově nám. dopaden muž, kte-

rý vylepoval plakáty na místa, kde je vyle-

pování plakátů zakázáno. Obecně závazná

vyhláška č. 3/2002 o veřejném pořádku - čl.

8 vylepování  plakátů stanoví, kde lze plaká-

ty vylepovat, a to na vymezených a označe-

ných plakátovacích plochách ve vlastnictví

města Napajedla. Při vylepování plakátů je

nutné dodržet podmínku, že na plakátovací

ploše smí být vylepeno pouze po jednom

kuse stejného plakátu, plakát může mít ma-

ximálně rozměr A1 a nesmí ani zčásti překrý-

vat jiný plakát již vylepený a stále aktuální.

 Volejte policii
Úřední hodiny Městské policie Na-

pajedla

Po 14.00  - 15.30 hodin

Út 14.00  - 15.30 hodin

St 14.00  - 15.30 hodin

Čt 14.00  - 15.30 hodin

Pá 14.00  - 15.30 hodin

Městská policie Napajedla, tel.. 577 100

944, GSM  737 230 575

Cyklisté a chodci POZOR
Dopravní značení na komunikacích ne-

platí pouze pro řidiče motorových vozidel,

ale také pro cyklisty a chodce. Provoz na

komunikacích má svá pravidla a ne vždy má

přednost cyklista před chodcem. Blíže tedy

k dopravnímu značení.

� Pro cyklisty

Příkazové dopravní značky:

C 8a - Stezka pro cyklisty, C 8b - Konec

stezky pro cyklisty, C 10a - Stezka pro chod-

ce a cyklisty, C10b - Konec stezky pro chod-

ce a cyklisty

Informativní dopravní značky:

a) provozní  IP 7 -  přejezd pro cyklisty

b) směrové  směrová tabulka pro cyklisty

IS 21a, IS 21b, IS 21c

� Pro chodce

Příkazové dopravní značky:

C 7a - stezka pro chodce, C 7b - konec

stezky pro chodce, C 9a - stezka pro chodce

a cyklisty, C 9b - konec stezky pro chodce a

cyklisty Městská policie
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Kino Napajedla pod patronací Města

Napajedla připravilo pro děti podzimní fil-

mový festival. Jeho letošní ročník je věno-

ván nejmenším divákům, i když animované

pohádky prvotřídních filmových tvůrců

potěší všechny věkové kategorie diváků.

� Středa 19. listopadu

PÁSMO POHÁDEK

Pásmo krátkých kreslených pohádek

pro nejmenší děti.

� Čtvrtek 20. listopadu

KNIHA DŽUNGLÍ 2

Kniha džunglí Rudyarda Kiplinga je

vděčným filmařským námětem už od čtyři-

cátých let. Studio Walta Disneyho s filmem

slavilo úspěch v roce 1967 - byl to poslední

film, na kterém se "král animovaného filmu"

ještě osobně podílel. Mauglí si získal srdce

diváků natolik, že se snímek dočkal postup-

ně tří obnovených premiér a v letošním

roce, šestatřicet let od vzniku prvního dílu,

také druhého pokračování. Stejné postavy,

podobný příběh, chytlavé písničky… Film

je určen dětem. A těm je úplně jedno, že v

době, kdy se narodili jejich rodiče, už jeden

takový film existoval. Tvůrci uzpůsobili pro

malé diváky i délku snímku - hodinu v klidu

sedět vydrží i docela malí špunti.

� Pátek 21. listopadu

CESTA DO FANTAZIE

První animovaná pohádka, která vyhrá-

la filmový festival hraných filmů (Berlinale

2002) je dílem legendárního režiséra Hayao

Mijazakiho a vypráví o fantastických dobro-

družstvích desetileté holčičky Čihiro, která

se náhodou ocitne v paralelním světě, pl-

ném bohů a bůžků, skřítků a obrů. Pro lidi tu

místo není, a chce-li Čihiro své zakleté rodi-

če zachránit, bude ji to něco stát…

Začátky představení jsou v 16 hodin,

vstupné děti 20,- Kč, dospělý doprovod

25,- Kč. Dětské vstupenky jsou slosovatelné

a každý den čeká na děti po představení

několik pěkných cen.

