
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

DNES SI PŘEČTETE

Rozhovor s RNDr. Vladimírem Koníčkem (KSČM),
poslancem Parlamentu ČR za Zlínský kraj

KVĚTEN 7/2003 CENA 4,- KČ

� Pane poslanče, jste jedním ze zá-

stupců v parlamentu za bývalý zlínský

okres a proto jistě důvěrně znáte jeho

problematiku. Kdy jste byl naposledy

v Napajedlích?

Musím opravit informaci obsaženou

v otázce: můj původní „domovský“ okres je

okres Uherské Hradiště, ale protože jsem

byl zvolen za celý Zlínský kraj, tak se sna-

žím věnovat problematice celého kraje.

Jinak do Napajedel jsem jezdil poměrně

často, ještě když jsem nebyl poslancem.

Hrával jsem spolu se svými syny v herně

U Spitita karetní hru Magic The Gathering.

Takže v Napajedlích jsem byl tak dvakrát

do měsíce... Když se Radkovi Novákovi (spí-

še jeho ženě) narodila slavná trojčata, tak už

logicky nemá čas organizovat pro kluky

turnaje, takže se do Napajedel  pravidelně

nedostanu. Naposledy jsem tu byl asi před

dvěma měsíci na turnaji.

� Rozhovor s RNDr. Vladimírem Koníčkem

� Fotoreportáž otevření Baťova kanálu

� Z jednaní městské rady a zastupitelstva

� Investice města aktuálně

� Jan Kasl v Napajedlích

� ZUŠ, Sokol a další…

(pokračování na str. 3)

� Znáte tedy aspoň jejich největší

problémy?

Přiznám se, že jsem ještě neměl mož-

nost  seznámit se s Napajedly „oficiálně“ -

nebyl jsem prozatím na žádné akci, pořáda-

né ve městě nebo v nejbližším okolí. Určitě

si ale Napajedla oddechnou po vybudování

nové rychlostní komunikace. Lépe by se

občanům spalo, kdyby už byly také dobu-

dovány protipovodňové hráze na řece Mo-

ravě.

� Napajedla potřebují státní dotace

na několik svých starých „hříchů“, na-

příklad na nezbytnou opravu budovy

bývalé „Hospodářské školy“, ale také na

výstavbu nové sportovní haly. Město se

také chystá postavit „svůj“ bytový dům a

chtělo by pomoci občanům při individu-

ální výstavbě domků. Je možné získat

dotace do těchto infrastruktur?

Peníze  je možné získat vždycky, jen za

současné situace to bude přímo ze státního

rozpočtu stále těžší. Jednotlivá ministerstva

sice vypisují různé programy, ale podmín-

ky mnohdy nejsou obce schopny splnit.

 Trojčata
Trojčátka se v Napajedlích nenarodila

od doby kam až sahá pamět současníků -  a

to je rok 1950. Tento slavný den nastal 28.

února letošního roku, kdy se manželům

Barboře a Radku Novákovým narodily tři

překrásné holčičky Hanička, Andrejka a

Lenička. Na skutečnost - že už nebudou

jenom dva, ani tři, nýbrž rovnou pět, byli

mladí manželé připravení od prvních týd-

nů, kdy o sobě holky daly vědět. V době

narození nevážila žádná z nich ani celé kilo,

ale byly zdravé a mají se čile k světu. Když

si je 9. května rodiče konečně přivezli domů,

měla každá už dvojnásobek své porodní

váhy. Jejich denním úkolem je především

dobře jíst a spát, aby do svých sedaček brzy

dorostly. Kromě toho, ač o tom zatím neví,

úspěšně plní i další poslání - zaplnily dům

Novákových láskou a způsobují celé rodině

velkou radost. Nejen rodiče, ale i  další pří-

buzní a chůva, která mamince s dětmi po-

máhá, je od sebe bez problémů rozeznají a

nebude dlouho trvat a dokáží vycítit i nála-

du každé z malých slečen.

Město Napajedla oficiálně uvítá trojčát-

ka do života 21. června a my už dnes přeje-

me děvčátkům a celé rodině, která se v

jeden den více než zdvojnásobila, hodně

zdraví, hodně štěstí a radosti.

Hanička, Andrejka a Lenička Novákovy
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Z jednání Rady města Napajedla
Rada města v usnesení ze dne 28. 4. 2003

Smlouvy o dílo
� schválila Smlouvu o dílo s ing. arch. Pav-

lem Šimečkem – Architektonická kancelář,

Prlovská 2489, Zlín, na vypracování urba-

nistická studie: aktualizace městské památ-

kové zóny Napajedla

� schválila uzavření smlouvy o dílo na

realizaci akce „Přemístění ZUŠ do č. p. 305

ul. Komenského“ s firmou Pozimos a.s., Šte-

fánikova 167, Zlín za cenu 1,798.261,- Kč

� schválila Smlouvu o dílo č. 00603 na

zhotovení projektových prací s ing. arch. Mi-

chalem Hladilem na vypracování projektu:

„Výměna oken  v havarijním stavu na Základ-

ní škole, ul. Komenského č. p. 298 v Napajed-

lích“

Veřejná soutěž
� schválila návrh výzvy veřejné soutěže na

zhotovitele stavby „Výměna oken v havarij-

ním stavu na Základní škole, ul. Komenské-

ho č. p. 298 v Napajedlích“ dle návrhu ing.

