
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK IX.

CENA 4,- KČ

DNES SI PŘE ČTE TE
� Z jenání městské rady a zastupitelstva

� Rozpočet města na rok 2004

� Provozování sportovního areálu

� Podnikatelé pro ochranu ovzduší

� Kulturní akce, kina, divadla, výstavy

� Provozní řád sportovišť

ÚNOR 2004

Radnice v Napajedlích
V letošním roce uplyne sto let od otevření 

budovy městské radnice. Stalo se 14. srpna 
1904 a oslavy trvaly plné dva dny. K připome-
nutí této významné události připravuje Měs-
to Napajedla na srpen 2004 vzpomínkovou 
slavnost. Přípravy na ni započaly v loňském 
roce opět s vazbou na historickou událost. 
3. března 1903 byl položen základní kámen 
radnice. Prvním významným činem stoletého 
jubilea bylo vydání brožury „100 let radnice 
v Napajedlích“. Nákladem 3000 kusů ji vydalo 
Město Napajedla a autorem textu je David 
Valůšek a obsahuje spoustu archivních i 
současných  obrázků. 

S laskavým svolením vydavatele přiblíží-
me v několika pokračováních i čtenářům NN 
okolnosti, jak se vše seběhlo, než se domek 
Josefíny Meitnerové, č.p. 89, proměnil v sídlo 
obecního úřadu podle novorenesanční před-
lohy architekta Dominika Feye. 

NTV Cable, NBTH a Technická správa 
města Napajedla

si vás dovolují pozvat na tradiční

Ples obchodních společností
založených městem Napajedla

Sobota 13. března 2004 od 19.00 
hodin, sál sokolovny.

Aventis, bohatá tombola, občerstvení.
Partnery Infocentrum a Klub kultury 

Napajedla. Vstupenky a rezervace 
v kancelářích společností.

Výtěžek plesu bude i letos věnován 
na obnovu Klášterní kaple

Sdružení rodičů při II. základní škole a 
II. ZŠ Napajedla Vás srdečně zvou na

společenský ples
Sobota 28. února 2004 v 19.30 hodin.

Sál sokolovny v Napajedlích.
K tanci a poslechu hrají 

taneční skupina AVENTIS a cimbá-
lová muzika LINDA. Program žáci II. 

základní školy, bohatá tombola.
Vstupenka s místenkou 110,- Kč.

Tak nám poslanci vrátili do kalendáře 
Mezinárodní den žen jako významný 
den. Možná nám jeho historický význam 
už vážně nic neříká, ale to nic nemění na 
tom, že své nejbližší můžete opět přinést 
kytičku. Nevadí, že jednu dostala v úno-
ru na Valentýna, další dostane v březnu 
na Den učitelů, v dubnu k narozeninám, 
v květnu na Den matek…  

Na konci 19. století sídlil obecní úřad Napajedla v obecním domě čp. 88. Nacházel se v místě 
dnešní radnice a pranic se nelišil od okolní přízemní zástavby.

Myšlenka dne
Jen kdyby lidi nedělali pořád stejné a 

staré chyby, a zvykli si, že jeden druhého 
vždy šidí, bylo by na světě o tolika míň há-
dání, jenže ti lidi by nebyli lidi, kdyby neměli 
chyby, a ti, kteří by tu bez chyby zbyli, na co 
by tu vlastně byli a k čemu by tu vlastně žili 
bez chybování? 

J. Werich

Sbírka pokračuje
Město Napajedla vyhlásilo v úvodu 

loňského roku veřejnou sbírku na opravu a 
vybavení  kaple v bývalém klášteře (č. p. 305 
Komenského). 1. února 2004 činil stav konta 
90 905,- Kč. Sbírka potrvá i v roce letošním a 
připomínáme, že lze přispívat:
� prostřednictvím bankovního účtu ve-

deného u České spořitelny pod číslem 
1410386369/0800

� ukládáním hotovosti do pokladničky 
v pokladně finančního odboru Městské-
ho úřadu Napajedla (přízemí radnice).

