
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

DNES SI PŘEČTETE

ČERVEN 9/2003 CENA 4,- KČ

�  Z jednání Zastupitelstva a Rady města

�  Referendum v Napajedlích

�  Proč na internet s kabelovou televizí

�  Jak se žije v napajedelských školách

�  Radovan slavil

�  Sokol a další informace

Nepochybně je to málo věnovat pozor-

nost školským zařízením pouze v klíčových

měsících školního roku – v září a červnu.

I když o právě odcházejícím školním roku

to tak docela pravda není. U věcí, které

fungují, to zpravidla bývá, že se o nich příliš

nehovoří, ale neznamená to, že je to tak

dobře. V dnešním a příštím vydání NN

jsme poskytli prostor všem školským zaří-

zením ve městě s cílem předložit všem

čtenářům výsledky jejich roční práce. Tím,

co mají všechna bez ohledu na zřizovatele

společné, jsou napajedelské děti. Několik

desítek z nich má za sebou první velmi

důležitý rok ve škole, přibližně stejné množ-

ství žáků se letos se základní školou rozlou-

čí a pro naprostou většinu z nich byl právě

končící školní rok jedním ze stupínků na

cestě ke vzdělanosti.

Věříme, že pro ty první nebyl jejich start

zklamáním, pro ty druhé byl dobrým vykro-

čením správným směrem a pro všechny

ostatní příležitostí napravit všechno, co se

ještě dá napravit.

Napajedla jsou městem, které nemá žád-

nou střední školu a všichni absolventi na

čas spojí svůj hlavní zájem s jinými prostře-

Jak se žije v napajedelských školských zařízeních
dím. Nezbývá než doufat, že všechno, čím

po celých devět a více let žili, z jejich vzpo-

mínek zcela nevymizí. A ať již k tomu využijí

mimoškolních mládežnických organizací

města nebo ne, po čase se zralejší a dospě-

lejší vrátí.

V naprosté většině školní prostory na

dva měsíce osiří, jinde se činnost naopak

zintenzívní. Všem bez rozdílu přejeme bá-

ječné léto a až se jim některým uprostřed

lenošení zasteskne po kamarádech, bude-

me i my ostatní vědět, o čem je řeč.

(Více na straně 4 a 5)

Poctivý nálezce
Děkujeme panu Petru Piňosovi,

který dne 11. června našel a odevzdal

majiteli pánskou peněženku s větším

obnosem peněz a veškerými osobními

doklady. Ušetřil nás nepříjemné situa-

ce a odmítl za svůj čestný čin i veške-

rou nabízenou odměnu. Děkujeme mu

za milé zjištění, že existují poctiví lidé.

Manželé Šupinovi

Půlstoletí úspěšné činnosti za sebou a

nadějnou budoucnost před sebou - tako-

vé  byly padesátiny slováckého souboru

Radovan.                           Foto: Jiří Buček

 První pomoc
Krajská rada se opět zabývala lékař-

skou službou první pomoci

ZLÍN – Ordinační doba lékařské služby

první pomoci by se měla ve Zlínském kraji od

začátku července večer zkrátit o jednu hodi-

nu, ukončení ordinačních hodin bude posu-

nuto ze 23. hodiny na 22. hodinu.

Finanční úspora z tohoto kroku je do

konce letošního roku vyčíslena na téměř 565

tisíc korun.

Pokud krajští zastupitelé budou doporu-

čení radních akceptovat, bude lékařská služ-

ba první pomoci ve Zlínském kraji fungovat od

1. července ve všední dny od 17 do 22 hodin, ve

dnech pracovního klidu od 8 do 22 hodin.

Jak jinak než pohádkově slavily děti čtvrtstoletí své školky.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města na jednání dne 26. 5. 2003

Majetkové záležitosti
� schválila vyhlášení záměru pronájmu části

pozemku KN p.č.2152/308 pod „sběrným dvo-

rem pro shromažďování ostatních a nebezpeč-

ných odpadů“ na sídlišti Malina II. společnosti

Technická správa města, s.r.o., Napajedla

� neschválila vyhlášení záměru prodeje čás-

ti pozemku KN p. č. 1614/2 Robertu Plichtovi,

bytem Napajedla

� neschválila vyhlášení záměru odprodeje

části pozemků KN p. č. 6477/6 a p. č. 1732/3

Lee Kopecké, bytem Napajedla

� neschválila vyhlášení záměru odprodeje

části pozemku KN p. č. 2074/3 Milanu Sokolo-

vi, bytem Napajedla

� neschválila vyhlášení záměru odprodeje

pozemku KN p. č. 2152/306 se zřízením věc-

ného břemene pro stávající inženýrské sítě

(Telecom, vedení TKR, plynovod, vedení NN,

vodovod) MUDr. Romanovi a MUDr. Lucii

Kudrnovým, bytem Zlín, Štefánikova 4047

� neschválila vyhlášení záměru odprodeje

části pozemku KN p. č. 6482/2 se zřízením

věcného břemene pro stávající vedení TKR

Rudolfu Hyklovi, bytem Napajedla

� neschválila vyhlášení záměru prodeje po-

zemku KN p. č. 2115/1, 2115/2, 2115/3 Františ-

ku Nevařilovi, bytem Napajedla

� schválila stanovení obsahu urbanistické

studie města Napajedla – lokalita Komenské-

ho a ulice Dr. Beneše

� schválila projednání návrhu na pořízení

změny závazné části územního plánu města

Napajedla, který se týká pozemků v trati

„Lůžko“ v k. ú. Napajedla tak, aby stávající

klasifikace plochy rezerva pro rekreaci na

výše uvedených pozemcích byla navržena

na funkční využití plochy území pro sport a

rekreaci

Bytové záležitosti
� nesouhlasila s přednostním přidělením

bytu na žádost Pavla Antona

� neschválila žádost nájemkyně Miroslavy

Sigmundové o zařazení do seznamu D na

výměny bytů

� neschválila žádost o výměnu bytů Lenky

Veselé, bytem Napajedla a Ludmily Holero-

vé, bytem Napajedla

� schválila podání návrhu na přivolení vý-

povědi nájmu bytu Petra Mikliše Okresnímu

soudu ve Zlíně

� doporučila dokončení stavebních úprav

domu č. p. 717 – 719 a souhlasila s financová-

ním akce z FRB – záplavový ve výši 1 mil. Kč

a s dofinancováním z odvodu finančních pro-

středků příspěvkové organizace Bytové a

tepelné hospodářství ve výši 941 tis. Kč

� schválila provedení opravy kanalizace a

propojení revizních šachet D1 – Š2 z trub PVC

DN 200 mm v délce 14,50 m z důvodu odstra-

nění poruchy na kanalizaci u domu č. p. 1157

v ulici Komenského za cenu do 45.000,— Kč

včetně DPH

Poptávkové řízení
� vyhlásila poptávkové řízení na dodavatele

na veřejnou zakázku „výměna oken objektu

zdravotního střediska v Napajedlích ul. Sa-

dová, vč. zednických úprav“, na základě kte-

rého bude vybrán uchazeč v souladu se

zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřej-

ných zakázek ve znění pozdějších předpisů

způsobem dle § 49 b. a pověřuje ing. M.