Černíka a seznam níže uvedených dodava-

telů stavby „Výměna oken v havarijním sta-

vu na Základní škole, ul. Komenského

č.p.298 v Napajedlích“, kteří budou výzvou

osloveni:

- JAVORNÍK-CZ-Plus s.r.o., Štítná n. Vl. 414

- Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967,

Zlín 762 92

- MANAG, a.s., Zarámí 92, Zlín

- UPOSS group, a.s., Uherskobrodská 985,

Luhačovice

- POZIMOS, a.s., Štefánikova 167, Zlín

� schválila vyhodnocení nabídek provede-

né komisí pro otevírání obálek, posouzení a

vyhodnocení nabídek na výběr dodavatele

Investice města aktuálně
akce „rekonstrukce venkovních schodů pod

kostelem v Napajedlích“

Jmenování komisí
� jmenovala komisi pro otvírání obálek

veřejné zakázky „Výměna oken v havarijním

stavu na Základní škole, ul. Komenského č.

p. 298 v Napajedlích“ v tomto složení: ing.

Milan Černík, bytem Otrokovice, ing. Irena

Brabcová a Bc. Alena Zekičová, náhradník:

ing. Pavel Fojtů

� jmenovala komisi pro posouzení a vyhod-

nocení nabídek veřejné zakázky „Výměna

oken v havarijním stavu na Základní škole,

ul. Komenského č.p. 298 v Napajedlích“ ve

ložení: předseda komise MVDr. Antonín Čer-

nocký, členové komise: Mgr. Tomáš Zatlou-

kal, ing. arch. Michal Hladil, ing. Milan Čer-

ník, bytem Otrokovice, Bc. Alena Zekičová.

1. náhradník Lukáš Vavruša, 2. náhradník:

ing. Miroslav Polášek

Rozpočtová opatření
� schválila rozpočtové opatření č. 7/2003

ve výši 10.000,— Kč za účelem poskytnutí

příspěvku Agentuře pro rozvoj turistiky na

Baťově kanálu, nadačnímu fondu za účelem

uspořádání akce „Odemykání vodní cesty

Baťův kanál“ dne 1. 5. 2003 v Napajedlích

Různá
� schválila rekonstrukci rozvaděče pitné

vody za cenu 19.320,— Kč a instalaci 5 ks

mříží pro zabezpečení oken za cenu 7.500,—

Kč v Klubu kultury Napajedla organizací

NBTH, s.r.o., Komenského 270, Napajedla

� projednala odvolání podnikatele M. Ma-

saříka podané dne 2. 4. 2003 proti rozhod-

nutí rady města ze dne 14. 3. 2003, č. j. PP

5/2002 a zaujala stanovisko odvolání ne-

vyhovět

Rada města na svém jednání 5. 5. 2003

Veřejná soutěž
� schválila vyhodnocení nabídek provede-

né komisí pro otevírání obálek a komisí pro

posouzení a vyhodnocení nabídek na vý-

běr dodavatele akce „Sportovní areál u ZŠ

Napajedla – stavební úpravy fotbalového

hřiště a atletických sektorů“.

 Pozvánka k veřejnému projednání
Stavební úřad Městského úřadu v Na-

pajedlích, jako pořizovatel ÚPN města Na-

pajedla vypisuje podle ustanovení § 21,

odst. 2 a odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb. o

územním plánování a stavebním úřadu, ve

znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

veřejné projednávání urbanistické studie

města Napajedla – lokalita Jiráskova.

Občané, právnické a fyzické osoby,

podnikající na katastrálním území Napa-

jedla, mají možnost shlédnout po dobu

třiceti dnů ode dne vyvěšení zpracovaný

elaborát na stavebním úřadě Městského

úřadu v Napajedlích v úřední dny, tj. pon-

dělí a středa od 7.30 do 12.00 a od 12.30 do

17.00 hodin.

Veřejné projednání studie za účasti

zpracovatele a pořizovatele se uskuteční

25. června 2003 v 16 hodin v zasedací míst-

nosti Městského úřadu Napajedla, I. po-

schodí, místnost č. 24.

Do třiceti dnů ode dne veřejného pro-

jednání mají občané, fyzické a právnické

osoby možnost sdělit své připomínky a

námitky. K připomínkám a námitkám,

uplatněným po této lhůtě, se nepřihlíží.

Zprávy z radnice
� Rada města se na svém jednání

zabývala projektem společnosti NTV

Cable s.r.o., umožňujícím využití sítí tele-

vizních kabelových rozvodů pro připoje-

ní k Internetu. Na základě zjištěného zá-

jmu občanů o tuto novou službu a prove-

deném ekonomickém rozboru, doporuči-

la zastupitelstvu města poskytnout spo-

lečnosti NTV Cable s.r.o. (100 % vlastní-

kem je město), úvěr (1 mil. Kč) z rezervy

města pro pořízení technologického zaří-

zení určeného pro realizaci tohoto zámě-

ru. Společnost by finanční prostředky vrá-

tila zpět do rezerv města s úrokovou saz-

bou schválenou zastupitelstvem.

� Rada města projednala s velitel-

kou Městské policie Napajedla (MP)

výsledky práce MP v minulém období.

Dohodla se na způsobu určování cílů pro

její činnost v příštím období. Byla stano-

vena forma pro poskytování informací o

práci MP v jednotlivých měsících. Velitel-

ka MP se bude pravidelně účastnit projed-

návání zprávy o činnosti MP v Radě města.

Mgr. T. Zatloukal

Výměna oken na ZŠ Komenského č.p.