Od března jednou měsíčně
Napajedelské noviny budou od března 

vycházet pouze jednou měsíčně, v rozsahu 
dvanácti stran. Cena novin byla stanovena 
na 5,- Kč. Tímto rozhodnutím Rady města 
dojde ke značné úspoře nákladů v rozpočtu 
města. Redakce
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Rada města dne 26. ledna 2004

Majetkové záležitosti
� projednala odvolání manželů Ivety a Václavy 

Maniakových a neschválila vyhlášení záměru 

prodeje části pozemku KN p. č. 6477/6 v lokalitě 

Pod Kalvárií 

� projednala prodej pozemků ke stavbě dvou 

rodinných domů v ulici 2. května,  žádost Petra 

Sukopa považuje za neopodstatněnou a dopo-

ručila ZM neschválit vyhlášení záměru prodeje 

pozemku za požadovanou sníženou cenu

� projednala odvolání Karla Návoje proti 

odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní, týkající se prodeje pozemku ke stavbě 

rodinného domu v ulici K Pahrbku a neshle-

dala žádost opodstatněnou

� seznámila se s žádostí o úpravu rozpočtu 

na rok 2004 ve smyslu zařazení opravy sociál-

ních zařízení v budově č. p. 519 Klub kultury 

a doporučila zastupitelstvu města zařazení 

návrhu do rozpočtu 

� schválila vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku KN p. č. 6482/2 v ul. Na Kapli Karlu 

Chytilovi za cenu dle tržní ceny nemovitosti 

vypracované znalcem

�  neschválila vyhlášení záměru prodeje 

části pozemku KN st. p. č. 104 v ul. Na Kapli 

Karlu Chytilovi schválila přerozdělení ztráty 

minulých let příspěvkové organizace Bytové 

a tepelné hospodářství proti fondu aktiv resp. 

proti fondu reprodukce dlouhodobého majet-

ku s tím, že bude vytvořen účetní zisk ve výši 

241 164,29 Kč 

� projednala žádost Zdeňka Koláře o zpev-

nění příjezdové komunikace od stolárny na 

Chmelnici a schválila provedení terénních 

úprav na pozemcích p. č. 6449/2 a 6472/15, 

spočívajících v úpravě příkopy, zásypu či ná-

sypu části zmíněných pozemků dle nabídky 

Povodí Moravy, s. p., a zpevnění komunikací 

u garáží v ul. Sadová a u garáží v ul. Jirásko-

va vybouraným materiálem z podkladních 

vrstev při rekonstrukci Masarykova náměstí 

a jiných staveb

� schválila vyhlášení záměru pronájmu části 

pozemku na Masarykově náměstí (od prodejny 

knih po Baltaci) a části pozemků v ulici „Na 

Kapli“ za účelem provozování prodejních trhů 

Zprávy z radnice

Z jednání Zastupitelstva a Rady města
za částku 25.000,- Kč za každý pořádaný den 

trhu, do konce pololetí roku 2004 – Františce 

Motyčkové, bytem Bruntál

� schválila uzavření smlouvy o připojení č. 

01868 0357 s Jihomoravskou energetikou a.s., 

odběrné místo Město Napajedla – veřejné 

osvětlení, Masarykovo nám. 75

� projednala Využití a provoz Sportovního 

areálu základních škol a schválila s účinností 

od 1. února 2004 dokumenty

1. Dohoda mezi městem Napajedla, Základní 

školou Napajedla, Komenského 268, Základní 

školou Napajedla, Komenského 298, TJ Fa-

tra-Slávia Napajedla a Technickou správou 

města, s.r.o. o využívání sportovního areálu 

(Dohoda mění smlouvu ze dne 15. 1. 2002 

o výpůjčce pozemků sportovního areálu 

uzavřenou mezi městem a ZŠ Napajedla, 

Komenského 298)

2. Provozní řád Sportovního areálu základních 

škol s účinností od 1. 2. 2004

3. Smlouva mandátní o obstarání provozu Spor-

tovního areálu základních škol mezi městem 

a Technickou správou města, s.r.o.

� schválila výši pronájmu Sportovního areálu 

základních škol dle předloženého ceníku, kte-

rý je  přílohou Provozního řádu Sportovního 

areálu základních škol

� souhlasila s uzavřením dodatků nájemních 

smluv se společností NTV cable s.r.o. a s ing. 

