
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

CENA 4,- KČ

DNES SI PŘEČTETE
�  Z jednání Rady a Zastupitelstva města

�  Užitečné informace městské policie

�  Od halenkovského zpravodaje

�  Programy kina a divadel

� Rada města na svém jednání schválila

změny obecně závazných vyhlášek o veřej-

ném pořádku a o místních poplatcích. Tyto

změny doporučila zastupitelstvu města ke

schválení.

� Rada města projednala pravidla roz-

počtového provizoria na rok 2004 a doporu-

čila tyto pravidla zastupitelstvu schválit. S

ohledem na připravované změny DPH, kte-

ré mají vliv na výši příjmů a výdajů rozpoč-

tu bude řádný rozpočet projednán zastupi-

telstvem města po dokončení zákonných

úprav v této oblasti Parlamentem ČR.

� Rada města projednala a doporučila

zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled

města na období 2005 - 2008. Jedná se o

materiál umožňující střednědobé finanční

plánování zejména v oblastech provozních

nákladů a připravovaných investičních akcí.

Tomáš Zatloukal

 Rada o veřejném pořádku a rozpočtu

zodpovědný za oblast strategického rozvoje.

Analýza pak může sloužit například k řešení

problematiky sociálních služeb nebo vyba-

venosti území těmito službami. Analýza bude

zpracována podle šesti dílčích segmentů, kte-

rými jsou: analýza populačního vývoje, ana-

lýza socioekonomické struktury a jejího vý-

voje, analýza situace na trhu práce, charakte-

ristika příjmů rodin, syntéza, prognóza stavu

obyvatelstva.

"Takto zpracovaná analýza by měla být

zdrojem a impulsem pro hledání a vysvětlení

odlišností situace v kraji oproti území státu a

bude sloužit pro rozhodování orgánů kraje i

jako výchozí pozice pro vyjednávání s ostat-

ními, zejména nestátními subjekty. Další vý-

znam bude určitě mít při návrzích optimali-

zace školní sítě v regionu Zlínského kraje,"

řekl Jaroslav Končický. P. Kamas

Pozvánka
Klub kultury Napajedla vás zve

Pátek 19. prosince Vánoční koncert

Ládi Kerndla a Terezy Kerndlové s

kapelou. Začátek v 19.30 hodin,

divadelní sál - stolová úprava

 Na poslední chvíli
� Pátek 5. prosince "Mikulášská beseda

u cimbálu" za účasti hostů. Klub kultury, diva-

delní sál - stolová úprava, začátek v 19.30 hodin.

� Sobota 13. prosince 2003  "Když pur-

pura voní" dárek Města Napajedla pro napa-

jedelské důchodce. Klubu kultury Napajed-

la, začátky v 15.00 a 18.30 hodin.

ZLÍN - Vyhlášení veřejné zakázky na zpra-

cování sociálně demografické analýzy Zlín-

ského kraje schválili krajští radní. Materiál v

budoucnu bude nezbytným podkladem pro

zpracování dalších odvětvových koncepcí

Zlínského kraje.

"Důvodem zpracování analýzy je skuteč-

nost, že chybí podrobná demografická cha-

rakteristika území kraje, srovnání demogra-

fických jevů a ukazatelů se situací v České

republice, vyvození závěrů, prognózy a na-

stínění předpokladů a trendů vývoje," uvedl

krajský radní Jaroslav Končický, který je

Sociálně demografická analýza pro kraj

Vánoční koncert
Zveme přátele Základní umělecké školy

R. Firkušného a veškerou hudbymilovnou

veřejnost k vánočnímu  koncertu 2003. Kon-

cert se koná ve středu 17. prosince v 17 hodin

v sále školy v Komenského ulici 309.

Na setkání s vámi se těší žáci a učitelé ZUŠ

Vernisáž
Ve středu 19. listopadu byla za přítomnosti

zástupců města, některých vystavovatelů a

skupiny občanů slavnostně zahájena výstava

nazvaná I. napajedelský výtvarný salon. Díla

autorů s různým vztahem k městu, díla Napa-

jedla zobrazující a díla žáků napajedelské umě-

lecké školy si můžete prohlédnou každé úterý

a čtvrtek od 14 do 17 hod. až do 18. 12. 2003.
První napajedelský salon otevřel Josef Souček z informačního

centra Napajedla za přítomnosti starosty města Ant. Černocké-

ho a od prvního dne se výstava těší pozornosti občanů města.