298 (nová škola)

Jedná se o objekt základní školy z 80.let,

u kterého přes relativní mládí jsou okna ve

velmi špatném technickém stavu . Na zákla-

dě odborného posudku se jedná o havarijní

stav: „tato okna jsou typickou ukázkou pře-

hnané snahy nových technických řešení a

úspor materiálů v rámci zlepšovatelského

hnutí na úkor funkčnosti a kvality. Poddi-

menzované profily kyvných křídel trpí va-

hou skla. Velké rozměry křídel podléhají

deformacím, netěsní a z těchto důvodů se

dále deformují. Vlivem deformací vzniká

absolutní netěsnost, velký únik tepla a okna

postupně ztrácejí svoji funkci. Deformova-

ná křídla ve větru vibrují. Vlivem vibrace

dochází k postupnému uvolňování zapuš-

těných matic spojovacích šroubů, k poruše-

ní spojení zdvojeného rámu a hrozí samo-

volné vypadnutí venkovního křídla.“ K to-

muto případu skutečně na konci minulého

roku už u několika křídel došlo. Je tak ohro-

žena bezpečnost osob pohybujících se oko-

lo budovy. To, že neplní funkci tepelně

ochrannou je v tomto momentu věcí po-

družnou.

Proto město nechalo zpracovat projek-

tovou dokumentaci na výměnu oken a

z titulu havarijního stavu požádalo minis-

terstvo financí o přidělení systémové dota-

ce. Dotace ve výši 10,0 mil. Kč se v současné

době vyřizuje, město musí akci dofinanco-

vat částkou 2,9 mil. Kč. Odhad úspory pro-

vozních nákladů na vytápění objektu ZŠ

po výměně oken je odhadován na cca

200.000 Kč ročně. Návrh řešení předpo-

kládá výměnu stávajících oken za dřevě-

ná okna EURO. Toto řešení zohledňuje

skutečnost, že objekt se nachází v městské

památkové zóně a místně příslušný výkon-

ný orgán státní správy na úseku památkové

péče - MÚ Otrokovice odbor územního plá-

nování a investic vydal závazné stanovisko,

že nebude pro výměnu použito plastových

výplní.

 Na akci bylo zahájeno výběrové řízení

na dodavatele stavby, předpoklad realizace

stavby je v termínech od 15. června do 15.

listopadu tohoto roku.

Ing. Irena Brabcová, místostarostka
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Stát se snaží přenést odpovědnost za toto

financování na kraje, bohužel ale krajům do-

sud neposkytoval odpovídající finanční krytí.

� Vnímáte polohu Zlínského kraje

jako něco, co už je načase v rámci sjedno-

cování Evropy změnit?

S polohou našeho kraje nehneme, ale

změní se okolní situace. Z příhraničního

kraje se staneme krajem vnitrounijním, tak-

že nám odpadnou některé problémy spoje-

né s hranicí. Vzdálenost do „centra“ ale

zůstane stejná a s pohledem Prahy na ven-

kov také nic nesvedeme...

� A váš pohled z Prahy na venkov?

Myslím si, že pobyt v Praze můj pohled

na zdejší kraj výrazně nezměnil. Většinu

času sice trávím nyní v Praze, ale jako člen

městského zastupitelstva v Uh. Hradišti žiju

pořád s problémy města. A na škole, kde

jsem před nástupem do Poslanecké sně-

movny učil, jsem skoro každý týden.

� Pane poslanče, otázka na závěr: byl

byste ochoten zúčastnit se zasedání Měst-

ské rady v Napajedlích  a informovat ji o

tzv. velké politice v návaznosti na řešení

malých, lokálních problémů?

Určitě ano, ale iniciativa by měla vzejít

ze strany Napajedelských, protože rada ur-

čitě nebude speciálně zasedat, kdy má čas

poslanec. Budu-li znát termíny zasedání a

Květen je nejkrásnější měsíc nejen jara,

ale prý i v roce. Snad proto se organizátoři

regionální akce Evropské jaro v Napajedlích

rozhodli pokračovat ve svém volně navazu-

jícím seriálu významných návštěv v Napa-

jedlích a po předsedovi vlády Vladimíru

Špidlovi pozvali na radnici, k návštěvě měs-

ta i k besedě s občany dalšího významného

politického představitele, bývalého praž-

ského primátora a současného předsedu

strany Evropští demokraté Jana Kasla.

Předseda Kasl i s doprovodem byl na

napajedelské radnici přivítán starostou

města Antonínem Černockým, místostarost-

kou Irenou Brabcovou a radním Tomášem

Zatloukalem. Po krátké prohlídce krásné

radniční budovy a seznámení s programem

Evropského jara v Napajedlích se všichni

jmenovaní přesunuli do Klubu kultury, kde

je již očekávali diskutující občané v čele

s panem Josefem Součkem z pořádajícího

městského informačního střediska.

Návštěva premiéra Špidly vyvrcholila

v dubnu jeho osobní účastí na plese krále

Jiříka z Poděbrad, krátký pobyt předsedy

Kasla měl mít svoji tečku v hřebčíně. Bohu-

žel časově náročný program pražské dele-

gace to nedovolil. Takže – jak bylo domluve-

no: po referendu si o Evropské unii popoví-

dáme ještě jednou, obšírněji a snad se i ta

tečka v hřebčíně povede!

(stý)

Předseda strany Evropských demokratů Jan Kasl v Napajedlích

Rozhovor s RNDr. Vladimírem Koníčkem (KSČM)
(pokračování ze str. 1) budu-li pozván, tak se určitě domluvíme a

rád přijedu.