 Pracujeme a žijeme v Napajedlích
(pokračování ze strany 1)

Pan starosta přivítal všechny přítomné

a vyslovil své potěšení nad tím, že pozvání

přijaly nejvýznamnější a největší firmy ve

městě.  Poté následoval malý koncert žáků

Kroměřížské církevní konzervatoře, zakonče-

ný písní Maří Magdalény ze známého muziká-

lu Jesus Christ Super Star.  Pořadatelé nabídli

hostům i možnost prohlédnout si nové prosto-

ry Základní umělecké školy R. Firkušného.

Poté se věnovali prezentačním výstav-

kám firem, seznamovali se a došlo ke vzá-

jemnému sbližování názorů a stanovisek.

Ke zpříjemnění volné diskuse připravili  žáci

Soukromé střední hotelové školy ze Zlína

malé občerstvení. Bez nadsázky se dá říci,

že všichni zúčastnění věnovali několik ho-

din svého času ve prospěch našeho města.

Prezentační výstavku napajedelských

firem si druhý den prohlédli žáci vyšších

ročníků z obou škol a v sobotu byla tato

možnost nabídnuta občanům města.

Ukázalo se, že otevřenost je v Napajed-

lích ta správná cesta do budoucna. Podnika-

Slavnostní náladu setkání podpořili žáci kroměřížské konzervatoře.

Otevřenost je v Napajedlích ta správná

cesta do budoucna.

Foto A. Jirků a B. Velecká

telé výrazně podporují neziskové aktivity

města a setkání mělo být nejen výrazem

díků a uznání, ale i jistým příslibem do

budoucna. Doufejme, že nebylo poslední,

neboť je v zájmu dalšího společného života

ve městě, aby se stalo novou tradicí.

Pořádající Městské informační centrum

Napajedla děkuje všem za ochotu a pocho-

pení.

Ke kterému? Ke státnímu, dne 17.

listopadu!

Je to svátek mladý, zaplať bůh za volný

den, jinak kdoví, jestli máme co slavit.

Slyšíme to kolem sebe stále častěji,

občas se i chvilku zamyslíme. Každá změ-

na něco přinese a něco vezme. Za čtrnáct

let vyrostla nová generace dětí, která již

neví, co byly oslavy VŘSR. Tak mi napa-

dá, zkusme jim to všechno v tento svátek

povědět. Třeba si i sami připomeneme,

jak to tehdy bylo, proč jsme chtěli změnu

a co je dnes opravdu lepší.

S dalšími svátky je to jednodušší, to

už víme co slavit, i když zrovna vlajky na

okna nedáváme. To v nás zůstalo i po

těch čtrnácti letech.

28. říjen je klidná jistota naší státnosti

a dobře souvisí s Dušičkami. Navštívíme

příbuzné a vzpomeneme na ty, kdož prv-

ní republiku zažili. Mimochodem, čtrnáct

let po roce 1918, to máme 1932. Jak asi

slavili a co si mysleli lidé tenkrát?

A ještě jeden starší svátek máme v

Napajedlích. Roku 1898, 13. listopadu,

Jeho Veličenstvo císař František Josef

povýšil Napajedla na město. Tam již není

pochyb o správnosti rozhodnutí.

Až budeme příští rok vstupovat do

Unie, stane se zároveň historií i 17. listo-

pad. Snad ho oslavíme s větší chutí, bude-

me totiž hudrat zase na něco jiného.

Příjemný podzim!

J. Souček

Všechno nejlepší k svátku!

Dětský filmový festival
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Nejeden z dopoledních návštěvníků zavítal po obědě do zámku ještě jednou.

Napajedelský zámekNapajedelský zámek

Den otevřených dveří napajedelského

zámku byl od Fatry skvělým dárkem obča-

nům města i okolních obcí ke státnímu svát-

ku. Pozvání přijaly na dva tisíce lidí, což

předčilo veškerá očekávání majitele zámku a

překvapivý byl zejména zájem mladých lidí.