Poláška, ředitele NBTH, s.r.o., obesláním sou-

těží firmy: Vadeo Valachia s.r.o.. Vondřejc

spol. s r.o., AZ stav spol. s r.o., VSO-Dřevo,

spol. s r.o., Javorník-CZ-plus, s.r.o., RAPOS a

jmenovala komisi pro vyhodnocení poptáv-

kového řízení ve složení: ing. Irena Brabco-

vá, ing. arch. Michal Hladil, Bc. Alena Zekičo-

vá, ing. Miroslav Polášek, Lukáš Vavruša,

náhradníci: ing. Pavel Fojtů a Karel Štětkář

� vyhlásila poptávkové řízení na dodavatele

na veřejnou zakázku „stavební úpravy kotel-

ny A ul. Nábřeží, Napajedla“, na základě

kterého bude vybrán uchazeč v souladu se

zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřej-

ných zakázek ve znění pozdějších předpisů

způsobem dle § 49 b. a pověřila ing. M. Poláš-

ka, ředitele NBTH, s.r.o., obesláním soutěží

firmy: Pozimos a.s., AZ stav spol. s r.o., Milan

Jakvid – Janáčkova 1464, K + K STAV, spol. s

r.o., LUHSTAV s.r.o. a jmenovala komisi pro

vyhodnocení poptávkového řízení ve slože-

ní: ing. Irena Brabcová, ing. arch. Michal

Hladil, Bc. Alena Zekičová, ing. Miroslav Po-

lášek, ing. Pavel Fojtů, náhradníci: Lukáš

Vavruša a Karel Štětkář

Bez usnesení
� seznámila se se zápisem z jednání komisí:

- SOZ ze dne 6. 5. 2003

- sportovní komise ze dne 6. 5. 2003 a podpo-

ruje uspořádání turistických závodů na re-

publikové úrovni.

- stavební komise č. 4 dne 7. 5. 2003

- kulturní komise konaného dne 12. 5. 2003

- školské komise dne 13. 5. 2003

� seznámila se se zprávou o činnosti MP za

měsíc duben 2003

Různé
� souhlasila s udělením licence pro osobní

dopravu vnitrostátní pro linku Brno – Buch-

lovice – Staré Město – Uherské Hradiště – Zlín

– Luhačovice pro právnickou osobu podni-

kající pod obchodní firmou ČSAD Brno –

město, a.s. se sídlem Košťálova 3/5, 602 00

Brno, IČO 485 33 084

� souhlasila s poplatkem ve výši 20,— Kč za

jednu vypůjčenou knihu za meziknihovní

výpůjční službu v Knihovně Napajedla

� souhlasila s odpisem navržených knih v

Knihovně Napajedla

� doporučila řešit požadavek DDM Napajed-

la o vybudování podatelny – vrátnice v rámci

rozpočtu r. 2004

Rada města na svém jednání dne 2. 6. 2003

Společnosti města
� jako jediný společník v působnosti valné

hromady NTV cable s.r.o.

• projednala záměr společnosti – „Poskyto-

vání datových služeb prostřednictvím TKR“

a souhlasila s realizací záměru, uzavřením

úvěrové smlouvy na půjčku s městem Napa-

jedla a s uzavřením smlouvy o dílo na dodáv-

ku hlavní technologie s firmou SÍŤ Ostrava.

• byla seznámena s výroční zprávou společ-

nosti NTV cable s.r.o. za rok 2002, zprávou o

ovládající a ovládané osobě a projednala je

• byla seznámena s výroční zprávou dozorčí

rady společnosti NTV cable s.r.o. za rok 2002

a projednala ji

• byla seznámena se zápisy dozorčí rady

NTV cable, s.r.o. za první pololetí r. 2003 a

bere je na vědomí

• schválila účetní uzávěrku za rok 2002

• schválila převod hospodářského výsledku

za r. 2002 na účet nerozdělený zisk z minulých

let

• zabývala se chybou v usnesení č. 2/11/

2002 ze dne 20. 11. 2002, tj. uvedením chybné

částky hospodářského výsledku ve výši

53.960,— Kč (administrativní chyba) a opravi-

la usnesení číslo 2/11/2002 ze dne 20. 1. 2002

ve znění „Hospodářský výsledek za rok 2001,

zisk 24.030,18 Kč, se převádí do nerozdělené-

ho zisku.“

Ve dnech 13. a 14. června jsme

měli příležitost rozhodovat o bu-

doucnosti své země. V Napajedlích

využilo tohoto práva 57,04 procent

oprávněných občanů, což je jen

mírně pod celokrajským průměrem

(58 %).

Nejangažovaněji se v tomto hla-

sování projevila ve Zlínském kraji

obec Haluzice. Z celkového počtu

60 oprávněných občanů se k voleb-

ním urnám dostavilo plných 80 %.

Tisícová obec Nedašov naopak za-

znamenala v referendu účast pouze

38,77 % občanů.

 Výsledky referenda v Napa-

jedlích a spádových obcích:

Jak jsme hlasovali Okrsek Počet Účast ANO NE

Obec opráv. v %

občanů

1 - Hřebčín I 952 61,34 450 121

2 - Hřebčín II 1 268 60,02 603 138

3 - sokolovna 1 092 55,95 474 115

4 - DDM 1 087 59,15 491 129

5 - Měst.úřad 946 50,85 367 107

6 - MŠ Nábřeží 859 53,43 329 122

Napajedla 6 204 57,04 2 714 732

Halenkovice 1 364 55,21 576 167

Komárov 258 67,05 140 24

Oldřichovice 275 59,27 121 40

Pohořelice 657 58,60 295 79

Spytihněv 1 365 57,88 598 183

Žlutava 788 59,64 377 78
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(pokračování ze strany 2)

• souhlasila se zrušením poplatku „předplat-

né na 3 roky“

Různé
� projednala stížnost PaedDr. Veselého po-

danou dne 26. 5. 2003 a uložila řediteli NTV

cable s.r.o., omluvit se PaedDr. Veselému za

nevhodné chování zaměstnanců NTV cable

s.r.o.

� doporučila návrh programových opatření

v rámci živého vysílání NTV cable s.r.o. pro-

jednat ve školské komisi za účasti ředitele

NTV cable s.r.o.