RNDr. Vladimír Koníček

39 let, poslanec KSČM za Zlínský kraj

v PSP ČR, člen výboru pro vědu, vzdělá-

ní, kulturu, mládež a tělovýchovu, člen

podvýboru pro mládež a podvýboru pro

vědu a VŠ. Další funkce: člen Městského

zastupitelstva v Uherském Hradišti, před-

seda kontrolního výboru zastupitelstva.

Poslanecká kancelář:

Amálie Randýskové 1800, 760 01 Zlín

Poslanecké dny v pondělí (popř.

jiné dny mimo zasedání sněmovny), po

předchozí telefonické domluvě – kance-

lář 577 221 857, asistent 572 552 905.

Krajská rada se sejde
se starosty všech obcí

ZLÍN  – Členové Rady Zlínského

kraje i zástupci krajského úřadu se na

začátku června sejdou na společném

jednání se starosty všech 304 obcí na

území kraje. Podobná setkání by se měla

uskutečňovat dvakrát do roka.

Jednat se bude především o Progra-

movém fondu Zlínského kraje a pravi-

dlech poskytování veřejné podpory, o

projektu digitálně-technických map, do-

pravní obslužnosti, organizaci sociální

a zdravotní péče ve Zlínském kraji, ko-

munikaci a spolupráci s obcemi nebo

také o referendu ke vstupu České re-

publiky do Evropské unie.

Školy hospodařily lépe
Zlepšené výsledky hospodaření škol a

školských zařízení Zlínského kraje za rok

2002 schválila krajská rada. Ze 153 příspěv-

kových organizací vykázalo ke konci loň-

ského roku 125 škol a školských zařízení

zlepšený hospodářský výsledek v celkové

výši asi 9,8 milionu korun, 11 příspěvko-

vých organizací vykázalo nulový hospodář-

ský výsledek a 17 dalších zhoršený hospo-

dářský výsledek v celkové výši zhruba 6, 3

milionu korun. Celková bilance hospodaře-

ní škol, kterými je zřizovatel Zlínský kraj,

tak skončila kladným hospodařením ve výši

3,5 milionu korun. Větší část z těchto peněz

bude použita na pokrytí ztrát z roku 2001.

V případě Napajedel se jednalo o Zá-

kladní uměleckou školu R. Firkušného a

Dům dětí a mládeže. Obě zařízení dle sděle-

ní tiskového mluvčího P. Kamase skončily

rok 2002 mezi 125 školskými zařízením se

zlepšeným hospodářským výsledkem. -vb-

 Beseda KDU-ČSL
V rámci vysvětlovací kampaně k refe-

rendu o vstupu České republiky do Evrop-

ské unie navštíví Napajedla poslanci, sená-

toři a zastupitelé Zlínského kraje za KDU-

ČSL.  Setkání s občany Napajedla je pláno-

váno na středu 4. června 2003 v době od

10.00 do 10.30 na náměstí v Napajedlích.

K účasti zve MO KDU-ČSL Napajedla

 O dopravě a cestovním ruchu
Dopravní propojení regionu na dál-

niční síť a možná spolupráce v rámci ces-

tovního ruchu byla hlavní témata jednání

s představiteli města Zlína. Ve středu 21.

května navštívila napajedelskou radnici

oficiální delegace zástupců města Zlína v

čele s primátorem Mgr. Tomášem Úleh-

lou. Delegaci

dále tvořili 1.ná-

městek primáto-

ra Martin Janeč-

ka a náměstci pri-

mátora Svatava

N o v á č k o v á ,

Mudr. Vladimír

Řihák, Mgr. Hy-

nek Steska a ta-

jemník magistrá-

tu města Zlína

Ing. Zdeněk Mi-

kel. Za Napajed-

la se schůzky zú-

častnili starosta

MVDr. Antonín

Černocký, mís-

tostarostka Ing. I. Brabcová a tajemník

MěÚ Jiří Foltýn.

Po skončení jednání se všichni účast-

níci vydali na procházku městem a zakon-

čili ji návštěvou hřebčína. S příslibem

dalších společných jednání se po více než

dvouhodinovém rozhovoru rozešli.
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Prvomájová akce na břehu Moravy přilákala

hojný počet návštěvníků, kteří ve velké míře

využili i nabídky k plavbě. Jako příslib budoucí-

ho stálého kotviště lodí v Napajedlích, které

bude vybudováno po dokončení protipovodňo-

vých hrází.

Druhou významnou akcí prvomájových oslav v Napajedlích bylo slavnostní otevření Informačního centra Napajedla za účasti Ing. Petra Formana,

náměstka ministra pro místní rozvoj.  Foto: J. Buček, M. Velecká

Dechový soubor ZUŠ z Veselí nad Moravou skvěle

vyplnil vzdušný prostor slavnosti pod širým nebem a

dokázal, že ve vztahu dechovky a mládí existují výjim-

ky. Petra s Míšou se mezi písničkami vyznaly, že to

sice není jejich nejmilejší muzika, nicméně spokojení

posluchači by podle jejich výkonu klidně tvrdili opak.

Tři vlajky na stožárech symbolizují česko-slovenskou spolupráci při žádosti o podporu projektu

v Evropské unii.

Že cesty lidi spojují platí beze zbytku i o cestě

vodní. Vzhledem k jejímu významu a finanční

náročnosti však bude v prvé řadě nutné spoje-

ní měst a vesnic kolem Moravy. Kdoví, možná

návštěva primátora města Zlína na slavnosti

v Napajedlích nebyla jen zdvořilostí.