Víceméně se dala očekávat přítomností

lidí, kteří v zámku léta bydleli, v bytech nebo

v ubytovnách učiliště, pamatovali si místa,

kde měli postel, kde stál stůl na ping-pong i

jaké měli tepláky při prvních tanečních. Mi-

lovníky tradice zajímalo v jakém stavu přeži-

ly interiéry slavnostních sálů, některé rodiny

zvolily zámek za cíl podzimní procházky. Ti

nejstarší ještě měli v živé paměti předváleč-

né zařízení komnat, jiní zavítali do zámku

Den otevřených dveří

Otevření zámku bylo dalším krokem

k vytváření pozitivního vztahu k areálu zám-

ku ze strany veřejnosti. Souběžně s rekon-

strukcí budovy byly vynaloženy nemalé fi-

nanční prostředky i na opravu soch v zámec-

kém parku, zahrnutých do seznamu kultur-

ních památek. To, že dvě z nich se nedožily

ani ročního výročí své obnovy a bylo nutné

znovu financovat jejich opravu, je smutným

konstatováním skutečnosti, která vedla maji-

tele nemovitosti k uzavření průchodu par-

kem v nejrizikovějších nočních hodinách.

Ale to, že následující den ráno hovořili

v autobuse s uznáním o zámku i hoši věkové

kategorie, o níž se dospělí často domnívají,

že by je nic takového nemohlo zajímat, a

spíše jim bývá připisována účast na devasta-

ci majetku, je víc než slibné.

Zámek i přes svou velmi prozaickou mi-

nulost, místy dosti smutnou, má pro řadu lidí

tajemné kouzlo a zřejmě stále v nich bude

probouzet fantazii a unášet je do říše záhad a

pokladů. Svědčí o tom i  tento milý zápis v

pamětní knize s podpisem nečitelným: "Byli

jsme opravdu hodně zvědaví, co si pro nás

zámecká paní a černý rytíř přichystali. Na

ochozu jsme sice nebyli, katakomby jsme

také neprošli - poklad napajedelského zámku

zůstává i nadále střežen! Báječný zážitek."

B. Velecká

Ve stručném přehledu měli návštěvníci možnost oživit si znalosti z historie a také

porovnat projekty zámeckých úprav z různých časových období.

Najít chvilku, kdy byly komnaty zcela prázdné a dojem z prostředí

nejsilnější, nebylo snadné.
A na závěr společné foto na památku.

poprvé v životě a nikdy netušili, při denní

cestě kolem, co se za zdmi budovy skrývá.

Někdo si možná ani neuvědomil, že se nachá-

zí v objektu, o který pečuje výrobní závod a

očekával turistickou atrakci, ale všichni byli

potěšeni tím, že se o objekt dobře pečuje.

"Vážíme si vaší práce, děkujeme, nádhe-

ra, pouštějte sem lidi častěji, nedělejte z toho

školu …." vzkazovali lidé Fatře v knize ná-

vštěv, ve které jsme napočítali 1 138 podpisů.

"Přišla naše mladá," svěřila se jedna z ná-

vštěvnic, "že co dělám. Umývám okna, ří-

kám. Tak toho nechej, hoď něco na sebe a

běž na zámek. Tak jsem tady a je to nádhera!"

Den otevřených dveří napajedelského zám-

ku se mimořádně vydařil. Slunečné počasí

vybídlo k procházce parkem a celé město žilo

ruchem na sváteční den velmi neobvyklým.
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V neděli 5. října uspořádala ovocnářská

sekce Českého zahrádkařského svazu Na-

pajedla tradiční Výstavu ovoce a zeleniny.

Vystaveno bylo celkem 131 vzorků ovoce

Přečetli jsme
Aktuality z naší školičky

� Náš pedagogický sbor obohatili tři noví

učitelé: Soňa Štětkářová, Eva Ochotská a

Miroslav Jančík. Přejeme jim pevné nervy a

ať se jim v naší škole líbí.

� Žáci 2. a 3. tříd začali jezdit do zlínské-

ho bazénu na kurzy plavání. Hodně diplomů

s delfínkem!