Rada města na svém jednání 9. 6. 2003

Organizační záležitosti
� schválila Ivana Štykse, člena rady, garan-

tem kontroly zpětné vazby komise – rada

města

� schválila Pokyn k hospodaření příspěvko-

vých organizací města

� schválila Směrnici o finanční kontrole

Finanční záležitosti
� schválila rozpočtové opatření č. 19/2003

ve výši 62 000 Kč z důvodů úhrady výdajů na

provedené technické zhodnocení budovy

školy č.p. 298 v majetku města (rozvody

počítačových sítí)

� schválila rozpočtové opatření č. 20/2003

ve výši 103 000 Kč z důvodů úhrady příspěv-

ků do fondu oprav společenství vlastníků

bytových jednotek za byty ve vlastnictví

města v domech č. p. 1365-1367 a 1376-1377

� schválila převedení nevyužité dotace Mi-

nisterstva kultury ve výši 57 450 Kč pro potře-

by Zlínského kraje

� schválila rozpočtové opatření č. 21/2003

ve výši 30 000 Kč za účelem poskytnutí pe-

něžního daru novorozencům Haně, Andrei a

Lence Novákovým

� schválila výslednou rekapitulaci nákladů

akce „výměna oken v ZŠ č. p. 268“ a schválila

rozpočet na vícepráce společnosti AZ Stav

spol. s r.o. v celkové hodnotě 827 536 Kč bez

DPH

� schválila nový platový výměr vedoucího

organizační složky Městské informační cent-

rum Napajedla Josefa Součka, který je v sou-

ladu s výší rozpočtovaných finančních pro-

středků

� schválila rozpočtové opatření č. 22/2003

ve výši 16 000 Kč na zhotovení investičního

záměru pro stavbu plavení komory u jezu

Bělov

Veřejné zakázky
� vyhlásila poptávkové řízení na dodavatele

na veřejnou zakázku „oprava komunikace a

plynofikace v ulici Na Kapli“ a jmenovala

komisi pro vyhodnocení poptávkového říze-

ní ve složení Ing. Irena Brabcová, Bc. Alena

Zekičová, Ing. Aleš Jirků, Ing. Jaroslav Kříž,

Ing. Pavel Fojtů, náhradníci: Lukáš Vavruša a

Dana Mikošková

� vyhlásila poptávkové řízení na dodavatele

na veřejnou zakázku „úprava dvora a příjez-

dová komunikace v ulici Sadová v Napajed-

lích“ a jmenovala komisi pro vyhodnocení

poptávkového řízení ve složení Ing. Irena

Brabcová, Bc. Alena Zekičová, Ing. Aleš Jir-

ků, Ing. Josef Kratochvíl, Zdeněk Mikel, Mi-

lan Jakvid, Josef Soukup, Ivan Klč, Ing. Pavel

Fojtů, náhradníci Josef Hastík, Eva Kociáno-

vá, Le Xuan Hái

Smlouvy o dílo
� schválila smlouvu o dílo na realizaci akce

kanalizační přípojka k domu č. p. 305 s firmou

Hydromont spol. s r.o. Zlín za cenu 47 054 Kč

� schválila uzavření smlouvy o dílo s Ing.

Zdeňkem Butulou na zhotovení investičního

záměru pro stavbu plavební komory u jezu

Bělov včetně okolní infrastruktury – propoje-

ní měst Kroměříž, Otrokovice a Napajedla

lodní dopravou

� schválila uzavření smlouvy o spolupráci

při tvorbě, aktualizaci a správě digitální tech-

nické mapy obce

Majetkové záležitosti
� schválila pronájem části pozemku p. č.

461/11 Luďku Dufkovi, bytem Napajedla, k

dočasné stavbě garáže

� schválila navýšení výměry výpůjčky části

pozemku p.č. 280/4 Františce Ševčíkové,

bytem Napajedla, k pěstitelským účelům

� schválila pronájem části pozemku p. č.

2074/1 ing. Janě Koňaříkové, bytem Napajed-

la, k pěstitelským účelům

� schválila pronájem části pozemku p.č. 3764

Miloslavu Kélovi, bytem Napajedla, k pěsti-

telským účelům

Různé
� schválila žádost S. Bubáka a J. Sukupové o

povolení komunikačního napojení na místní

komunikaci v ul. Pod zahrádkami

� schválila výměnu hlavního jističe v budo-

vě ZŠ Komenského 298

� na žádost P. Mikliše, bytem Napajedla,

pověřila starostu města prodloužením termí-

nu k podpisu návrhu na přivolení výpovědi

nájmu bytu do 15. července 2003

Bez usnesení
� vzala na vědomí zápis z jednání komise

životního prostředí a veřejného pořádku ze

dne 27. 5. 2003

Proč na internet právě
přes kabelovou televizi?

V minulých Napajedelských novinách

nabídla kabelová televize NTV cable, s.r.o.

možnost připojení se k internetu pro-

střednictvím rozvodů kabelové televize.

Zajímalo nás, v čem se tato nabídka liší

od jiných možností a v čem je pro občana

města a uživatele kabelové televize vý-

hodná. Zeptali jsme se na to ředitele NTV

Cable s.r.o. Bedřicha Horkého.

� � �

Jaké jsou současné možnosti připo-

jení na internet pro běžného občana?

Za přijatelnou cenu v podstatě jen pro-

střednictvím telefonní linky. Bezdrátové při-

pojení má poměrně vysoké pořizovací ná-

klady a to nemluvím o satelitním. Novým a

cenově velmi zajímavým řešením je připoje-

ní prostřednictvím rozvodů kabelové tele-

vize.

Jak moc výhodným?

Přípojka prostřednictvím kabelové tele-

vize má hned několik obrovských výhod.

Tou první je, že můžete surfovat po interne-

tu libovolně dlouho a neplatíte za čas, který

jste tam strávili (oproti např. telefonní lin-

ce). Tou druhou je, že při práci na internetu

nemáte blokovánu telefonní linku. A tou

třetí, že si můžete vybrat ze dvou základ-

ních způsobů účtování podle toho, který

Vám bude více vyhovovat. Buď zaplatíte

paušální poplatek a můžete na internetu

strávit libovolné množství času a stáhnout

libovolné množství dat nebo nemusíte platit

žádný paušální poplatek a na konci měsíce

zaplatíte jen za to co jste skutečně odebrali.

Přitom opět můžete mít internetové stránky

otevřené celý den a neplatíte za to.

Co k takovému připojení občan po-

třebuje a kolik ho to bude stát?

Podmínky jsou v podstatě dvě. Potenci-

ální uživatel musí mít zřízenu přípojku ka-

belové televize a měl by mít počítač vybave-

ný USB portem nebo ethernet rozhraním

(síťovou kartou). Dále je třeba pořídit si

speciální kabelový modem (cca 2 400 Kč),

zaplatit připojovací poplatek (cca 360 Kč)

no a rozhodnout se pro některý z tarifních

programů. Jak jsem již říkal, základní výběr

je mezi programem s paušální platbou (cca

525 Kč měsíčně) s názvem BASIC nebo PRO-

FI a nebo mezi programem bez paušálního

poplatku s názvem TARIF, ale s měřením

množství odebraných dat (4,20 Kč za 1 MB,

tj. cca 0,20 Kč za 1 stránku).

Kde si lze tuto službu objednat?

Pro všechny, kdo mají přístup k interne-

tu na adrese www.napajedla.net. Tako-

vým místem je např. městská knihovna, kde

vám budou tyto stránky k dispozici zdarma

a pracovnice knihovny vám pomohou s

objednávkou. Pak samozřejmě přímo v kan-

celáři kabelové televize: NTV cable, s.r.o.,

Palackého 94, Napajedla, tel. 577 942 525,

GSM 737 230 561.

Omlouváme se
V minulém vydání NN jsme zve-

řejnili milou gratulaci J. Blažka básníř-

ce Anně Janouškové. Neváhali jsme

se pochlubit dlouholetým dobrým

vztahem k této autorce a přesto jsme

se při přepisu textu dopustili omylu v

datu jejího narození. Správně měl být

uveden rok 1923. Omlouváme se auto-

ru medailonku, jubilantce i všem čte-

nářům a děkujeme za pochopení.

Redakce.