Zdeňkem Bučkem 

� souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy 

na pronájem nebytových prostor v domě č. 

p. 1554 ul. Sadová Janě Hrabcové za účelem 

provozování pedikúry a kosmetiky 

� souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o 

nájmu nebytových prostor mezi městem Na-

pajedla a Libuší Skácelovou na provozovnu 

kadeřnictví v č. p. 1554 ul. Sadová

� schválila uzavření dodatku k nájemní smlou-

vě s Pavlem Úředníčkem na rozšíření nájemní 

plochy části pozemku PK p. č. 402/3 za účelem 

zřízení letní předzahrádky před budovou po-

hostinství v ulici Jiráskova č. p. 1186 

Finanční záležitosti
�  schválila vyřazení hmotného majetku 

z účetní evidence: „modernizace počítače“ 

v hodnotě 12 574,60 Kč, počítač 26 089,- Kč, 

kopírka Minolta47 900,- Kč, kopírka Canon 34 

038,- Kč, sekačka Emseco 21 760,- Kč

� schválila plán interního auditu a přezkumu 

hospodaření města v předloženém znění

Bytové záležitosti
� schválila  Dohodu o výměně bytu 1+1 č. 
p. 1351 v ul. Nábřeží za byt č. 1 o velikosti 
1+1 v domě č. p. 737 ul. Jiráskova uzavře-
nou mezi městem Napajedla a nájemkyní J. 
Michalčíkovou 
� schválila uzavření nové nájemní smlouvy 
na byt velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1366 ul. 
Zábraní s nájemkyní D. Grivalskou

Různé
� schválila návrh koncepce oslav 100 let 
radnice a uložila předsedovi kulturní komise 
předložit návrh složení organizačního výbo-
ru, který zajistí průběh oslav pod vedením 
J. Součka
� souhlasila s kácením stromů rostoucích 
mimo les na území města Napajedla dle 
návrhu komise životního prostředí a veřej-
ného pořádku
� schválila ceny stravného ve školní jídelně 
Základní školy Napajedla, Komenského 298
� seznámila se se stavem pohledávek ke dni 
31. 12. 2003 a bere ho na vědomí. 
� vzala na vědomí zápis z jednání kulturní 
komise ze dne 13. 1. 2004  28)
� vzala na vědomí zápis z jednání stavební 
komise ze dne 7. 1. 2004 
� vzala na vědomí zápis z jednání komise 
životního prostředí a veřejného pořádku ze 
dne 20. 1. 2004
� vzala na vědomí zprávu o činnosti JSDHM 
Napajedla ve 2. pololetí 2003

Prodej bytu v Napajedlích
Město Napajedla prodá byt č. 6 v by-

tovém panelovém domě v ulici Zábraní 
č. p. 1377 - nejvyšší nabídce (min. cena 
300 tis. Kč) - výlučně zájemci, který vrátí 
městu Napajedla nájemní byt.

Velikost bytu 2 + 1 o celkové výměře 57 
m2, stáří bytu 30 let, se spoluvlastnickým 
podílem na pozemcích st. pl. 2036, st. pl. 
2037 (cena pozemku 2.753,-- Kč).

Byt je volný (bez nájemce).
Přihlášky zasílejte (podávejte) na ad-

resu: Městský úřad Napajedla, Masaryko-
vo náměstí 89 (podatelna, č. dveří 105)

Doručení přihlášek: do 19. 3. 2004 včet-
ně. Informace na tel. 577 941 086, vyřizují: 
M. Anthová, ing. M. Polášek.

Na KÚ pracuje 373 lidí
ZLÍN – Celkem 373 zaměstnanců měl 

k poslednímu dni loňského roku Krajský 
úřad Zlínského kraje, bylo to o 34 lidí méně, 
než bylo původně plánováno a krajskou radou 
schváleno. Vyplynulo to ze zprávy ředitele 
úřadu , kterou na svém posledním jednání 
projednala krajská rada.