� Od října byly v naší škole zrušeny stra-

venky a všichni chodíme na obědy s čipy. Nad

všechny obavy a očekávání, všichni nový

systém pochopili. Jsme prostě šikovní!

� Od letošního roku byl v naší škole

otevřen kroužek herectví pod vedením vy-

chovatelek Šulcové a Jiráskové. Přihlásilo se

20 dětí. Někteří jsou už docela zkušení herci,

což může každý posoudit při vysílání jejich

pořadu HELE SELE v kabelové televizi na

Infokanálu.

Naše práce
Já jsem měl letos prázdniny takové

Byl jsem u praprapraprababičky a tam

jsem našel Velkou knihu smíchu. Otevřu kni-

hu a v tu ránu jsem byl v jakémsi kouzelném

světě. Šel jsem po cestě a uviděl mobil s

rukama a nohama. Taky skřítky, stromy s

rukama a nohama a kytky, co chodily. To byli

směšní obyvatelé a kolik smíchu tam bylo.

Najednou odbily hodiny a všichni zmizeli.

Přede mnou se objevily dveře, otevři je a v tu

ránu jsem byl doma.

Tomáš Šidlík, 4. A

Kamarád měsíc

Když v noci ležím na polštáři,

veselý měsíc v okně září.

Je to můj věrný kamarád,

jenomže chodí až ráno spát.

David Psotka, 4. B

Staré známé v próze

Pochoduje zrzavá šelma směrem k měs-

tu, vystavěnému před mnoha lety k účelu

obrany a na hřbetě má vak s kořením. Násle-

duje ji hmyzožravec posetý bodlinami, aby jí

vak zničil.

Pavel Ratiborský, 9. A (Běží liška k Táboru)

Jednou za pozdních večerních hodin

děvče českého jména, pracující u majitele

statku, postrádalo hejkající část svěřeného

zvířectva. Poradili jí, že je najde v obilí. Chtě-

lo je odtamtud vyprovodit, ale nesmělo ze

svého útulného pelíšku před zakokrháním.

Agáta Chaloupková, 9. A (Andulko šafářova)

Perličky z naší školičky
• Paní učitelko, těšíte se na zítřek? Těšte

se, já přijdu zítra zase….

• Vždyť ty neděláš do mého předmětu

vůbec nic. - Už ta tři písmenka mi dají

hodně zabrat!

• Dáš si kuře a rýži nebo vepřo-knedlo-

zelo? - Rizoto!

• Kde máš učebnici angličtiny? - Nemám.

Nevešla se mi do kabelky.

• Paní učitelko, já jsem se vás lekl! - To

jsem takové strašidlo? - No, asi jo!

Z časopisu NŠOČI, ZŠ Komenského 268

 Jablko roku

Seznam vystavovatelů i návštěvníků výstavy ovoce a zeleni-

ny je poměrně stálý a podívaná je to pořád pěkná.

Modročerné bobule Zweigeltrebe mezi barevností jablíček

působily jako Popelka. Ale stejně jako  v případě Popelky i

jejich čas přijde. Ve své finální podobě, do které skloubil Dr.

Fritz Zweigel to nejlepší z Frankovky a Svatovavřineckého,

jsou vynikající a víno se velmi dobře hodí k slavnostní tabuli

- bažantům, biftekům a jemným tvrdým sýrům.

od 25 vystavovatelů a 13

vzorků zeleniny od 9 vy-

stavovatelů.

Návštěvníci volili Na-

pajedelské jablko roku

2003. Nejvíce hlasů získal

vzorek odrůdy Rubín od

pěstitele Ludvíka Volka,

stejně jako v loňském

roce.

Pozornost návštěvní-

ků poutala také vystave-

ná dýně Vlastimila Černé-

ho, která vážila asi 38 kg.

Unikátním exponátem

byly i výpěstky indické

okurky pěstitele Kolomaz-

níka. Návštěvníky upou-

taly  rovněž vystavené

různé druhy paprik, me-

lounů a hroznů révy vin-

né.