Z jednání Zastupitelstva a Rady města
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V květnu oslavila Mateřská škola Nábře-

ží 25. výročí svého otevření. Celý týden se

všichni připravovali. Děti, paní učitelky, uklí-

zečky i kuchařka plánovaly, zdobily a pilně

pracovaly, aby v pátek 23. května, kdy osla-

vy vrcholily zahradní slavností a karneva-

lem, vše dopadlo co nejlépe.

Od rána přicházely děti v karnevalo-

vých maskách. Piráti, princezny, kuchaři,

kouzelníci, víly a další bytosti z pohádek a

dětských příběhů rejdili v rytmu hudby.

Kamarádi „Bonbony“ zavedli děti do po-

hádky. Cesta skýtala mnohá úskalí – bylo

nutné projít pohádkovou bránou, překonat

moře, najít zakletou princeznu a změřit si

síly s obrem. Před obědem si všichni odpo-

činuli při mini divadelním představení.

Zahrada byla plná dětí a přišly i mamin-

ky s menšími dětmi, pozvání přijali babičky

a dědečkové a navštívil nás i pan starosta.

Se zájmem si prohlédli areál školky, vyba-

vení tříd a tělocvičny.

Z úsměvů na tvářích malých i velkých

jsme usoudili, že se všichni dobře bavili

a prožili příjemně společné odpoledne.

Zasloužila se o to řada sponzorů a všem

srdečně děkujeme – závodu FATRA akcio-

vé společnosti Aliachem, prodejnám Bar-

vy-laky Hašpica, Lena Uhříčková a Napa-

jedlanka. Městskému úřadu Napajedla,

NTV Cable a firmám YARO ing. Šašinka,

Wastex Holešov a Pilex Frýželka.

Jitka Zábojníková

Slavili jsme výročí

Jak se žije v napajedelských školských zařízeních I.

Na závěr školního roku
Měla bych začít asi obligátním konstato-

váním, že se opět blíží konec června a s ním

také konec školního roku. Na ten určitě

s nadšením čekají žáci školy a možná i mno-

zí z pracovníků s nadějí, že si trochu odpo-

činou od věčného ruchu a šumu, běhání

a poskakování svých žáčků. V loučení se

školním rokem je však i trocha nostalgie

z toho, že vyprovázejí do života další ročník

deváťáků, s kterými už byla řeč jako s dospě-

lými, s kterými si rozuměli a oni (snad) zase s

nimi. Kteří už dovedou uplatnit víc    než jen

čtení, psaní a počítání do sta, mají svůj názor

na svět a lidi v něm i na to, co by jednou

chtěli dokázat. Občas jdou zcela tvrdě za

svým (což nás znepokojuje) a máme strach,

že si tu svou umíněnou hlavu někde narazí.

A to je také čas, kdy si možná kladou

otázku, co jim těch devět let ve škole dalo,

nedalo, nebo mohlo dát. A stejnou otázku si

klademe i my, jejich učitelé. Co můžeme

jako škola žákům nabídnout, jaké priority

zvolit ve svém plánu profilace školy? Co je

důležitější – vědomosti, jejich množství a

kvalita, výchova, umění soužití s jinými?

Vlastně to vše do školy patří, záleží na

tom, čemu dáme ve větší míře přednost.

Naše škola volí jako prioritu nejen kvalitu

obsluhy počítače, tuto techniku také ve vý-

uce používají stejně jako v třídnické práci či

přípravě na vyučování. Škola se také zapo-

jila do hodnocení výukových programů

Langmaster, vyučující provádějí hodnoce-

ní těchto programů a hodnotí jejich obsah a

vhodnost pro daný předmět a ročník.

Nezapomínáme ani na ty, kteří škole už

dávno odrostli. Ve škole je Centrum interne-

tu určené pro širokou veřejnost, která má

možnost přihlásit se zde k základním a roz-

šiřujícím kurzům práce s počítačem.

Dobrým znakem kvality školy je snad

také to, že se k nám každoročně hlásí čerství

absolventi pedagogických fakult, že peda-

gogický sbor je velmi stálý i to, že úspěšnost

přijetí našich žáků na střední školy je každo-

ročně velmi vysoká (letos např. 100 %).

Čím tedy zakončit nejen tento náhled do

práce školy, ale i letošní školní rok?

Poděkováním všem pracovníkům, ať už

pedagogickým nebo správním, poděková-

ním zřizovateli (tedy městu Napajedla), že

se o školu velmi dobře stará, i žákům za

celoroční pilnou práci a jejich rodičům za

podporu a vstřícnost. Všem přeji slunné a

pohodové léto.

Mgr. Helena Hegrová,

ředitelka ZŠ Komenského 268

výuky,  ale také pokládáme za velmi důleži-

té prostředí, ve kterém žáci tráví po devět

let téměř denně šest hodin svého času.

Prostředí důvěry, vzájemných přátelských

vztahů (ať už mezi žáky navzájem, mezi

pracovníky i mezi učiteli a žáky), prostředí,

v němž se učíme tolerovat toho druhého,

jeho názory a odlišnosti, ale také důvěřuje-

me sobě a zdravě se umíme prosazovat.

K tomu příjemné prostředí školních pro-

stor, které za posledních několik let doznaly

značné změny. Například letos proběhla

generální oprava střechy a nyní se realizuje

druhá etapa výměny oken. Také vnitřní

prostředí školy se hodně změnilo, jak

v úpravě a zařízení tříd, tak také vybudová-

ním nových pracoven (např. jazyková pra-

covna, dvě počítačové učebny atd.).

Většina vyučujících má k žákům otevře-

ný vstřícný vztah, jsou ochotni pomoci i

v záležitostech, které se školou přímo ne-

souvisejí, na pracovišti tráví dobrovolně (a

snad i rádi) mnohem více času, než přikazu-

je povinnost. Vymýšlí pro své žáky spoustu

doprovodných akcí, od návštěv divadla,

kina a koncertů po exkurze, výlety, školu

v přírodě, víkendové akce, noc ve školní

družině, karnevaly, besídky pro rodiče, do-

konce i letní tábory. Připravují je a doprová-

zejí na soutěže, i když ty naše škola jako

priority nevolí. Ostatně v malém kolektivu

není tolik výrazných talentů a nutit za kaž-

dou cenu žáky účastnit se soutěžení není

motivující. Mnohem více si vážíme dobrých

vztahů mezi žáky, jejich utváření a rozvíje-

ní. Proto také ve spolupráci s občanským

sdružením M2M organizujeme například

víkendové akce ve škole, kde se setkávají

současní i bývalí žáci a učí se „žít spolu“ či

letní tábor, určený mladým lidem, kteří opus-

tili základní nebo střední školu a chystají se

do života, nebo letní tábor menších dětí I.

stupně.

Abychom mohli držet krok s moderními

výukovými metodami, mají všichni vyuču-

jící školy základní nebo rozšiřující kurzy

Jeden z týdnů tráví žáci 3. a 4. tříd I. základní školy v nádherné přírodě kolem Rožnova.

Máme se čím pochlubit
Škola - budova, učitelé, žáci- jak jedno-

duché. Ovšem to je pouze pohled zvenčí.