Klíč ukázkové ruční kovářské práce otvírá

postupně jeden úsek plavební cesty za dru-

hým. Napajedelskou část odemkl starosta

města Ant. Černocký.
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 Po řece Moravě
Neobvyklý zážitek nabízí projížďka lodí

přírodní rezervací Osypané břehy a Osko-

vec v blízkosti Strážnice.

Z Napajedel vyjedeme brzy ráno vlakem

do stanice Bzenec –Přívoz. Doporučuji za-

koupit zlevněné zpáteční jízdenky Napajedla

–Rohatec, odkud se budeme vracet. Po mod-

ré značce dojdeme za půl hodiny z Bzence-

Přívozu proti proudu Moravy k jezu ve Vno-

rovech. Po dalších dvou stech metrech jsme

u půjčovny lodí. Doporučuji předem zavolat

602 815 874, pana Šulce a vše domluvit. Ka-

noe na celý den stojí 299.- Kč včetně výbavy

a odvozu po ukončení plavby. Půjčit je mož-

no i raftový člun pro 8 osob.

Po nezbytné instruktáži vyplouváme pod

jezem na neregulovanou část řeky. Klidná a

pro začátečníky-vodáky lehce zvládnutelná

Morava nás přiveze do jinak nepřístupných

míst, na nádherné písečné a oblázkové plá-

že. Zvláště teď, na jaře je přírodní rezervace

plná hnízdících čápů a volavek, květů a křiku

žab. Třináct kilometrů vodního safari končí-

me u železničního mostu v Rohatci. Zde ode-

vzdáme loď a vrátíme se domů vlakem.

Doporučuji nezapomenout na zásoby,

po celou plavbu nenarazíme na civilizaci.

Rovněž obrana proti slunci a „boty do vody“

jsou nutností pro příjemný zážitek.

Podrobnější informace o plavbách na

www.batacanal.cz nebo v Turistickém infor-

mačním a rezervačním centru Veselí nad

Moravou, tel. 518 325 330.

Šťastnou plavbu

přeje Infocentrum Napajedla.

Základní umělecká školka
Návštěvy pedagogů ZUŠ v mateřských

školách a sledování hudebnosti dětí bývaly

dobrým zvykem. Dnešní doba si více než

jindy žádá, aby se rodiče i učitelé intenzivně

snažili nasměrovat děti k vhodnému napl-

nění jejich volného času, a tak jsme se

rozhodli znovu jít do školek.

Díky vstřícnému přístupu vedení a uči-

telek mateřských škol jsme pracovali s dětmi

v Napajedlích, Pohořelicích, Komárově,

Spytihněvi, Halenkovicích a ve Žlutavě.

Podle pracovního plánu jednotlivých ško-

lek jsme na závěr projektu připravili v ně-

kterých školkách besídky pro rodiče. Cílem

bylo ukázat, že naprostá většina dětí v sobě

má zárodky hudebního nadání, je však tře-

ba je rozvíjet. Nabídli jsme rodičům mož-

nost studia v základní umělecké škole s tím,

že hudební vzdělání by mohlo být pro jejich

děti cennou devizou do života.

Na návštěvě v mateřské škole v Komenského ulici v Napajedlích.

Den dětí v Klubu kultury
Vážení a milí, velcí i malí MRAVENCI,

přijďte v sobotu 31. května 2003 do MRAVE-

NIŠTĚ před Klub kultury v zámeckém par-

ku v Napajedlích.

Slavnostní program ke Dni dětí:

• k mravenčímu hemžení budou hrát ka-

marádi „BOBR a MOTÝL“

• do rytmu můžete poskakovat ve skáka-

cím hradu

• nebude chybět ani slavný „FERDA MRA-

VENEC“ – práce všeho druhu

• sportovní zápolení s „BROUKEM PYT-

LÍKEM“

• zkrášlit se můžete v salónu krásy „U

BERUŠKY“

• všem mravencům se předvedou malé

Berušky, Žížalky a všichni snaživí mra-

venečci z DDM /Hopsálek, Aerobik-

Drsňačky, Třásničky, Kytarák/

Začátek je ve 14 hodin, vstupné pro děti

10,-  a pro dospělé 20,- Kč. Lístky jsou sloso-

vatelné v bohaté tombole!

Termíny zápisu do ZUŠ
29. a 30. května a 2. a 6. června

2003 denně od 13 do 17 hodin – v budově

ZUŠ, učebna č. 4. Přijďte všichni, kdo

chcete dát svému dítěti příležitost ke

vstupu do kouzelného světa tónů a napl-

nit jeho volný čas ušlechtilým zájmem.

L. Hanáčková, ved. hudeb. oboru

Silná ekonomika
posiluje ekologii

Sloučením Fatry a Technoplastu do jed-

noho závodu FATRA vytvořila akciová spo-

lečnost Aliachem ekonomicky významný

celek v oblasti zpracování plastů. FATRA

tvoří 6,6 % z celkového podílu tržeb plastikář-

ského průmyslu v ČR a poskytuje práci 5,9 %

zaměstnancům v oboru zpracování plastů z

celé republiky. Produktivita práce překraču-

je průměrnou produktivitu práce v plastikář-

ském průmyslu a rovná se produktivitě čes-

kého průmyslu vůbec.