Součástí výstavy byla

opět ochutnávka čerstvé-

ho jablečného moštu a

ukázka výpěstků jablek

pana Jiřího Marčíka  ze

sadů Žlutava.

Výstavu v prostorách

Domu dětí a mládeže na-

vštívilo 67 dospělých oby-

vatel a žáci obou základ-

ních škol. Všem, kdo se na

přípravě a průběhu výsta-

vy podíleli a všem vysta-

vovatelům patří srdečný

dík.

František Zapletal,

předseda ovocnář-

ské sekce ČZS

Pořadatelé a hostitelé - Je libo skleničku

jablečného moštu?

Rubín je česká odrůda,  kterou vyšlech-

til pan Otto Louda ze Střížovic křížením

odrůd Lord Lambourne a Golden Delici-

ous. Panu Volkovi přinesla již druhý titul

JABLKO ROKU.

Melrose je americká odrůda, která byla

vyšlechtěna křížením odrůd Jonathan a

Red Delicious. Sklízí se ve druhé polovi-

ně října, konzumně nazrává v lednu se

skladovatelností až do dubna. Tato šťav-

natá aromatická jablíčka jsou ze zahrád-

ky předsedy ovocnářské sekce napaje-

delských zahrádkářů.
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 KINO Napajedla
� Neděle 16. listopadu

LIGA VÝJIMEČNÝCH

Akční sci-fi o týmové práci super hrdinů

ze známých komiksů. V hlavní rolu Sean

Connery.

� Středa, čtvrtek a pátek  19. až 21. listopadu

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL

� Neděle 23. listopadu

NEPRŮSTŘELNÝ MNICH

Akční komedie o tom, že megamoc vy-

žaduje megaodvahu. Vedle svěžího hu-

moru, rychlých kung-fu bitek a mega-

akčního vyvrcholení je pro české divá-

ky lákadlem i Karel Roden.

� Středa, čtvrtek 26. a 27. listopadu

PIRÁTI Z KARIBIKU - PROKLETÍ ČER-

NÉ PERLY

Třpytivé vody Karibiku jsou pro dare-

báckého, ale šarmantního kapitána Ja-

cka Sparrowa (Johnny Depp) nevyčer-

patelným zdrojem tajemných a vzrušu-

jících dobrodružství.

� Neděle 30. listopadu

PRAVÁ BLONDÝNA II

Blondýnka, Barbie non plus ultra, z pře-

kvapivě vtipné komedie se vrací! Ještě

odvážnější. Ještě blonďatější.

Začátky představení v 19.30 hodin,

vstupné 55 Kč.

 Městské divadlo Zlín
V listopadu uvádí

� Divadelní přehlídka inscenací Městského

divadla Zlín

� 19.- 20. 11. NARÁZ 2003

� 19. středa Moliere MISANTROP

� 19. středa Slavnostní zahájení přehlíd-

ky a vyhlášení výsledků divácké ankety

APLAUS 2003.

Milan Kundera JAKUB A JEHO PÁN

� 20. čtvrtek Bernardo Dovizi da Bibbiena

CALANDRIÁDA

� 20. čtvrtek Otomar Dvořák BAJAJA

� 20. čtvrtek Silwester Lawrik / Richard Dvo-

řák HOTEL VIKTORIA. Tanečně zpěvo-

herní rapsodie o lásce, jazzu a hyenách:

Zlín 1941!

� 21. pátek M. Kundera JAKUB A JEHO PÁN

� 22. sobota Silwester Lawrik / Richard Dvo-

řák HOTEL VIKTORIA

� 23. neděle PODZIMNÍ KONCERT VELKÉ-

HO DECHOVÉHO ORCHESTRU ZLÍN

� 25. úterý B. Lane - E. Y. Harburg - F. Saidy

- J.Voskovec - J.Werich DIVOTVORNÝ

HRNEC. Těšínské divadlo Český Těšín

� 26. středa Ota Pavel - Jozef Krasula JAK

JSEM POTKAL LIDI

� 27. čtvrtek Otomar Dvořák BAJAJA

� 28. pátek VÁNOČNÍ KONCERT HANY HE-

GEROVÉ

� 29. sobota M.Kundera JAKUB A JEHO PÁN

� 30. neděle VÁNOČNÍ KONCERT ORCHES-

TRU VÁCLAVA HYBŠE

STUDIO Z

� 26. středa Alexandr Sergejevič Puškin

ONĚGIN (fragmenty)