Zasvěcený ví své. Za pár dnů končí školní

rok, a to je důvod k pozvání na procházku

školním rokem 2002/03. Co bylo, co jsme

udělali, ale také co chystáme nového. Tak-

že vstupte do naší školy Komenského 298

(nová škola).

Hlavním úkolem školy je vzdělávat a ve

spolupráci s rodinou i vychovávat. Dobrý a

moudrý učitelský sbor je nutný.Přestože je

na naší škole téměř stoprocentní aprobova-

nost a všichni učitelé (až na dvě) mají vyso-
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koškolské vzdělání, je důležité jít s dobou a

soustavně vzdělání doplňovat. Všichni naši

učitelé celoročně absolvují vzdělávací akce.

Žákům nabízíme škálu povinných i nepo-

vinných předmětů a kroužků- mají z čeho

vybírat - podle zálib, zájmů, přípravy na

střední školy.

Pro školu a její hodnocení, jak pracovní-

ky školství, tak i veřejností, jsou důležité

úspěchy dosažené v rámci výchovně vzdě-

lávacích cílů. Vraťme se na začátek školního

roku a společně si projdeme vše, co může-

me zahrnout do kapitoly „Uděláno, hoto-

vo!“.

Začneme Vámi rodiči a veřejností. Vá-

noční besídka pro rodiče, beseda pro dů-

chodce, Svátek matek (obojí Radovánek),

den otevřených dveří pro veřejnost, školní

ples (část výtěžku ve výši 5 000,- věnována

na rekonstrukci kaple), kurz grafomotoriky

- všichni zúčastnění si jej pochvalují, dětem

moc pomáhá, zkrátka je to prima a užitečná

věc.

A pozor- zvláštní akce, která může pro-

bíhat pouze s pomocí rodičů. Je celoroční a

má název „Školní mléko“.

Naše škola je známa „sbíráním“. V září

přijdeme do školy a už to začne. Naše děcka

už to znají a docela to berou, samozřejmě

pomáhají rodiče (patří jim za to náš velký

dík). Sbíráme pořád něco po celý školní rok

a při tom se učíme o hodnotě věcí. Takže co

sbíráme? Celý rok sušenou pomerančovou

kůru, září-říjen šípky a kaštany, mezitím

shromažďujeme starý papír, abychom byli

připraveni, až pan ředitel vyhlásí den sbě-

ru. Na konci školního roku sbíráme byliny.

Ale máme také výjimečné sbírání  podle

toho, co nám přináší život pěkného i trpké-

ho. Letos to byla akce “sběr na pomoc posti-

ženým povodněmi”. Výtěžek dostala posti-

žená škola v jižních Čechách. A potom také

radostné sbírání – „Projekt počítače školám

– Rama“. Dvě třídy už vyhrály. Ve 2.B všich-

ni žáci hodinky a ve 4.B radia. A sběr pokra-

čuje. Teď budeme vystřihávat loga Ramy.

Chceme přece vyhrát počítač!

Kultura na škole - důležitý oddíl výcho-

vy - vzděláváme se a učíme se společenské-

mu chování. Divadelní představení - Diva-

dlo jednoho herce pan Marčík, Slovácko sa

súdí, Zkoušky čerta Belínka, Rumcajz a vý-

chovné koncerty pro celou školu. Zúčastňu-

jeme se akcí, které pořádají různé spolky

a město Napajedla. Žijeme a chodíme do

školy v tomto městě, musíme vědět, co se

zde děje. Viděli jsme výstavu hub, motýlů a

brouků, navštívili jsem hřebčín, muzeum

i klášter. Každoročně máme akce v Městské

knihovně.

Důležité pro nás je ověřit si teoretické

znalosti v praxi. K tomu slouží exkurze.

Elektrárna Dukovany (opravdu zjistíme, že

všechno je fyzika). Historické vědomosti

nám prohloubí „Velká Morava“ a Muzeum

T.G.M.

Dobré jsou besedy. Jsou zajímavé, po-

učné a je při nich i legrace. Beseda s  kurá-

torem, s gynekologem, s policií, beseda na

téma „Něco na zub“. Velmi důležitá byla ta

o právech dětí - Vím, co smím. Máme

i zvláštní výukové hodiny, letos byly ob-

zvlášť zajímavé, protože sledovaly ožehavé

téma, a to životní prostředí. Prakticky si vše

ověřili třeťáci ve škole v přírodě.

Žijeme u vody, tak musíme umět plavat.

Plavání se učí ve druhých a třetích třídách.

Také k horám máme blízko a v zimě je dobré

strávit čas lyžováním. Je to krásný sport,

takže sedmáci jezdí na lyžařské výcvikové

kurzy a fakt se naučí lyžovat. Osmá třída už

má vážnější starosti - to žáci zjistí na Úřadu

práce, protože je tu otázka - čím budu.

Ve škole máme všem známý kroužek

Radovánek. Jsou v něm malé i větší děti.

Kroužek má svou muzičku. Je přímo naší

povinností dodržovat tradice. A proto Ra-

dovánek v Napajedlích vídáme v každém

ročním období. V květnu dokonce rozezpí-

val zlínské náměstí. A vůbec dovedete si

představit kroje našeho Radovánku na ak-

cích Evropské unie?

Veškeré dění ve škole ostře sledují “Mla-

dí novináři”. První číslo našeho časopisu

Školní střela vyšlo v roce 1994. Takže se blíží

10. výročí. Novináři jsou chytrá a šikovná

děcka. Důkazem je výhra 10 000 Kč za první

místo v soutěži školních časopisů z celé

republiky. Za odměnu jedou navštívit Pra-

hu. Pořádají nádherné akce. Tou poslední

bylo odpoledne Harryho Pottera. 14. května

jsme je viděli se žlutými kytičkami ve městě,

protože byl důležitý Květinový den. A co se

týká psaní - to tedy umí a časopis je bezva!

Školní výlety – pro učitele zkouška ner-

vů,  test kolik kdo vydrží a pohotovost od

začátku do konce. Hromada zodpovědnosti

a strachu o svěřené děti. Pro ně však mimo-

řádný zážitek a vzpomínky na celý život.

Škola je ohraničena první a devátou

třídou. Než přijdou děti z MŠ k nám na

základku, tak nás navštíví, aby viděly, co je

čeká. A když v deváté odcházejí, tak je

„slavnostně vyřadíme“. Vždyť to není jen

tak obyčejný den. Končí devět let společné-

ho života, dětství pomalu odchází. Ať je na

co vzpomínat!

Zvláštní uznání zaslouží školní družina.

Pracují v ní velmi šikovné a zručné vycho-

vatelky, oceněné školní  inspekcí tou nej-

vyšší známkou. Pořád něco připravují, sta-

rají se dětem o zábavu i pracovní náplň.

Nedávno žili karnevalem a slavili Den dětí,

jindy vyrábějí moc pěkné věci. O jejich

zručnosti se mohla přesvědčit spousta ba-

biček a maminek v celých Napajedlích.

Když projdete tzv. krčkem kolem tříd dru-

žiny, nemůžete se splést, co se týká roční-

ho období. Vždy mu odpovídá nápaditá

výzdoba.