PROSINEC 20/2003
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Rada města dne 10. listopadu 2003

Majetkové záležitosti
� schválila vyhlášení záměru pronajmout

pozemky po čerpací stanicí PHM společnosti

BENA-DIESEL a. s.

� schválila žádost Marty Hanáčkové o povo-

lení zřízení přechodného odběrného místa

na pozemku p. č. 6477/5 na Masarykově ná-

městí z rozvodné skříně JME volně loženým

kabelem za účelem připojení pojízdného za-

řízené na grilování kuřat

� schválila odprodej pozemků pro stavbu

rodinných domů v ulici 2. května Petru Suku-

povi a manželům Blance a Pavlu Spáčilovým

na základě nejvyšší nabídky ve výběrovém

řízení prováděném obálkovou metodou

� schválila ukončení nájemní smlouvy na

pronájem části pozemku p. č. 3764/1 s Marií

Polanskou a vyhlášení záměru na pronájem

tohoto pozemku v lokalitě Dřevony Leontý-

ně Plesníkové, bytem Napajedla, k zahrád-

kářským účelům

� schválila uzavření smlouvy o výpůjčce

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

s Leou Kopeckou, bytem Napajedla

� z důvodů posunutí termínu výstavby byto-

vého domu schválila vyhlášení záměru pro-

nájmu pozemku p. č. 98/4 v ulici Na Kapli

společnosti Raciola-Jedlička se sídlem v Uh.

Brodě s výpovědní lhůtou jeden měsíc

� z důvodů posunutí termínu výstavby byto-

vého domu zrušila výpověď nájemní smlou-

vy uzavřené s Alešem Jurákem na pronájem

části pozemku p. č. 98/1 v téže lokalitě a

schválila uzavření dodatku o pronájmu po-

zemku  s výpovědní lhůtou jeden měsíc

� schválila vyhlášení záměru směny části

pozemku  p. č. 4160/29 za část pozemku p. č.

4160/4 manželům Lence a Pavlu Huskovým

� nechválila vyhlášení záměru odprodeje

částí pozemku p. č. 6477/6 manželům Mania-

kovým a Josefu Milkovi v uvedené výměře a

schválila odprodej části stejného pozemku Jo-

sefu Milkovi za podmínky přemístění vrat sto-

doly při rekonstrukci do štítové zdi objektu

� schválila vyřazení vysoušeče z účetní evi-

dence dle přílohy

� schválila prodloužení nájemních smluv s

nájemci Petr Zelnitius, Michal Beneše, Lenka

Prokopová, Eva Klimešová a Margit Fiodoro-

vá na dobu 5 let za standardních podmínek

� schválila prodloužení nájemní smlouvy s

Evou Roubalovou na dobu 1 roku za stan-

dardních podmínek

� schválila vyhlášení záměru na pronájem

nebytových prostor v domě č. p. 1554 v ulici

Sadová využívané jako kadeřnictví

� neschválila žádost společnosti COEXTRA

Z jednání Rady a Zastupitelstva města

Zprávy z radniceZprávy z radnice

CZ s.r.o. o rozšíření účelu pronajímaných

nebytových prostor na provozovnu pneu-

servisu

� schválila uzavření kupní smlouvy na pro-

dej pozemku p. č. 6477/42 a 6477/43Aleně

Kolečkářové za účelem zřízení zahrádky

Bytové záležitosti
� schválila přidělení služebního bytu v ob-

jektu MŠ Komenského Pavlu Strmiskovi po

dobu výkonu funkce školníka a topiče mateř-

ské školy

Finanční záležitosti
� schválila rozpočtové opatření č. 70/2003 o

přesunu finančních prostředků v objemu 50

tis. Kč za účelem financování bezdrátového

svolávacího systému pro Jednotku Sboru

dobrovolných hasičů města Napajedla

� schválila rozpočtové opatření č. 71/2003

ve výši 52 000 Kč za účelem financování

opravy automobilu Městské policie

� schválila rozpočtové opatření č. 72/2003 v

objemu 39 000 Kč za účelem vybudování

chodníku ze zámkové dlažby a zpevnění čás-

ti ploch pro parkování v souvislosti s akcí

"oprava komunikace a plynofikace v ulici Na

Kapli"