DIVADÉLKO V KLUBU

� 24. pondělí PAMÁTKY KVĚTŮ PŘED STO

LETY ZAŠLÝCH. Komponovaný večer

hudby a poezie ze sbírky RÁBINDRANÁ-

THA THÁKURA Zahradník

 Slovácké divadlo
V listopadu uvádí

� 18. úterý William Shakespeare Othello

� 19. středa František Petrák, Michal Zeman

Kocour Holmes a Kocour Watson

� 20. čtvrtek Woody Allen, Douglas Mc-

Grath Výstřely na Broadwayi

� 20. čtvrtek Marian Palla Zase jsem se

umýval zbytečně

� 21. pátek M. Dostojevskij Bratři Kara-

mazovi

� 22. sobota Francis Veber Blbec k večeři

� 23. neděle Petr Šabach, Ivan Hlas, Petr

Jarchovský, Jan Hřebejk Šakalí léta

� 25. úterý Eugene Labiche, Ladislav Pe-

šek Slaměný klobouk

� 26. středa Petr Šabach, Ivan Hlas, Petr

Jarchovský, Jan Hřebejk Šakalí léta

� 27. čtvrtek Woody Allen, Douglas Mc-

Grath Výstřely na Broadwayi

� 27. čtvrtek Marian Palla Zase jsem se

umýval zbytečně

� 29. sobota Jaroslav Foglar Rychlé šípy

� 29. sobota Jaroslav Foglar Rychlé šípy

Nové knihy v Knihovně Napajedla

 Informujeme
� Neděle 23. listopadu -  Malá scéna Zlín

Marc Camoletti:  A DO PYŽAM! Hrají:

Jiří Langmajer,  David Suchařípa, Kateři-

na Brožová / Martina Válková, Kateřina

Hrachovcová / Nela  Boudová, Gabriela

Filipi / Eva Čížkovská, Martin Hruška.

Začátek v 19.30 hod., vstupné  270,-  Kč

� Středa 3. prosince - Sportovní hala No-

vesta Zlín. Koncert  LUCIE BÍLÉ. Začá-

tek v 19.00  hod., vstupné  450,- / 490,- /

690,-  Kč

� Středa 10. prosince - Velké kino Zlín

Vánoční  koncert THE BACKWARDS

(The Beatles  revival). Vítězové newy-

orského Beatlefestu  2003 se ve Zlíně

představí v novém programu, s hudeb-

ním hostem - jazzmanem  Petrem Lipou

a za doprovodu komorního kvarteta!

Začátek v 19.30  hod., vstupné 220,-  Kč

Praktické rady
� Edwards Chris: Abeceda inline brusle-

ní. Příručka poradí jak zvládnout jízdu na

kolečkových bruslích.

� Hrdlička Zdeněk: Umění japonských

zahrad. Publikace je určena všem, kteří chtějí

zakládat zahrady, cítí se součástí přírody a

nedělají nic, co by ji narušovalo.

� Izzo Kim: Breviář fantastické holky. Pří-

ručka poskytne neocenitelné rady jak se vy-

pořádat se všemi nástrahami života.

� Klégrová Jarmila: Máme doma prvňáč-

ka. Praktická příručka především pro rodiče

předškolních dětí a žáků 1.a 2.tříd.

� Kýrová Alena: Keramika pro malé i větší

umělce - 1.a 2.díl. Návod na výrobu keramiky.

� Malinovská Eva: 365 rad pro prádelník,

šatník, botník. Užitečné rady pro všechny,

kteří chtějí mít své věci jako ze škatulky s

minimem vynaložené námahy.

Naučná literatura
� Cohen Herb: Umění vyjednávat. Rady

jak vyjednáváním získat to, co potřebujeme.