„Relativně vysoký počet neobsazených 
míst je důsledkem časové náročnosti vyhla-
šovaných výběrových řízení a také toho, že 
některé odborníky hledáme velmi těžce a řada 
konkurzů tak končí, aniž bychom někoho na 
vyhlašovanou pozici vybrali,“ uvedl ředitel 
krajského úřadu Vladimír Kutý. Úřad v loň-
ském roce vyhlásil celkem 99 výběrových 
řízení, z nichž 71 skončilo výběrem nových 
pracovníků. 

Na krajském úřadě pracuje  246 žen a 
127 mužů, věkový průměr zaměstnanců je 
40,7 let.

P. Kamas, tiskový mluvčí

Radní schválili investiční 
dotace pro nemocnice

ZLÍN – Celkovou investiční dotaci ve 
výši 57 milionů korun pro čtyři nemocnice 
ve Zlínském kraji schválila na svém posled-
ním jednání krajská rada. Největší částku, 
39 milionů korun, získala Baťova krajská 
nemocnice ve Zlíně.

„Rozhodnutí bylo v souladu s doho-
dou, že zlínská nemocnice bude v rámci 
investičních prostředků podpořena jako 
nemocnice krajská, promítla se zde také 
nutnost investovat do odstranění havarijní-
ho stavu na patologickém oddělení. Finanční 
prostředky schválené pro nemocnici v Uher-
ském Hradišti budou zase sloužit k vyřešení 
problematické situace, která nastala poté, co 
došlo k poruše přístroje CT, v tomto případě 
by mělo být zakoupeno zařízení nové, “ uvedla 
krajská radní Ester Cvejnová, která je za oblast 
zdravotnictví zodpovědná.

Nemocnici s poliklinikou v Uherském 
Hradišti a Nemocnici Vsetín  byla přidělena 
shodná dotace 8 milionů korun, Nemocnice 
Kroměříž získala 2 miliony korun.

P. Kamas
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Úvaha únorová 
Hospodárnost, účinnost, efektivita. 

Největším problémem ve městě jsou 
oblasti nehospodárné, neúčinné a ne-
efektivní. Ty, u nichž účinný hospodář 
nevidí dostatečný efekt.

Tedy jakákoli činnost, při které pou-
ze doufáme, že ji ocení příští generace 
- výchova dětí k slušnosti a citu, sociální 
pomoc slabším a starším. Činnost, která 
pouze zachovává a předává budoucím dě-
dictví minulých staletí. I naivní činnosti 
směřující pouze k větší pohodě a radosti 
ze života ve městě. 

Sem lze bez obav zařadit údržbu města 
i péči o památky, celou sociální a zdravotní 
oblast, školství základní i umělecké, všech-
ny spolky a zájmové organizace.

Na město však nelze pohlížet přes 
prsty neviditelné ruky trhu, která vytřídí 
silnější a slabší a ještě přinese svému 
pánu zisk.

Město je podivuhodný živý organiz-
mus, snad nejobyčejnější, ale nejtrvalejší 
lidský výtvor. Uvědomujeme si vůbec, 
že prokazatelně existovalo již před stale-
tími? Co pro nás znamená, že tehdejšímu 
„zastupitelstvu“ uděloval práva Karel IV.? 
Že jména našich předchůdců zmizela, tak 
jako zmizí naše, ale činy zůstanou? Kde 
zůstaly všechny podnikatelské záměry a 
ambiciozní projekty ?

Město trvá. Naší povinností je zacho-
vat je dalším generacím a přispět k jeho 
rozkvětu s vědomím této obrovské zodpo-
vědnosti. Město není firma, která se řídí 
momentálními požadavky trhu, která jako 
hlavní cíl má zisk, která se spojuje s kým-
koliv, rozšiřuje se a tenčí podle potřeby, 
kdykoli bez skrupulí nabírá a propouští 
lidi a třeba i zkrachuje jako nehospodárná, 
neúčinná a neefektivní.

Ano, i město musí hospodařit. Proto si 
zvolilo své zastupitelstvo, svého starostu. 
Vždy bude čelit nařčením z konfliktu zá-
jmů, protože zastupitelé ve městě pracují 
a žijí. V ulici, která se opravuje dřív než 
jiná, v povolání, které městu slouží. Ví 
snad někdo lépe než architekt, jak ve 
městě stavět? Ví někdo lépe než učitel, 
jak učit ?