� schválila rozpočtové opatření č. 73/2003 o

přesunu finančních prostředků v objemu 52

tis. Kč za účelem financování stavebních pra-

cí a 120 000 Kč za účelem financování staveb-

ních prací pro dokončení sociálního zařízení

u kaple a dělící příčky

� schválila rozpočtové opatření č. 74/2003 o

přesunu finančních prostředků v objemu 5

tis. Kč za účelem úhrady nákladů na auditor-

ské služby v příspěvkové organizaci města

MŠ Napajedla

Veřejné zakázky
� schválila zadání veřejné zakázky na koupi

softwarového informačního systému pro MěÚ

Napajedla

Různé
� rozhodla o zrušení výjimky z obecně zá-

vazné vyhlášky č. 3/2002 o pořádání veřej-

ných hudebních produkcí v baru U nás

� schválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o

výrobě a vysílání audiovizuálního zpravo-

dajství, uzavřené mezi městem a NTV Cable

ze dne 15. 1. 2002

� schválila vypracování kanalizačního řádu

na provozování stavby "Přívodní kanalizace

z Prusinek na centrální ČOV Napajedla"

u zpracovatele projektu Centroprojekt Zlín

a uzavření smlouvy na provozování stavby

s akciovou společností Plemenářské služby

Otrokovice

� neschválila návrh

předložený odborem

SMIR o zřízení jedno-

směrného provozu v

ulici Husova - úsek od

křižovatky s ulicí Ji-

ráskovou po odboč-

ku k Domovu dů-

chodců

� souhlasila s přejmenováním viniční tratě

Dolní a Horní Radovany na trať Radovany

� schválila výši podnájmu prostor v Zá-

kladní škole Komenského 268 v částce 1

000,- Kč pro organizátora soutěže turistic-

kých hlídek

� schválila výši odměny ředitelce MŠ Ko-

menského dle návrhu a v souladu s vládním

nařízením č. 251/1992 Sb., § 10, písm. a) ve

znění pozdějších předpisů RM

� seznámila se s nabídkou firem na montáž

žaluzií v domě č. p. 717 - 719 v ulici Jiráskova

a v objektu zdravotního střediska v ulici

Sadová a doporučila firmu Stín s.r.o.

� doporučila pořízení rentgenu pro potřeby

stomatologických ordinací zdravotního stře-

diska a pořízení klimatizačních jednotek do

ordinací dle zájmu a po dohodě s privátními

lékaři

� schválila organizační opatření pro uživate-

le tělocvičny v budově Komenského č.p.  304

� schválila výše odměn vedoucím organi-

začních složek Knihovna Napajedla, Měst-

ské informační centrum Napajedla, Kino Na-

pajedla a Muzeum Napajedla

� schválila doplnění personálního složení

sportovní komise dle návrhu

� schválila udělení souhlasu s využitím všech

ukazatelů vyplňovaných městem Napajedla

pro ČSÚ pro potřeby Ministerstva zeměděl-

ství ČR ve věci majetkové a provozní eviden-

ce vodovodů a kanalizací

Bez usnesení
� vzala na vědomí zápis z jednání SOZ ze dne

7. října 2003

� vzala na vědomí zápis z jednání kulturní

komise ze dne 14. října 2003 a nedoporučila

zřizování kluzišť TSM mimo sportovní areál

škol

� vzala na vědomí zápisy z jednání komise

životního prostředí a veřejného pořádku ze

dne 7. října 2003 a 6. listopadu 2003

� vzala na vědomí zápis z jednání školské

komise ze dne 21. října 2003 s tím, že odměny

ředitelům a oceněným učitelům budou zahr-

nuty do rozpočtu města

� vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské

policie za měsíc říjen 2003-11-24

� vzala na vědomí zápis z jednání sportovní

komise ze dne 30. října 2003 a doporučila

upřesnit požadavek na vybudování lezecké

stěny a předložit jej Radě města. Dotace z

rozpočtu města pro rok 2004 budou přidělo-

vány stejným způsobem jako v roce 2003

� seznámila se s nabídkou služeb společnos-

ti, zabývající se vymáháním pohledávek

� vzala na vědomí protokol o výsledku kon-

troly Krajského úřadu Zlínského kraje v soci-

álním odboru.