� Jackson Kevin: Pyramida za hranicemi

představivosti. Chufuova Velká pyramida

je nejstarším ze sedmi divů světa a jediným

z nich, jenž dosud stojí. Za použití nejmoder-

nější počítačové grafiky oživuje tato kniha

svět Egypta z doby 4.dynastie a ukazuje, jak

a proč byla postavena tato nejneobyčejnější

lidmi stvořená památka.

� Macrone Michael: Od Aristotela k virtu-

ální realitě. Kniha se snaží co nejjednoduše-

ji a nejzábavněji objasnit více než osmdesát

převratných a komplikovaných vědeckých

teorií či tezí - sahajících od řecké filozofie k

současné ekonomii a od fyziky k architektuře.

� Morris Neil: Hurikány a tornáda. Kniha

určena dětem vysvětluje kde a proč vznikají

hurikány a tornáda.

Historické romány
� Fischl Viktor: Žlutý dům. Příběhy lidí,

které svedly dohromady jejich rozmanité

osudy za 2.světové války. Osou příběhu je

milostný vztah vypravěče, Čecha, který pra-

cuje v Londýně jako novinář, k majitelce

domu Gwen.

� Legátová Květa: Jozova Hanule. Posta-

vy novely situované do let 2.světové války

jsou opět obyvatelé Želar z předchozí autor-

činy knížky. V centru vyprávění je mladá

lékařka, která se v zapadlé vesnici ukrývá

před nacistickým pronásledování.

� Miles Rosalind: Královna Letní země.

Román se odehrává ve středověké Británii.

Vychází z legendy o Artušovi a kouzelníku

Merlinovi pojaté tentokrát z jiného úhlu.

Příběh je líčen z pohledu mladičké Guene-

vere, královny Letní země a pozdější choti

krále Artuše.

Beletrie
� Axelsson Majgul: Dubnová čarodějka.

Příběh němé a ochrnuté dívky.

� Cunningham Michael: Hodiny. Román

se soustředí na jeden den v životě tří žen-

ských postav v různých časových rovinách.

� Deaver Jeffery: Manhattan je můj ži-

vot, Smrt pornohvězdy. Dva detektivní

romány.

� Elgrová Hana: Anny aneb jak šel život.

Příběh vesnického děvčátka, které od své-

ho narození po celý dlouhý život bylo vy-

staveno nepřízni osudu. Přesto neztratilo

úsměv a chuť se s životem poprat.

� Francková Zuzana: Betty a její přátelé.

Humorné vyprávění o jednom roztomilém

psisku potěší i pobaví každého, kdo má rád

psy.
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Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin

je ve středu 12. listopadu

Lékařské službyLékařské služby

V souvislosti se zánikem okresů schvá-

lilo Zastupitelstvo Zlínského kraje koncep-

ci rozvoje přednemocniční neodkladné péče

Zlínského kraje pro léta 2003 až 2007.

V důsledku toho došlo k organizačním změ-

nám v zabezpečení lékařských, stomatologic-

kých a lékárenských pohotovostních služeb.

K těmto změnám vedla snaha o zefektivnění a

zkvalitnění služeb, v žádném případě nedo-

chází ke změně dostupnosti či snížení kvality

zdravotní péče poskytované pacientům.

Za rok absolvují zdravotnické záchranné

služby v ČR okolo 500 000 výjezdů. Pouze u

5 % - 10 % výjezdů jde skutečně o stavy

ohrožující život. 15 % - 20 % zásahů má úrazo-

vou příčinu (asi jednu čtvrtinu tvoří doprav-

ní nehody).

Příčinou naprosté většiny všech výjezdů

jsou interní, neurologická a jiná onemocnění.

Co dělat

Při běžném, banálním onemocnění (na-

chlazení, krátké horečnaté onemocnění, krát-

ká žaludeční nevolnost, jednorázová krátká

bolest hlavy apod.) - poradit se s lékárníkem

o účinném léku.

Při onemocnění neohrožujícím akutně

můj život (horečky, nechutenství, opakova-

ná bolest hlavy, zad, končetin, zhoršené dý-

chání při námaze, krev v moči, bolesti v břiše,

gynekologické obtíže) - vyhledat svého praktic-

kého lékaře event. se objednat k vyšetření.