Ve sloučeném závodě FATRA pracuje

1827 lidí. V loňském roce dosáhl závod téměř

2,7 mld Kč tržeb s podílem exportu 1,1 miliar-

dy korun a hodnota zisku před zdaněním o

čtvrtinu překročila plánovanou úroveň.

V roce 2002 byla v ČR postupně přijata

nová legislativa v oblasti ochrany ovzduší,

která splňuje požadavky legislativy uplatňo-

vané v EU. Fatra se pohybuje dlouhodobě

pod stanovenými emisními limity a v loň-

ském roce dosáhla dalšího snížení. Ve srov-

nání s rokem 1997 nedosahují emise těka-

vých organických látek za rok 2002 ani jedné

čtvrtiny. Výrazně k tomu přispěla i loňská

investice o objemu téměř 7 mil. korun do

nové mísírny barev. Ve vztahu k dosavadní-

mu způsobu míchání barev znamená snížení

emisí par organických rozpouštědel o 30 %.

Podíl odpadu na 1 tunu hotových výrobků se

od roku 1997 snížil více než o polovinu – z 38

na 17 kg. Podobné výsledky dosahuje Fatra

také  ve vodním hospodářství a ve snižování

spotřeby energií. Objem produkce v tunách

se přitom změnil v rozpětí šesti let pouze o

necelá tři procenta.

Nová adresa
Máte zprávu, novinku, reportáž, pří-

spěvek do novin, námět pro kabelovou

televizi, informaci pro Infocentrum? Je

tu nová adresa - media@napajedla.cz .

Po odeslání se váš e-mail automaticky

předá redakci Napajedelských novin,

NtvCable a Infocentru.

V posledním desetiletí investovala Fatra

do přímé ochrany životního prostředí přes

160 milionů korun a jako jedna z mála čes-

kých firem má environmentální systém říze-

ní certifikován podle norem ISO 14001 již od

roku 2000.

B. Velecká

Ze života městaZe života města
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Ʒ akļních cen 

Ʒ rychlého a pohodlného nákupu v rozšíŚené 

     a modernizované prodejnŊ
Ʒ nabídky masa a uzeniny firmy INPOST 

       za bezkonkurenļní ceny 

Na celý ľerven je pro Vás pŠipravena soutŐž:

Každou ľervnovou nedŐli máme pro Vás pŠipravenu prémii.
Sledujte propagaľní poutaľe na prodejnŐ.

Od 30.5.– 1.6.2003 dostanou všechny dŐti sladký dárek. 
Na Vaši návštŊvu se tŊší Jednota SD Uherský Ostroh. 

Ʒ široké nabídky potravináŚského i jiného zboží 

Radovanu je padesát
Slovácký soubor Radovan slaví v

letošním roce již  padesáté výročí zalo-

žení. Do dnešních dnů prošlo soubo-

rem přes 450 tanečnic, tanečníků a čle-

nů cimbálové muziky.

Pro soubor je výročí významnou udá-

lostí a rád by je oslavil se všemi svými

příznivci při slavnostních vystoupeních.

První se uskuteční v pátek 6. června v

19.30 h., druhé v sobotu 7. června v 16.00

h. v divadelním sále Klubu kultury v

zámeckém parku v Napajedlích.

V sobotu večer se pak na počest

jubilanta rozezvučí ve velkém sále

v sokolovně v Napajedlích libé tóny cim-

bálové muziky Dolina pro všechny bý-

valé i současné členy souboru Radovan

i pro širokou napajedelskou veřejnost,

kterou tímto co nejsrdečněji zveme

k účasti.

Přijďte s námi oslavit naše kulatiny,

těšíme se na vaši účast.

Soubor Radovan

podniková prodejna odštěpného závodu Fatra

NABÍZÍ

LINO -134 Kč • SUD 120 l - 379 Kč • STRETCH FÓLIE - 109 Kč
LEPICÍ PÁSKA 48mmx66m – 19Kč • TEXTILNÍ UBRUS – 49 Kč

OBALOVÉ MATERIÁLY • FÓLIE • UBRUSY • HADICE • TRUBKY
TVAROVKY • HRAČKY • LEPIDLA • SÁČKY • TAŠKY •

PLÁŠTĚNKY • PROFILY • PYTLE • BAZÉNY • BEDNY
A DALŠÍ SORTIMENT PVC, PP, PE, GUMA

Ceník na Vaši e-mailovou adresu.  Otevírací doba:  Po – Pá  800 – 1700

      Zásilková služba v České republice, množstevní slevy, rozvoz zboží.

Fatran, Podzámčí 757, 763 61 Napajedla, tel. a fax: 577 944 251

    e-mail: fatran@volny.cz, www.fatra.cz

� Viděli jsme v televizi, že pošta Viděli jsme v televizi, že pošta Viděli jsme v televizi, že pošta Viděli jsme v televizi, že pošta Viděli jsme v televizi, že pošta
nabízí  jistotu za 300 korun. Zepta-nabízí  jistotu za 300 korun. Zepta-nabízí  jistotu za 300 korun. Zepta-nabízí  jistotu za 300 korun. Zepta-nabízí  jistotu za 300 korun. Zepta-
li  jsme se proto s manželem paníli  jsme se proto s manželem paníli  jsme se proto s manželem paníli  jsme se proto s manželem paníli  jsme se proto s manželem paní
poštmistrové, co to vlastně zname-poštmistrové, co to vlastně zname-poštmistrové, co to vlastně zname-poštmistrové, co to vlastně zname-poštmistrové, co to vlastně zname-
ná.ná.ná.ná.ná.
„Již za 300 korun měsíčně na naší
poště nabízíme životní pojištění Čes-
ké pojišťovny s daňovými úlevami.
Lidem, kteří chtějí výhodně zhodno-
tit své peníze na kratší dobu, bych
nabídla jednorázovou životní pojist-
ku. V obou případech  je možné na-
víc sjednat i úrazové připojištění,“
říká.