POZOR!

Teritoriální pracoviště Zdravotní pojišťovny MV

ČR ve Zlíně  je  od 1.12. 2003  přemístěno na adresu:

Kvítkova 248, Zlín

Nové telefonní číslo: 577 019 472

Ve dnech 22. - 23.12. 2003 bude z provozních

důvodů pracoviště uzavřeno.

ZP MV ČR zdravotní pojišťovna pro celou rodinu!

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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 KINO Napajedla
� Středa, čtvrtek 17. a 18. prosince

ŽELARY

Romantické drama v koprodukci ČR, SR

a Rakouska, milostný příběh z druhé

světové války natočený podle stejno-

jmenné předlohy Květy Legátové.

� Neděle 21. prosince

PRCI, PRCI, PRCIČKY - Svatba

Volné pokračování filmů Prci, prci, pr-

cičky 1 a Prci, prci, prcičky 2 se znovu

zabývá... sexem. Studentská léta jsou již

jen ve vzpomínkách, z dětí se stali do-

spělí, kteří jsou připraveni zařádit si při

další velké události. Jim a Michelle se

budou brát.

Začátky představení v 19.30 hodin,

vstupné 55 Kč.

 Městské divadlo Zlín
V prosinci uvádí

� 7. neděle Vánoční koncert - Hana a Petr

Ulrychovi

� 9. úterý Vlastimil Peška Komedie o naro-

zení vizovického Ježíška

� 10. středa Neil Simon Drobečka z perní-

ku (Divadlo na Vinohradech Praha)

� 11. čtvrtek Vlastimil Peška Komedie o

narození vizovického Ježíška

� 11. čtvrtek Vlastimil Peška Komedie o

narození vizovického Ježíška

� 11. čtvrtek Milan Kundera Jakub a jeho

pán

� 13. sobota Silwester Lawrik / Richard

Dvořák Hotel Viktoria

� 14. neděle Vánoční koncert Sdružení

dechového orchestru mladých

� 15. pondělí M.Kundera Jakub a jeho pán

� 17. středa Vlastimil Peška Komedie o

narození vizovického Ježíška

� 19. pátek Ota Pavel - Jozef Krasula Jak

jsem potkal lidi

� 20. sobota Johann Nepomuk Nestroy

Lumpacivagabundus

 Slovácké divadlo
V prosinci uvádí

� 8. pondělí Jaroslav Foglar RYCHLÉ ŠÍPY

(ve Zlíně)

� 10. středa Jaroslav Foglar RYCHLÉ ŠÍPY

� 11. čtvrtek Woody Allen, Douglas McGra-

th VÝSTŘELY NA BROADWAYI

� 11. čtvrtek Marian Palla ZASE JSEM SE

UMÝVAL ZBYTEČNĚ

� 13. sobota W. Shakespeare OTHELLO

� 14. neděle W. Shakespeare OTHELLO

� 16. úterý Jaroslav Foglar RYCHLÉ ŠÍPY

(ve Zlíně)