Když se sejdou lidé, kteří chtějí něco

dokázat -  u nás jsou to žák a učitel - tak se jim

to podaří. Jsme u nejslavnější kapitoly školy

– naše úspěchy. V naší škole je spousta

vynikajících dětí. Však jsme také měli pro-

blém vybrat jen ty nejlepší k návštěvě pana

starosty. Soutěží a vyhrávají - ve škole,

v bývalém okrese, v kraji i republice. Dělají

nám radost!

Soutěží a olympiád se letos zúčastnilo

1 288 žáků. Že to je víc než počet žáků ve

škole? Samozřejmě, mnozí projdou i čtyřmi

soutěžemi. A že nám to jde - posuďte sami.

Výtvarná soutěž – 11 různých témat,

109 výkresů. Pro A. Adamíkovou celostátní

ocenění.

Hudební soutěž - 5 soutěží, účast 58

žáků. Malenovský slavík - l. místo v okrese

P. Vojtík a B. Kolajová. Yamaha show -

l. místo v kraji B. Kolajová, 2.místo K. Sou-

kupová, 3. místo P. Vojtík. A první místo

v republice B. Kolajová. V soutěži kolektivů

Radovánek postoupil do krajské přehlídky

folklorních souborů.

Pěvecká soutěž - l. místo v okrese

V. Schovajsová. Trnečka - 3. místo v okrese

A. Kolečkářová a 4. místo O. Míša.

Zeměpisná olympiáda - účast 89 žáků,

1. místo v okrese J. Viktorová, 2.  M. Scho-

vajsa. První místo v kraji M. Schovajsa,

5. J. Viktorová. Michal Schovajsa získal i

1. místo v republice.

Dějepisná olympiáda - Zlínský kraj -

účast  42 žáků a 8. místo pro M. Dalajkovou.

Cizí jazyky - AJ, NJ - účast 68 žáků,

1. místo v okrese M. Podhorský, 2. A. Jurčo-

vá, O. Bradáč a 3. P. Míša

Český jazyk - účast 101 žák. V recitaci

1. místo v okrese P. Janušek, 3. N. Řehová,

v olympiádě 4. místo v okrese Patrik Míša.

Přírodopis -  účast 51 žáků

Matematika - olympiáda, Klokani, Py-

thagoriáda, Matýsek, Matík, MO 5 - celkem

246 žáků. Nejlepší umístění v okrese dosáhli

v olympiádě L. Hůrek 6. a L. Pavlíková

7. v soutěži Matýsek byl V. Gabriel druhý

a J. Niklová čtvrtá. MO 5  - 5. místo P. Krajča

a 8. místo T. Novák.

Rama soutěž - účast 312 žáků, vyhrály

2 třídy.

Tělesná výchova – celkem 18 soutěží s

účastí 212 žáků. Nejlepší jednotlivci – P.

Rožek, P. Malovaná, M. Kubičíková - mistr

ČR v tenise, Z. Podlasová, A. Bartošová,

L. Pavlíková, A. Mlýnková a L. Krejčiříková.

Nejlepší kolektivy - aerobic, házená, košíko-

vá, vybíjená.

Naši procházku ukončíme tím, čím jsme

začínali. Škola - budova…co chystáme? Re-

konstrukci hřiště, nová okna, etapově se

bude měnit interiér školy na barevnější,

v jídelně budou zavedeny čipy. Chystáme

i nějaká překvapení pro žáky, ale to až po

prázdninách.

Děkujeme Vám za pozornost při dlouhé

procházce naší školou, mezi našimi žáky,

učiteli, vychovatelkami a ostatními pracov-

níky školy.

PaedDr. Miroslav Veselý,

ředitel ZŠ Komenského 298

(Příště DDM a ZUŠ)

Prvenství v celostátní soutěži získali pro

novou základní školu Barbora Kolajová

v hudební soutěži a Michal Schovajsa v

zeměpisné olympiádě.
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O prvním červnovém víkendu se napaje-

delský klub kultury zaplnil příznivci folklóru

a folkloristy. K setkání měli mimořádný dů-

vod. Slovácký soubor Radovan oslavoval

padesát let své činnosti a dá se říct, že větši-

nou velmi úspěšné.

K oslavám soubor připravil dvouhodino-

vé vystoupení, jehož premiéra byla v pátek

večer. Současní členové souboru se v první

části s názvem „O životě“ podělili o jeviště s

Radovánkem. V části druhé „Vzpomínání“

přizvali do programu generaci tanečníků osm-

desátých let.

V sobotu odpoledne byl program reprizo-

ván a setkání pokračovalo ve večerních hodi-

nách v sále sokolovny besedou u cimbálu.

Kromě asi pěti set tanečníků a muzikan-

tů, kteří Radovanem prošli, byli pozváni vý-

znamní hosté, rodiče, příbuzní účinkujících,

Radovan slavil a děkuje

ale také široká veřejnost. Velmi nás potěšilo,

že naše pozvání přijali a v obou dnech zapl-

nili jak sál klubu kultury tak i sokolovnu.

Jejich rozzářené usměvavé tváře a ohromný

potlesk nám byl tou nejkrásnější odměnou za

více než půlroční přípravu. Také gratulace

hostů nám udělaly velkou radost.

Obrovské poděkování patří nejen taneč-

níkům, muzikantům a organizátorům, bez

jejichž skvělého přístupu, ochoty a nasazení

bychom nemohli svůj záměr realizovat, ale

také rodičům, manželkám a manželům, kteří

nás podporovali, drželi nám palce, dotaho-

vali vše v domácnostech, hlídali děti a prostě

na jedničku přijali, že mají doma někoho, kdo

je „praštěný“ folklórem.

Přípravy podobného setkání se neobe-

jdou bez peněz a proto patří poděkování také

sponzorům a institucím, kteří jakýmkoliv způ-

sobem naše oslavy podpořili. Především

Městu Napajedla, Fatře Napajedla, Krajské-

mu úřadu ve Zlíně, Teiku Spytihněv, Jadber-

gu Napajedla a dalším. Zázemí nám jako vždy

poskytl náš zřizovatel Klub kultury Napajed-

la a jeho ředitel Pavel Pilát nám byl v mnoha

věcech nápomocen. Děkuji také Svaťovi

Medkovi a jeho kolegům z kabelové televize

za zvuk, světla, videozáznam a dobrou spolu-

práci. Josefu Součkovi a jeho spolupracovní-

kům za grafické zpracování pozvánek, pro-

gramu a jevištní dekorace. Mirce Novákové a

kolektivu DDM za výrobu upomínkových

předmětů, Františku Cívelovi za fotografie a

přípravu kolekce pohlednic, kterou vydalo

Město Napajedla. Jiřímu Bučkovi za krásnou

fotodokumentaci, TJ Sokol a B. Novákové za

přátelský přístup, úklid sokolovny a také za

slevu na nájmu. Velký dík patří nejbližším

spolupracovníkům Věře Holubové, Cyrilu

Burešovi a Heleně Sapárové.

Foto J. Buček

Pokud jsem na někoho zapomněla, neby-

lo to záměrně a ujišťuji je, že každé pomoci si

hluboce vážím a děkuji neadresně všem.

Na závěr přeji Radovanu, aby měl vždyc-

ky hodně nadšených a šikovných tanečníků

a muzikantů, pracovité vedoucí s nápady a

elánem a také spousty shovívavých diváků,

bez nichž by naše konání nemělo smysl.