� Proč bychom měli uzavírat po- Proč bychom měli uzavírat po- Proč bychom měli uzavírat po- Proč bychom měli uzavírat po- Proč bychom měli uzavírat po-
jištění právě na poště?jištění právě na poště?jištění právě na poště?jištění právě na poště?jištění právě na poště?
„Na tuto otázku lze odpovědět jed-
noduše - protože pošta je dostupná
všude nejen při sjednávání pojistky,

PPPPPošošošošošttttta není jenom poša není jenom poša není jenom poša není jenom poša není jenom poštttttaaaaa
ale i v průběhu pojištění a její uzavření
právě zde, přináší zajímavé výhody.“

� A jaké výhody myslíte? A jaké výhody myslíte? A jaké výhody myslíte? A jaké výhody myslíte? A jaké výhody myslíte?
„To je dobrá otázka. Je jich mnoho a
jedná se především o tyto :
- Nadprůměrné úrokové sazby
- Česká pojišťovna, jako jediná, nabízí

možnost výběru peněz již v průběhu
pojištění, a to prostřednictvím ČP
Kreditní karty

- Klient může každý rok získat zpět
část vložených peněz formou daňo-
vých úlev

- Na pojistku může přispívat i jeho za-
městnavatel a tím ušetřit na daních

- Pojistkou lze  ručit za hypoteční nebo
jiný úvěr“

� Ještě by nás zajímalo, zda se jedná Ještě by nás zajímalo, zda se jedná Ještě by nás zajímalo, zda se jedná Ještě by nás zajímalo, zda se jedná Ještě by nás zajímalo, zda se jedná
o produkty i se spořením a jak seo produkty i se spořením a jak seo produkty i se spořením a jak seo produkty i se spořením a jak seo produkty i se spořením a jak se
úročí?úročí?úročí?úročí?úročí?

„Spoření je  nedílnou součástí  pojiš-
tění. Toto pojištění  klientovi umožní
získat prostředky na období aktivní-
ho stáří, a to až do částky 175800
Kč. Po celou dobu pojištění je navíc
garantován pevný úrok, výrazně pře-
vyšující zhodnocení peněz uložených
na běžných bankovních produktech.
A mimo to, každý chce mít zajištěnou
svoji rodinu. Jistota  za 300 Kč se
vyplatí.“
Pro životní pojištění České pojišťov-
ny si nyní můžete zajít i na nejbližší
poštu!

Chráníme Vaše snyChráníme Vaše snyChráníme Vaše snyChráníme Vaše snyChráníme Vaše sny!!!!!

Znovu po dvou

letech pořádá FA-

TRA ve spoluprá-

ci s Univerzitou

T. Bati ve Zlíně mezinárodní plastikářskou

konferenci PLASTKO. Jedenkrát za dva

roky se tak ve Zlíně i Napajedlích schází

více než stovka odborníků z různých ev-

ropských zemí, kteří se zabývají pokroky

v oblasti surovin, technologií výrob, zpra-

cování a použití plastů. Uskuteční se ve

dnech 11. – 13. června. Kromě odbor-

ných přednášek ve zlínském Academia

centru se účastníci konference setkají i při

slavnostní recepci v napajedelském zám-

ku, kde se právě v těchto dnech dokonču-

je rekonstrukce severního křídla
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Spotfiebitelské
úvûry

Jsou pfiání, která nepoãkají. Îe na nû zrovna nemáte? Právû proto jsou tu na‰e 
spotfiebitelské úvûry! PÛjãíme vám na kaÏdé vût‰í po‰tû, snadno a za v˘hodn˘ch 
úrokov˘ch podmínek... Chcete mít finanãní rezervu? S povolen˘m pfieãerpáním
úãtu kdykoli pfiejdete do minusu – a va‰e pfiání vám uÏ nikdy neuteãou!

infolinka: 800 161 162, www.postovnisporitelna.cz

Neodkládejte svá pfiání 
aÏ na ãas, kdy na nû budete mít!
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VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

CENA 4,- KČČERVEN 8/2003

Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin je ve středu

4. června.

Sokol úspěšněSokol úspěšně

První významný den proběhl 3. května,

kdy se uskutečnil pro sedm žáků oddílu spor-

tovní gymnastiky závod jednotlivců pod ná-

zvem „Přebor Napajedel“. Závodu se zúčastni-

li v kategorii mladších žáků I. a II. J. Samohýl,

R. Samohýl a M. Omelka a v kategorii starších

žáků III. a IV. O. Bradáč, T. Dedrle, M. Štark a R.

Hradil. V soutěži jednotlivců předvedli sesta-

vy na hrazdě, bradlech, kruzích, v přeskoku,

ve šplhu a gymnastické cvičení na koberci.

Umístění v jednotlivých kategoriích:

Mladší žáci: 1. Robert Samohýl, 2. Martin

Omelka a 3. Josef Samohýl. Starší žáci: 1.

Roman Hradil, 2. Ondřej Bradáč, 3. Tomáš

Dedrle a Martin Štark.

Slavnostnímu zahájení závodu a vyhláše-

ní vítězů s předáváním medailí, diplomů a slad-

kých odměn byl přítomen činovník jednoty M.