� 17. středa Petr Šabach, Ivan Hlas, Petr

Jarchovský, Jan Hřebejk ŠAKALÍ LÉTA

� 18. čtvrtek Eugene Labiche, Ladislav

Pešek SLAMĚNÝ KLOBOUK

� 19. pátek Petr Šabach, Ivan Hlas, Petr

Jarchovský, Jan Hřebejk ŠAKALÍ LÉTA

� 20. sobota Woody Allen, Douglas McGra-

th VÝSTŘELY NA BROADWAYI

Tip pro příští dny
� Středa 10. prosince v 19.30  hod. - Velké

kino Zlín - Vánoční koncert THE BACK-

WARDS (The Beatles  revival). Vítězové

newyorského Beatlefestu  2003 se ve Zlíně

představí ve zbrusu novém programu s

množstvím skladeb, které jste ještě  v jejich

podání neslyšeli. Hudebními hosty  budou

jazzman Peter Lipa a komorní smyčcové

kvarteto. Vstupné 220,- Kč

� Čtvrtek 11. prosince v  19.30 hod. -

Velké kino Zlín - Vánoční koncert FLERET a

JARMILA ŠULÁKOVÁ. Známá vizovická fol-

krocková kapela  vydala CD Trnkostroj a

oslavuje 20. výročí svého vzniku. Ve Zlín-

ském Velkém kině  vystoupí s královnou

lidové písně Jarmilou Šulákovou a na pódiu

se představí i  někteří bývalí členové kapely

Fleret. Vstupné 170,- Kč

Před časem jsme obdrželi do redakce

následující sdělení:

"Pravidelně jezdím svým autem z Napa-

jedel do Halenkovic. Po přejetí mostu odbo-

čím na Otrokovice a dávám přednost protije-

doucím vozidlům při odbočení vlevo na Ha-

lenkovice.

A zde pravidelně nastává situace, kdy mi

nezbývá, než se modlit o vlastní život. Proti-

jedoucí vozidla od Otrokovic se totiž na rov-

ném úseku předjíždějí a já mohu pouze dou-

fat, že to stihnou. Není kam uhnout, zprava mě

objíždějí auta na Otrokovice. Zvláště, když se

na Vás řítí dva kamiony vedle sebe a Vy

bezmocně čekáte,… nikomu nepřeji to zažít.

Přitom by stačilo dát ve směru od Otro-

kovic značku " Zákaz předjíždění" a namalovat

pořádnou plnou čáru. Berte prosím, moji připo-

mínku vážně, dřív než se stane neštěstí."

Redakce Napajedelských novin pře-

dala elektronickou poštou tento příspě-

vek do schránky Ing. Petra Stloukala, ve-

doucího odboru dopravy a silničního hos-

podářství Zlínského kraje a do schránky

vzkazů a připomínek Ředitelství policie ve

Zlíně se žádostí o vyjádření.

Od halenkovského zpravodaje
Do uzávěrky novin jsme obdrželi ná-

sledující sdělení:

"Děkujeme za podnětnou informaci, kte-

rou si převzal dopravní inženýr OŘ Policie

ČR Zlín k prověření. Policisté si musí prověřit

a posoudit situaci na místě samotném, a pod-

le toho navrhnou možná opatření v případě,

že shledají jejich oprávněnost. Obecně je ale

jasné, že komunikace má svého správce a v

takových případech je lépe se obracet na něj.

Policie vystupuje v obdobných přípa-

dech posouzení pouze s doporučujícím sta-

noviskem!

(Vysvětlení pro autora: bylo by velkým

omylem občanů myslet si, že policie něco

nařizuje.)"

S pozdravem kpt. Bc. Ivo Mitáček,

tiskový mluvčí OŘ Policie ČR Zlín

"Odbor dopravy a silničního hospodář-

ství Krajského úřadu Zlínského kraje se bude

Vámi postoupeným příspěvkem zabývat ve

smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na

pozemních komunikacích. Podle něj místní a

přechodnou úpravu na silnici I. třídy stanoví

příslušný krajský úřad po předchozím písem-

ném vyjádření příslušného orgánu policie."

S pozdravem Petr Stloukal,

odbor dopravy s SH KÚ Zlínského kraje

Úvěry pro nemocnice
ZLÍN - Krajská rada vyjádřila souhlas s

podpisem úvěrových smluv ve výši 25 milio-

nů korun pro Baťovu krajskou nemocnici

Zlín a ve výši 10 milionů korun pro Nemocni-

ci ve Vsetíně. Obě nemocnice tak získají krát-

kodobý revolvingový úvěr, který jim pomů-

že překonat nesoulad mezi příjmy a výdaji,

způsobený především opožďováním plateb

od Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Krajská rada již dříve vyjádřila souhlas s

uzavřením úvěrové smlouvy pro Nemocnici

s poliklinikou v Uherském Hradišti. O úvěru

jedná také Nemocnice v Kroměříži. P. Kamas

 Náš recept
Utopila´s mlynáře, říká-

vala mi maminka, když jsem

při výrobě těsta na podíl mou-

ky nadávkovala nadměrné množ-

ství mléka. A zrovna tohle se vám moh-

lo přihodit, pokud jste se doslova řídili naším

posledním receptem. Mohlo - ale určitě ne-

stalo, protože jste kuchařky šikovné a pře-

mýšlivé a přišly jste na to, že litr mléka je moc

a čtvrt litru akorát. Pro příště slibuji větší

pozornost při opisování.