Nic proti strategiím a průzkumům. 
Zkusme si však nejdříve promyslet 
smysl a poslání činnosti vedení města. 
Nemusíme používat bojovou terminologii 
státu, vlády ani jednotlivých stran. 

Zkusme to jako doma. Jak se nejlé-
pe postarat o domov, aby se dobře žilo 
dědečkovi s babičkou, nám dospělým a 
schopným pracovat, i dětem, kterým to 
nejpozději za dvacet let předáme. Kolik 
na to máme peněz, co si můžeme dopřát 
a co si odřekneme s pocitem dobrého hos-
podáře. Výsledkem bude zdravé a spoko-
jené město, součást Evropy tak jako před 
staletími, hrdé a poctivé, s perspektivou. 
A tak mi mimoděk vyšla první, základní 
myšlenka strategie.

J. Souček, Informační středisko

Schválený rozpočet města Napajedla na rok 2004
uváděné údaje jsou v tis. Kč

třída/§ název rok 2004   

Příjmy návrh   

třída 1 daňové příjmy 51 840  

třída 2 nedaňové příjmy 9 797

třída 3 kapitálové příjmy 500

třída 4 přijaté dotace 46 885

Příjmy celkem 109 022

třída 8  financování  

položka text

8115 FRB 94 -půjčky občanům z fondu 1 200

8115 FRB 94 -splátky občanů do fondu -850

8115 FRB 94 - splátka půjčky MF ČR 2 300

8115 FRB 97 - splátka, okna budova spořitelna -138

8115 FRB 97 - splátka, zateplení dům č. 717-9 -440

8115 změna stavu na BÚ - ČS 13 632

8115 změna stavu na BÚ - ČSOB 170

8124 uhrazené splátky dlouhodobé půjčky od ČS -1 167

8124 úhrada půjčky MF ČR (fond FRB 94) -2 300

8127 řízení likvidity, příjmy 6 000

8901 peněžní operace -1 372

financování celkem 17 035

 Zdroje celkem 126 057

Výdaje název rok 2004 rok 2004 rok 2004

oddíl celkem provoz investice

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 754 754 0

22 Doprava 6 959 3 279 3 680

23 Vodní hospodářství 596 396 200

31 Vzdělávání 37 595 37 400 195

32 Vzdělávání 133 133 0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 300 5 280 20

34 Tělovýchova a zájmová činnost 2 887 2 077 810

35 Zdravotnictví 15 15 0

36 Bydlení, služby a územní rozvoj 20 878 10 460 10 472

37 Ochrana životního prostředí 7 431 7 353 78

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 14 891 14 891 0

43 Sociální péče a pomoc 211 211 0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 977 2 977 0

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 275 143 132

61 Územní samospráva a státní správa 17 581 17 581 0

63 Finanční operace 4 578 4 578 0

64 Ostatní činnost 2 996 631 2 365

Výdaje celkem 126 057 108 105 17 952

Nedílnou součástí návrhu rozpočtu jsou i přílohy č. 1 (Investice) a 2 (Příspěvky spolkům a 

organizacím), které uvedeme v příštím vydání Napajedelských novin.
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Rada města Napajedla na svém jednání 
26.1. 2004 schválila Provozní řád Sportovního 
areálu základních škol.

V září minulého roku bylo uvedeno do 
zkušebního provozu hřiště pro kopanou a 
atletické sektory. Na sklonku roku se poda-
řilo zrekonstruovat i víceúčelové hřiště pro 
míčové hry v místě původního asfaltového 
hřiště. V současnosti se dokončuje osvětlení 
fotbalového hřiště.

V rámci zkušebního provozu byl areál ve 
výlučném užívání základních škol a oddílu 
kopané TJ Fatra –Slavia, od 1. února 2004 je 
umožněno využívání i veřejností. Sportovní 
areál budou na základě mandátní smlouvy 
s městem spravovat Technické služby města, 
s.r.o., se sídlem Na Kapli č.p. 387. 

Podrobné podmínky využívání hřiště 
jsou zakotveny v Provozním řádu. 