Pokud se nám je podaří alespoň trochu potě-

šit, je to pro nás velké štěstí.

Moc se na Vás znovu těšíme 16. srpna,

kdy proběhne v zámeckém parku setkání

souborů tří národopisných oblastí „Morav-

ské chodníčky“. Jitka Šohajková
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Vzpomínka
18. července uplyne 30 let od úmrtí

pana Františka Meduny. Děkujeme

všem za tichou vzpomínku,

Manželka a děti s rodinami.

Změny v jízdních řádech
ZLÍN - Více než stovku změn obsahují

k 15. červnu jízdní řády vlaků a linkových

autobusů ve Zlínském kraji. Pokud jde o

železnici, jsou zásahy jen minimální, v přípa-

dě autobusů je připraveno 103 změn u linek

vycházejících ze Zlínského kraje.

„Změny v jízdních řádech vycházejí

z potřeb a žádostí obcí a uživatelů této dopra-

vy. Dochází především k časovým posunům

z důvodu optimálnějšího nastavení návaz-

nosti spojů. Tato opatření jsou letos poprvé

v kompetenci odboru dopravy krajského úřa-

du,“ uvedl tiskový mluvčí úřadu Patrik Kamas.

Úřad cestujícím doporučuje předem se o

změnách informovat v nových jízdních řá-

dech, u dopravců nebo na internetových

stránkách, které jízdní řády zveřejňují.

Mezi zajímavé změny patří například od

minulého víkendu zavedení nového spojení

cyklobusem z Kroměříže přes Troják a Zlín

na Bystřičku. V červnu jezdí spoje pouze v

sobotu a v neděli, v červenci a srpnu navíc

od úterý do pátku.

(Jízdní řád autobusů přineseme v ob-

vyklé podobě v příštím vydání novin.)

Dotaz: Jsem vlastníkem bytu a ten prona-

jímám. Jakou daň budu platit?

Odpověď: Příjem z pronájmu bytu je

příjmem podle § 9 Zákona o dani z příjmu.

Přitom není podstatné, zda pronajímáte byt,

který máte ve vlastnictví, nebo byt najatý. Za

Váš příjem se považuje i nepeněžní plnění od

nájemce, pokud je jím hrazeno z části nebo

plně nájemné. Za nepeněžní plnění se ale

nepovažují výdaje nájemce na běžnou údrž-

bu najatého bytu, kterou se nájemce v nájem-

ní smlouvě zavázal provádět.

Od příjmu (nájemného) si můžete ode-

číst výdaje, které jste na údržbu bytu skutečně

vynaložil. Nájemné i výdaje musí být v jednom

kalendářním roce a musíte je prokázat. Proka-

zuje se vynaložení na opravu pronajímaného

bytu a musíte mít doklady o zaplacení.

Pokud neuplatníte skutečně vynaložené

výdaje, máte možnost uplatnit jako výdaj

20 % z příjmů z pronájmu. V tomto případě

jsou v této částce zahrnuty veškeré výdaje

vynaložené v souvislosti s pronájmem toho-

to bytu i z dalších nemovitostí. Např. prona-

jímáte-li kromě bytu i pozemek, a rozhodnete

se uplatnit výdaje paušální částkou ve výši

20 %, vztahuje se vaše  rozhodnutí současně

na byt i pozemek. Nemůžete u bytu uplatnit

skutečné výdaje a u pozemku paušál.

Jestliže máte pronajímaný byt ve společ-

ném jmění manželů, pak se příjem z pronájmu

zdaňuje buď jenom u Vás, nebo u manželky.

Z příjmů podle § 9 ZDP se neplatí sociální

ani zdravotní pojištění.

Zdroje vymezení:  Zákon 586/92Sb.

Ing. Antonín Dospiva, daňový poradce

č. 1598, 603/759133

 Daně a jak na něNové knihy
v Knihovně Napajedla

Praktické rady
� Dalloz Daniele: Lhaní. Lež u dětí rodiče

často překvapí a dělají si s ní starosti. Příruč-

ka poradí, jak na lhaní reagovat a jak před-

cházet dalším těžkostem.

� Laniado Nessia: Děti a peníze. Pomoc

rodičům při řešení problémů při výchově

dětí ke správnému užívání peněz.

� Slavíková Věra: Generologie. Originální

věštecká metoda, podle níž si můžeme zjistit,

co nám život v tom kterém okamžiku nabízí.

� Watermann Gisela: Barvy pro váš byt.

Rady, jak kombinovat nábytek, koberce a

závěsy a jak zjistit, ve kterých barvách se

cítíte nejlépe.

Životopisy
� Vaněk Jan J.: Semafor. Ohlédnutí za 40

lety úspěšné činnosti populárního pražské-

ho divadla.

Beletrie
� Block Thomas: Vynucené přistání. Leta-

dlo odlétající z New Yorku má na své palubě

kromě pasažérů a členů posádky přes tři ti-

síce liber zlata v prutech, o kterých ví jen

kapitán. Vůbec nikdo neví o dálkově řízených

bombách a plánovaném únosu.

� Fielding Joy: Šepoty a lži. Čtyřicetiletá

ošetřovatelka Terry je osamělá žena. Přelom

jejího stereotypního života nastane v okamži-

ku, kdy se k ní do podnájmu nastěhuje tem-

peramentní Alison.

� Skála Miroslav: Svatební cesta do Jiljí.

Úsměvná novela o předsvatební cestě dvou

mladých lidí, kteří chtějí poznat, zda se

k sobě opravdu hodí.
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VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

CENA 4,- KČČERVENEC 10/2003

Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin je ve středu

2. července.

Napajedelský SokolNapajedelský Sokol

V polovině května se konal ve Zlíně a v

Malenovicích župní přebor sokolské všestran-

nosti, kterého se zúčastnili i žáci a žákyně

oddílu sportovní gymnastiky napajedelské-

ho Sokola. Gymnastky bojovaly ve Zlíně,

chlapci ve stejnou dobu v Malenovicích.

V kategorii mladších žákyň nastoupilo

jedenáct závodnic, mezi nimi Dominika Mar-

tykánová a Nikola Šarközi. Vítězkou s 36,80

bodu se stala nejmladší účastnice závodu

Dominika Martykánová, Nikola se po vítěz-

ství ve šplhu v celkovém pořadí umístila se

ztrátou 0,90 bodu na třetím místě. Škoda, že

obě cvičenky předškolního věku prozatím

nestartovaly ve dvou dalších disciplinách –

plavání a lehké atletice.

Renata Cziroková, Lucie Forbelská, Kris-

týna Geržová, Michaela Geržová, Tereza

Kadlecová, Nikola Řehová, Gabriela Řezníč-

ková a Kamila Trávníčková absolvovaly ce-

lou soutěž. Plavání se konalo ještě v sobotu

večer v plaveckém bazénu ve Zlíně, lehká

atletika byla na pořadu v neděli dopoledne.

V souhrnu všech disciplin naše žákyně zvítě-

zily. Nikola Řehová byla první, Tereza Kadle-

 Žactvo Sokola úspěšné v župní soutěži
cová druhá a probojovaly se do přeboru ČOS

mladšího žactva v Plzni. Renata Cziroková

byla třetí, čtvrtá skončila Lucie Forbelská a

dobrého umístění dosáhly i další závodnice.