Při náhlém těžším onemocnění či úrazu

(křečovitá trvalá bolest v břiše, pád s pode-

zřením na pohmožděninu nebo zlomeninu) -

telefonicky konzultovat svůj stav s praktic-

kým lékařem, v době mimo ordinační hodiny

volat lékařskou službu první pomoci (LSPP).

Při ohrožení života a těžkých úrazech

(bezvědomí, náhlá dušnost, krutá pálivá bo-

lest v hrudníku, závažná poranění, otrava

léky apod.) - volejte zdravotnickou záchran-

nou službu (ZZS).

Zdravotnická záchranná služba má te-

lefonní číslo 155, volání je možné z jakéko-

liv veřejné sítě v ČR včetně mobilních telefo-

nů, volání je bez jakékoliv předvolby a je

vždy zdarma.

Územní středisko zdravotnické zá-

chranné služby Zlínsko - tel.: 155

Provozní doba: nepřetržitě

Ředitel: MUDr. Jiří Pudil

Sídlo: ul. L. Váchy 602, 760 01 Zlín

tel.: 577 211 047, fax: 577 056 925,

Podzim
Prchlo jaro se svou písní,

léto odletělo v dál.

Listí žloutne, opadává,

jako by je nasypal.

Poslední se brambor sklízí,

zrno padá v černou zem,

aby jeho žatva dala

člověku zas úrokem.

Louky jsou již posečené,

bude holý řepný lán

a než se kdo nadějeme

zima přikrade se k nám.

Potom zase v tichu šera

každý vzpomíná rád

na období svého jara,

na to, že byl kdysi mlád.

Mnoho, že změnilo se.

Světu nastal nový řád.

Při podzimu jeho žití

těžko bylo, když byl mlád.

Anna Janoušková

(první zveřejněná báseň, 1974)

e-mail: zs@oszzs-zl.cz, reditel@zzszlin.cz

Výjezdová stanoviště: Zlín - ul. L. Váchy

602, Havlíčkovo nábřeží 600 (areál Baťovy

nemocnice) • Slavičín • Valašské Klobouky

• Otrokovice - tř. Osvobození 1388 (areál

Městské polikliniky)

Lékařská služba první pomoci
pro dospělé

Tel.: 577 214 445, 577 214 446

Sídlo: Zlín, Havlíčkovo nábřeží 6000 (are-

ál Baťovy nemocnice)

Ordinační hodiny pohotovostní služby

Pondělí až pátek: 17.00 - 22.00 hod.

Sobota, neděle, svátek 8.00 - 22.00 hod.

Ordinační hodiny návštěvní služby

Pondělí až pátek: 17.00 - 22.00 hod.

Sobota, neděle, svátek: 8.00 - 22.00 hod.

pro děti a dorost

Tel.: 577 214 445, 577 214 446

Sídlo: Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600 (areál

Baťovy nemocnice)

Ordinační hodiny

Pondělí až pátek: 16.00 - 6.00 hod.

Soboty, neděle, svátek: 7.00 - 7.00 hod.

Stomatologická pohotovostní služba

Tel.: 577 214 445, 577 214 446

Sídlo: Zlín, ul. L. Váchy 602

Ordinační hodiny

Sobota, neděle, svátek: 8.00 - 13.00 hod.

Lékárenská pohotovostní služba

lékárna všední den•sobota•neděle, svátek

Centropharm Zlín:

7.00 - 19.00 • 8.00 - 12.00

Interspar Prštné:

8.00 - 20.00 • 8.00 - 20.00 • 8.00 - 20.00

Carrefour Malenovice:

9.00 - 20.00 • 9.00 - 20.00 • 9.00 - 20.00

Rent-Pharm nám. Práce:

7.30 - 18.00 • 8.00 - 12. 00 • 8.00 - 22.00

 Přednemocniční zdravotnická péče

Nábřeží 27. října 2003. Bez komentáře. foto -veb-

Nábřeží 15. října 2003.