Pokud to klimatické podmínky dovolí, 
provoz na hřišti na kopanou a atletických 
sektorech je možný ihned, začátek zahájení 
provozu na víceúčelovém hřišti pro míčové 
hry se předpokládá 1. dubna 2004. 

Objednávky rezervací hřiště na kopanou 
a atletických sektorů správce přijímá ve svém 
sídle v ulici Na Kapli. 

Protože jsem se od začátku minulého 
roku aktivně podílela na přípravě, vlastní 
realizaci i uvádění do provozu rekonstruo-
vané části sportovního areálu, přála bych 
si, aby poslední fáze – vlastní provozování 
hotového díla - probíhala stejně úspěšně 
jako fáze předchozí. Snažila jsem se tomu 
s řediteli škol, kolektivem pracovníků Měst-
ského úřadu, správcem a zástupci sportovců, 
vytvořit co nejlepší podmínky. Do jaké míry 
se nám to pod záštitou Rady města, která 
provozní řád schválila, podařilo, ukáže první 
rok provozu. Vaše připomínky a zkušenosti 
po sezóně vyhodnotíme a zapracujeme do 
provozního řádu. 

A CO DÁL ?
Za uplynulý rok se část města, ve které 

se Sportovní areál základních škol nachází, 
změnila k nepoznání. Uskutečnila se tak část 
plánu na revitalizaci školského areálu, která 
spatřila světlo světa v roce 2001 v podobě 
studie. Kdo stál u zrodu této myšlenky přesně 
nevím, ale díky za ni a doufám, že o účelnosti a 
smysluplnosti této investice bude pochybovat 
co nejméně obyvatel našeho města. 

Z hlediska širších vazeb je sportoviště 
součástí jedinečného areálu dvou základ-
ních škol s celkovým počtem téměř 900 
žáků, Mateřské školy se 150 žáky, Základní 
umělecké školy se 440 žáky, Domu dětí a mlá-
deže (umístěn v ZŠ I) s množstvím aktivních 
kroužků. Součástí areálu je sportovní zázemí, 
které v současnosti tvoří hřiště na kopanou, 
atletické sektory a víceúčelové hřiště pro mí-
čové hry. Kapacita ZŠ I je naplněna na 105 
%, kapacita ZŠ II na 90 %, mateřská škola má 
využitu kapacitu ze 100%, Základní umělecká 
škola je naplněna také na 100 %. 

Rekonstrukce sportovního areálu byla 
od zahájení prací etapizována. Jako první - 

Provozování sportovního areálu základních škol
z hlediska uspořádání staveniště - muselo být 
zrekonstruováno hřiště na kopanou s atletic-
kými sektory, dále následovala rekonstrukce 
asfaltového hřiště na víceúčelové hřiště pro 
míčové hry a etapou poslední by měla být 
výstavba krytého sportoviště. 

První dva kroky se nám podařilo v mi-
nulém roce uskutečnit, zbývá krok poslední 
– sportovní hala. Zatímco při přípravě 
rekonstrukce venkovních sportovišť pano-
vala názorová shoda, v případě sportovní 
haly zaznívají od začátku z řad veřejnosti 
pochybnosti o nutnosti této stavby. 

V minulém roce bylo ve studii revitalizace 
sportovního areálu určeno místo situování 
haly (východně od tělocvičny ZŠ II) a byla 
zpracována přípravná projektová dokumenta-
ce ke stavebnímu povolení. Na jejím základě 
činí odhad investičních nákladů asi 25 mil 
Kč bez DPH, provozní náklady se blíží k 1,0 
mil. Kč ročně.