Pro obnovení důvěry jsem se rozhodla

zvolit něco z receptáře, kde se měří objem i

hmotnost jen minimálně. Riziko omylu při

opisování i při převodu objemových či váho-

vých jednotek se podstatně snižuje.

Zámecké rohlíčky

Do napajedelského zámku (proto jim ří-

kám zámecké) na zpříjemnění celodenní služ-

by ve státní svátek je přinesla ochutnat paní

Vičánková. Sama je mimořádně šikovná ku-

chařka, ale prý se rohlíčky podaří vždycky a

každému.

V rámci předvánočního tréninku bychom

je mohli vyzkoušet společně o tomto víken-

du, co říkáte. Nastrouháme 1 tuk (Ivu), přidá-

me 30 dkg hladké mouky a 1 šlehačku, uhně-

teme trošku lepkavé těsto a necháme je ho-

dinku odpočinout. Těsto rozdělíme na šest

dílů, na pomoučeném vále z každého vyválí-

me kolečko o průměru 12, 15 cm a rozdělíme

na osminky. Po obvodu položíme na každý

dílek kousek marmelády nebo povidel, sroluje-

me směrem do středu, vytvarujeme do rohlíč-

ku a upečeme do růžova. Ještě teplé je obalíme

v moučkovém cukru, do kterého přimícháme

vanilkový cukr. Že jsou voňavé, slaďoučké a

jen se rozplývají? Prostě zámecké! -veb-
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Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin

je ve středu 10. prosince

Městská policie informujeMěstská policie informuje

� Ukládáte-li jízdní kolo do místnosti ve

vašem domě (kolárna, sklep), vždy zamy-

kejte vstupní dveře

� Na uložená kola ve sklepě, kolárně,

balkonech, sklepních kójích si pořiďte sto-

jan, zámek nebo systém pro zajištění jízdní-

ho kola

� Při nákupu uložte kolo na místo, kam

na něj můžete občas nahlédnout.

� Kolo vždy připoutejte k pevnému

bodu (zábradlí, sloup, bezpečnostní stojan)

za jedno kolo a kostru kola

� Pokud cestujete ve skupině a musíte

svá kola na přechodnou dobu odstavit, zvol-

Víte, jak ochránit své jízdní kolo?
te mezi sebou osobu, která odstavená a

zabezpečená kola ohlídá

� Poznamenejte si výrobní číslo, barev-

né provedení a vybavení svého kola

� Při odstavení jízdního kola během

cesty berte cennější vybavení (tachometr,

taška…) s sebou

� Poučte o všech bezpečnostních opat-

řeních i své děti

Zjistíte-li krádež kola, ihned ji ohlas-

te na linku 158 nebo na Městskou policii,

snížíte tak náskok pachatele a zvýšíte

šanci na jeho dopadení.

MP Napajedla

Přes všechna nařízení, ukládaná v zá-

jmu veřejné bezpečnosti majitelům psů, se

vám může stát, že potkáte na veřejném mís-

tě psa bez náhubkupsa, který není na vodít-

ku a jeho majitel je navíc dosti vzdálen. Jak

byste se měli v takové situaci zachovat?