Vykoukal. Zásluhy na zdařilém a organizačně

velmi dobře zajištěném závodě mají náčelníci

jednoty, cvičitelé Jaroslav Kolář a Martin Čele-

ďa a další organizátoři. Poděkování patří i všem

návštěvníkům, kteří výkony žáků při cvičení

odměňovali potleskem.

Pro žákyně oddílu sportovní gymnastiky

byla významným dnem sobota 10. května, kte-

rá patřila dívčímu „Přeboru Napajedel“. V sou-

těži jednotlivců startovalo dvanáct žákyň. Sou-

těžilo se v sestavách na hrazdě, na kladině,

v gymnastickém cvičení na koberci a v přesko-

ku.

V kategorii mladší žákyně I nastoupily Ni-

kola Šarközi a Dominika Martykánová. Mladší

žákyně II. Kristýna Geržová, Michaela Geržo-

vá, Kamila Trávníčková, Gabriela Řezníčková,

Lucka Forbelská, Renata Cziroková, Nikola

Řehová a Tereza Kadlecová. V kategorii starší

žákyně III. a IV. Iveta Vycudilíková a Jana

Forbelská.

 Škola v přírodě
Jedno dubnové úterý jsme místo do lavic

sedli do autobusu a odjeli směrem do Rajno-

chovic, hotelu Zubříč. Prožili jsme tu nádher-

ný den, plný sportování a kamarádství a tře-

ťáci neměli ani čas truchlit po mamince. Od

školy odjeli obyčejní kluci a děvčata a v neděli

se vrátili velcí kamarádi a malí čarodějové.

Získat osvědčení malého čaroděje však neby-

lo jen tak. Děti musely najít čarodějnické

vajíčko, naučit se čarodějnický tanec laba-

dank, naučit se zaklínadlo a číst tajné zprávy.

Při čarování ožívala dřívka, šnečí ulity a ka-

mínky. Najednou z nich byly panáčci a zvířát-

ka. A ti zase potřebovali domečky. Všechno

však vyčarovat nelze a někdy bylo třeba po-

řádně přiložit ruku k dílu, třeba když se při-

pravovalo dřevo na táborák. Poslední den

zamkly děti les na dvacet kouzelných klíčů a

všechny krásné zážitky si přivezly s sebou

domů. Že tomu všemu zpovzdálí přihlížel

shovívavý personál hotelu a staral se o prak-

tickou stránku dětského pohodlí, to na tom

bylo nejkouzelnější.

A co na to děti samy?

Jakub Babica, 3,A: „Naše škola v přírodě,

to vám byla runda. Nebyla tam ani chvilku,

vůbec žádná nuda.“

Jiří Slovák, 3.B: „…na táboráku jsme

zpívali a předávali si hrkátko a kdo ho držel

než skončila písnička musel splnit úkol a

jinak bylo všechno krásné.“

Martin Pavlík, 3.B: „Hráli jsme fotbal

Napajedla proti Hranicím. Bylo to napínavé a

v druhé polovině dal Dan gól. Vyhráli jsme

1:0 a podali jsme si přátelsky ruce.“

Marie Benešová, 3.A: „S Markétou jsme

stavěly dům pro skřítky Sasanka a Saránka.

Líbila se mně svatba a všechno ostatní i svatba.“

Hana Kroupová. 3.B: Stáli jsme na scho-

dech a dívali se na svatbu, jak je vedoucí

hotelu oddávala. Bylo to moc pěkné a všech-

ny nás to hřálo u srdce. Hlasitě jsme tleskali a

dostali jsme krabici cukroví.“

M. Vaňáčová, ZŠ Komenského 298

Po úporném zápolení o podání co nejlep-

šího výkonu před početným publikem z řad

rodičů, sourozenců a známých, kteří nešetřili

pochvalným potleskem, bylo pořadí nejlep-

ších následující:

Mladší žákyně I.: 1. Dominika Martykáno-

vá, 2. Nikola Šarközi. Mladší žákyně II.: 1.

Nikola Řehová, 2. Gabriela Řezníčková, 3. Ka-

mila Trávníčková a Tereza Kadlecová. Starší

žákyně III. a IV.: 1. Jana Forbelská, 2. Iveta

Vycudilíková.

Velmi dobré výkony na jednotlivách nářa-

dích dosáhly i další závodnice, ačkoliv cvičí

v oddílu sportovní gymnastiky poměrně krát-

kou dobu. Přejeme jim, ať jsou stále stejně

houževnaté a jejich výkony stále lepší a lepší.

Oddíl žákyň sportovní gymnastiky vede

několik obětavých cvičitelek v čele s Petrou

Rožkovou a Žanetou Martykánovou. Jejich

pravidelná cvičitelská činnost nese dobré vý-

sledky ve výchově mládeže a dokazuje to i

dobře připravená soutěž. Uznání patří rovněž

členům rozhodčí komise Marii Talašové, Zdeň-

ce Pacholíkové a Kateřině Muchové, které jsou

kvalifikovanými rozhodčími SG.

Poděkování za pomoc při organizaci celé

akce patří Jaroslavu Kovářovi a Milanu Vykou-

kalovi a samozřejmě všem, kdo sledovali ce-

lou akci jako diváci a povzbuzovali a odměňo-

vali cvičenky potleskem.

Sokol Napajedla

 Úspěšné dny napajedelského Sokola

Gymnastické družstvo žáků s organizátory

přeboru.

Gymnastické družstvo žaček Sokola Napa-

jedla.