V současné době je dokončována 
ověřovací studie rekonstrukce stávající tě-
locvičny ZŠ II, tak aby splňovala parametry 
kladené na sportovní utkání vyšších soutě-
ží. Odhad investičních nákladů ani zvýšení 
provozních nákladů není zatím stanoven. 
V průběhu měsíce února budou oba pro-
jekční materiály předloženy k vyjádření 
odborné pracovní skupině, která vznikla 
již na začátku přípravy rekonstrukce areálu 
a tvoří ji ředitelé obou ZŠ, zástupci tělový-
chovných organizací, předsedové školské, 
sportovní a stavební komise. S výsledkem 
bude seznámeno Zastupitelstvo města na 
jeho pracovním jednání. A bude to zastupi-
telstvo, které rozhodne o dalším postupu. 
Zajištění samofinancování této stavby 
z rozpočtu města, když volné finanční 
prostředky na veškeré investice činí cca 
15 mil. ročně, není reálné. Proto dalším kro-
kem, v případě schválení některé z variant 
výstavby sportovní haly, bude nutné zajiš-
tění spolufinancování formou státní dotace. 
V případě úspěšnosti tohoto kroku nebude 
její výstavbě nic bránit. 

P.S. :
�   V areálu se nebudou nudit ani ti nejmenší, 

pro které je vyčleněn prostor mezi trafo-
stanicí a objektem TJ – na tomto místě by 
mělo na jaře vyrůst dětské hřiště 

�   Připravuje se instalace buňky se sociál-
ním zařízením v sousedství trafostanice. 
Prozatím je pro areál k dispozici sociální 
zařízení a šatna v objektu č.p. 304 – klášter. 
Definitivní řešení tohoto zázemí souvisí 
s realizací sportovní haly

�   Jakmile to počasí dovolí bude u vstupu 
do areálu umístěna vývěska s aktuálními 
informacemi a stojan na kola

�   Název areálu máme: Sportovní areál 
základních škol, bylo by pěkné dozdo-
bit ho logem, co vy, šikovní výtvarníci, 
na to? 

�   Rozjezd první sezóny na nových hřištích 
- něco jako olympiáda všech sportu od-
daných, kdo se ujme uspořádání? 

Ing. Irena Brabcová, místostarostka

Obce mohou získat fi nance na 
budování dopravní infrastruktury

ZLÍN – Celkem 12 milionů korun rozdělí 

Zlínský kraj obcím  na podporu rozvoje budo-

vání dopravní infrastruktury na jejich území, 

předpokládá to podprogram, který na svém 

posledním jednání vyhlásila krajská rada.

„Naším cílem je podpořit projekty obcí, 

které budou směřovat k rozvoji a zkvalitňování 

dopravní infrastruktury. Ta je totiž v jednotli-

vých obcích důležitým faktorem kvality života 

obyvatel, možností rozvoje a případně také 

zlepšování životního prostředí. Dva miliony 

korun z celkové částky jsou určeny na budo-

vání cyklostezek,“ uvedl náměstek zlínského 

hejtmana Jaroslav Drozd, který je za oblast 

dopravy zodpovědný.

Podpora se bude vztahovat na:

1. Vybudování místních komunikací  III. 

a IV. třídy (obslužných místních komunikací 

a chodníků, včetně cyklostezek) z důvodu 

zlepšení dopravní obsluhy zastavěných částí 

obcí, a to zejména vybudování chodníků 

podél silnic I.-III.třídy v průjezdních úsecích 

obcemi, dobudování chybějících místních 

komunikací v místech stávající zástavby a 

vybudování místních komunikací v zástavbě 

nové a vybudování cyklostezek.

2. Souvislé opravy, modernizace a rekon-

strukce stávajících místních komunikací III. a 

IV. třídy včetně cyklostezek za účelem jejich 

bezproblémového využití, a to zejména zlepšení 

směrového a výškového vedení místních komu-

nikací, zlepšení jejich příčného uspořádání a 

snížení stupně opotřebení povrchu vozovek.

3. Zvýšení  bezpečnosti provozu na po-

zemních komunikacích, zejména doplněním 

svislého a vodorovného dopravního značení, 

vybudováním zastávkových pruhů pro autobu-

sy linkové dopravy u silnic I. - III. třídy, které 

se stanou ze zákona součástí silnice.

4. Zvýšení kultury cestování, zejména vy-

budování a rekonstrukce zastávek linkových 

autobusů a zastávek železničních drah  včetně 

přístřešků pro cestující.

5. Zvýšení  projektové připravenosti obcí 

na řešení problematiky dopravní infrastruktu-

ry, zejména na zpracování projektové doku-

mentace (studie, investiční záměr, projekt pro 

územní řízení, projekt pro stavební řízení).