� Snažte se zachovat klid

� Neutíkejte, zůstaňte stát, pes si vás

chce většinou  jen očichat

� Nedejte najevo strach, pes jej vycítí a

mohl by zaútočit

� Neznámého psa nehlaďte, i když se

ho nebojíte. Pes, kterého jeho majitel často

bil, se může lidské ruky bát a mohl by se

bránit kousnutím

� Může jít i o toulavého psa, nemocné-

ho, nakažené smrtelnou vzteklinou, nikdy

jej nehlaďte

� Pokud na vás nějaký pes doráží, po-

malu ustupujte na bezpečné místo

� Pokud by se vás pokoušel kousnout,

snažte se ho uhodit do čenichu předmětem,

který máte po ruce (taška, hůl, deštník, klíče

...), je to bolestivé, pes bude chvíli otřesen,

a vy získáte čas na ústup na bezpečné místo

do vchodu domu, za branku

� Při pokousání psem si zranění vždy

nechejte ošetřit lékařem. Vždy je prospěš-

né, dokážete-li útočného psa popsat. Je snad-

nější jej najít a nechat vyšetřit veterinářem,

což je pro váš zdravotní stav důležité

� Pokud někde uvidíte toulavého psa

bez pána, nesnažte se ho hladit ani chytat a

přivolejte Městskou policii

Pro bezpečný kontakt se zvířaty
Pokud jste majitelem psa, pamatujte, že:

- pes nemá nikdy co dělat na dětském

hřišti

- psa musíte mít na vodítku a s náhubkem

- pokud pes udělá "hromádku", jste po-

vinni ji po něm odklidit

MP Napajedla

Zábava s pyrotechnikou
Dlouho před vánočními svátky se

nejen dorůstající mládež baví odpalová-

ním petard a rachejtlí k nelibosti mnoha

lidí a zděšení zvířecích mazlíčků. Novo-

dobý zvyk, plný hezkých efektů, ale bo-

hužel i nehezkých úrazů, patří po několik

let i k našim oslavám. S tolerancí bouřli-

vých oslav můžeme počítat o Silvestru,

méně během ostatních dnů. A i tak by-

chom měli mít  ohled na sousedy a na

zvířata. Ne všichni musí mít pochopení

pro takovou oslavu a naši čtyřnozí kama-

rádi při bouchání petard také nejásají.

Pokud si bez raket, petard, pum a

miniohňostrojů neumíte svátky předsta-

vit, nezapomeňte na bezpečnost.

Prvním pravidlem je nakupovat toto

zboží pouze od profesionálních výrobců,

řádně označené, v použitelné lhůtě a s

popisem postupu bezpečného použití. Py-

rotechnika III. kategorie nesmí být volně

v prodeji a smějí ji odpalovat pouze pro-

školené osoby. Těmto výrobkům se ve

vlastním zájmu vyhněte. Stejně tak podo-

mácku vyráběným petardám a raketám.

Nesprávné zacházení  může způsobit před-

časný výbuch, a ten by nemusel skončit

jen popálenými a utrhanými prsty.

Pamatujte - neexistuje bezpečná tr-

havina.

Co se týče vojenských světlic a dělo-

buchů, ty na oslavu také nepatří. Na rozdíl

od zábavné pyrotechniky nejsou plněny do

papírových trubiček, ale kovových, a hrozí

vážná zranění odlétávajícími střepinami.

Hezkou oslavu a slzy v očích ať vám

způsobí jen dojetí nad úchvatnou krásou

ohňostroje. -veb-

Světová nej
Nejmenší roční přírůstek obyvatelstva

ve světě vykazuje Rwanda, a to -1,4 %. Nej-

vyšším přírůstkem se může chlubit … (tajen-

ka), kde činí 8,7 %.

1. Vyřazené spisy, 2. Sodovka, 3. Řecké

písmeno,  4. Evropan v Indii, 5. Trhlina,

6. Znělka, 7. Stisknutí, 8. Hlodavec, 9. Ďábel,

10. Slavnost, 11. Dětská výživa

1 S .
2 S .
3 S .
4 S .
5 S .
6 S .
7 S .
8 S .
9 S .

10 S .
11 S .

Informace Městské policie
Městská policie Napajedla zajistila v

měsíci říjnu čtyři psy, kteří jsou v sou-

časné době umístěni v útulku Čápka v

Kroměříži. Máte-li o tyto psy zájem, ob-

raťte se na zaměstnance útulku. Kontakt:

Psí útulek Čápka č.p.2455, Kroměříž 767

01, tel. 573 333 553.             (MP Napajedla)