Velmi úspěšná byla ve své kategorii Jana

Forbelská, která v celkovém hodnocení skon-

čila spolu se zlínskou závodnicí Alenou Han-

dlovou na 1. místě a vybojovala si postup na

přebor ČOS staršího žactva v Praze.

Neméně úspěšně si vedli i žáci. Martin

Omelka a Josef Samohýl skončili v celkovém

hodnocení na 1. a 2. místě, což jim zajistilo

postup do Plzně. Stejně jako Robertu Samohý-

lovi jeho 2. místo v kategorii mladších žáků II.

Ve věková kategorii starších žáků IV. si

nejlépe vedl Roman Hradil, který si vítěz-

stvím zajistil postup na přebor ČOS v Praze.

Výbor tělocvičné jednoty děkuje všem

žákům a žákyním za jejich výkony a velmi

dobrou reprezentaci Sokolské župy Komen-

ského. Upřímné poděkování patří náčelní-

kům a cvičitelům za velmi dobrou a oběta-

vou práci pro rozvoj tělocvičné činnosti v

napajedelském Sokole.

Milan Vykoukal, TJ Sokol Napajedla

 Přebor České obce sokolské v Plzni
V pátek 30. května v 10 hodin dopoledne

se sešli u napajedelské sokolovny Martin

Omelka, Josef a Robert Samohýlovi, Nikola

Řehová a Tereza Kadlecová se svými cvičite-

li Jardou Kovářem, Martinem Čeleďou a Moni-

kou Vycudilíkovou. Jako vítězové župního

přeboru všestrannosti mladších žáků a žákyň

odcestovali hájit barvy župy Komenského

na přebor České obce sokolské v Plzni.

S celou výpravou se u mikrobusu rozlou-

čili rodiče dětí a za výbor tělocvičné jednoty

Sokol Napajedla Milan Vykoukal, který všem

popřál příjemnou cestu, hodně úspěchu ve

dvoudenním soutěžení, dobré umístění a

šťastný návrat. Jenom škoda, že reprezentač-

ní tým nebyl kompletní. Další dvě mladší

žákyně nevyslaly do Plzně jejich mateřské

jednoty a Martinu Holkovi z Malenovic zne-

možnila start nemoc.

Nicméně se početně oslabenému týmu

podařilo dosáhnout v individuálních soutě-

žích velmi dobrých výsledků.

Z počtu 47 startujících skončily Nikola

Řehová na 10. a Tereza Kadlecová na 15. místě.

Mezi 18 startujícími mladšími žáky obsa-

dil Martin Omelka 5. a Josef Samohýl 13.

místo.

Robert Samohýl skončil 21. z celkového

počtu 36 startujících.

Všem závodníkům i jejich doprovodu

patří za dobrou reprezentaci župy Komen-

ského a tělocvičné jednoty Sokol Napajedla

naše uznání. Přejeme jim i všem ostatním,

aby jejich výsledky na příštím přeboru ČOS

byly ještě lepší. Poděkování patří i předsed-

nictvu a náčelnictvu župy za velmi dobré

organizační zajištění akce.

Milan Vykoukal, TJ Sokol Napajedla

Na konec
Dnes dostáváte do rukou šesté vy-

dání Napajedelských novin ve změně-

né podobě. V každém čísle uvádíme

termín uzávěrky příštích novin a všech-

ny příspěvky, které do tohoto data ob-

držíme, se snažíme do výtisku zařadit.

Pokud právě ten svůj v novém vydání

nenajdete, je to tím, že jenom snaha

někdy nestačí. Budete-li mít strpení,

setkáte se se svým textem v dalším

vydání. Pokud to samozřejmě není text

anonymní nebo hrubě urážející. A prá-

vě k těm anonymním patří vtipně na-

psaný text zahrádkářů z Jiráskovy uli-

ce. Autor zatajil svou identitu i před

redakcí, takže, bohužel… Redakce

Z dopisů čtenářů
Člověk rozumný?

Nevím, jakým právem si člověk zvolil

tento název, ale spíš by mu odpovídalo

oslovení člověk závistivý (bezohledný, so-

becký…).

Já sama jsem se o přemrštěné závisti

(nebo snad blbosti) některých napajedel-

ských spoluobčanů přesvědčila před ne-

dávnem. A to poté, co si dcera jako čerstvá

řidička přivezla na zaučenou auto. Tedy

spíš autíčko – Fiat 126 – které se věkem můře

srovnávat se svou majitelkou.

Autíčko jsme zaparkovali před naším

činžákem. Ovšem, ouvej, když jsme jedno-

ho dne omylem zaparkovali o místo dál,

neváhal „samozvaný majitel parkovacího

místa“ u nás zvonit s tím, že stojíme na JEHO

místě. Podotýkám, že místo na parkování

tam bylo. Dobrá, přeparkovali jsme. Zane-

dlouho, když jsme auto nechali na okraji,

protože jsme chtěli ještě odjet, nestačila

jsem chápat. Přiřítil se další „majitel“ parko-

vacího místa a pokud se ten první choval

ironicky, ale vcelku slušně, tento si skuteč-

ně neviděl do úst a nakonec vyhrožoval

odtažením auta v nějakém domnění, že sto-

jíme na soukromém pozemku. Nevím, kde

na to přišel, ale ten pán zřejmě neví, že

odkoupením bytu si neodkoupil i silnici.

Nakonec, ale spíš kvůli lepšímu vyjíždě-

ní, jsme naši „ještěrku“ postavili na místo,

kde jsme předpokládali klid. Je tam volné

místo (ne jedno), žádný zákaz stání ani re-

zervé (což platilo i o místech předešlých).

Se zlou jsme se však potázali. Prý nemá kde

zaparkovat návštěva majitelky domu, když

právě přijede. Nevím, jestli parkovat vůbec

umí, protože podle mého by se tam vešla

auta tři. Vrcholem všeho bylo, když mi ta

osoba řekla, že když si nepřeparkujeme,

mohli bychom se divit, až nebudeme mít

kola. Kola zatím máme, ale už nám bylo od

té doby dvakrát utrženo zrcátko. Rozhodně

nejde o náhodu. Návštěvě a ani sousedovi

té osoby se nic takového nestalo. A svádět

to na hospodské opilce nelze, není to místo,

kde by se takové osoby vyskytovaly.

Je moc smutné, že takové malé staré

autíčko vyvolává tolik závisti mezi lidmi.

Říká se, že někdo se chová jako zvíře, ale

tímto zvířata hodně urážíme. Právě jako ona

bychom se chovat měli, i když nemají pří-

vlastek rozumný. Ano, jsou krutá, ale nezna-

jí faleš, závist a přetvářku. Někdy se stydím

za to, že jsem člověk. Jen doufám, až se zase

nějaký obyvatel vyřádí na našem zrcátku,

bude policie shovívavá a uvěří, že skutečně

jedeme shánět zrcátko. Možná bych měla

začít pořádat sbírku zrcátek, určitě to neby-

lo naposled.

S pozdravem spolumajitelka autíčka

věčně bez zrcátka

Eva Hnilicová