Podmínky programu budou zveřejněny 

1. března, termín uzávěrek je stanoven na 1. 

dubna letošního roku.

Patrik Kamas, tiskový mluvčí

Město Napajedla

Sportovní areál základních škol
Příjem objednávek na dlouhodobý proná-
jem v kanceláři Technické správy města, 
Na Kapli 387 (vedle sokolovny):
� od 11. února 2004 pronájem hřiště pro 
kopanou a atletické sektory –  provoz 
možný   ihned
� od 15. 3. 2004,  8.00 hodin – pronájem  
víceúčelového hřiště pro míčové hry 
�  předpoklad zahájení provozu 1. 
dubna 2004
Bližší informace na telefonu  577 941 078, 
nebo přímo v kanceláři TSM
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Březen – měsíc internetu
Internet pro nezaměstnané každé břez-

nové pondělní dopoledne – 1., 8., 15., 22. a 
29. března 2004 od 8.30 hod. do 11.30 hod., 
zdarma

� Internet pro žáky základních škol 
každé březnové úterý odpoledne – 2., 9., 16., 
23. a 30. března 2004 od 13.00 hod do 17.00 
hod. zdarma

� Internet pro seniory a začátečníky 
středa 10. března 2004 od 9.00 hod do 17.00 
hod., v případě potřeby poradíme, zdarma

� Internet pro všechny čtvrtek 18. břez-
na a čtvrtek 25. března 2004 od 8.30 hod. do 
19.30 hod., zdarma

� Internet za poloviční cenu poslední 
březnový týden od 22. do 26. března 2004 
v půjčovní době Knihovny Napajedla, 15,- Kč 
za hodinu práce.

Práci na Internetu si můžete rezervovat 
na tel.: 577 944 587, na mailové adrese knihov-
na@napajedla.cz nebo osobně v Knihovně 
Napajedla na Masarykově náměstí. 

Přijďte a využijte výhodné příležitosti. 
Jste srdečně zváni.

Knihovna Napajedla

Měsíc knihy v Napajedlích
Městské informační středisko a Muze-

um Napajedla ve spolupráci s Knihovnou 
Napajedla a Krajskou knihovnou Františka 
Bartoše ve Zlíně pořádají ve výstavní a 
koncertní síni Klášterní kaple Napajedla 
společnou akci Březen - měsíc knihy.

Březen, měsíc patřící dnes již převážně 
internetu, bude v Kapli vyhrazen starým 
i novým knihám, mapám, kalendářům, 
novinám a dalším zajímavým tiskovi-
nám. Kromě prezentací zmíněných 
knihoven počítáme s účastí knihkupců 
s novinkami na knižním trhu i s knihami 
slevněnými.

Podstatou akce však je výzva všem, 
kdo mají doma přebytečné nebo odlo-
žené knihy, aby je přinesli a nabídli 
zájemcům.

Myšlenkou celé akce je úcta ke knize. 
Knihy nevyhazujeme ani nepálíme, ale 
často nevíme co s nimi. Pořádáme tedy 
jakousi burzu tiskovin. Knihy, které ne-
najdou nového čtenáře, budou na závěr 
odvezeny jako sběrový papír a poslouží 
pro výrobu nových knih. Najdou svůj 
důstojný konec.

Knihy přijímáme v Klášterní kapli (bu-
dova ZUŠ) každou středu od 25. února 
vždy od 15. do 17. hodin. Lze je též uložit 
v budově ZUŠ u vstupu do kaple, svázané 
nebo zabalené. 

Měsíc knihy v Napajedlích bude 
zahájen ve středu 10. března a potrvá 
do 1. dubna. 

Otevřeno bude vždy v úterý a ve 
čtvrtek od 14 do 17 hodin. 

Pořadatelé připravují i zajímavé 
doprovodné akce, které budou včas 
plakátovány.

Městské informační středisko

Od roku 2002 ukládá zákon č. 86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší, řadu povinností také provo-

zovatelům malých zdrojů znečišťování ovzduší 

– podnikajícím právnickým i fyzickým osobám.

§ 12 uvedeného zákona v odst. 1 písmeno 

c) ukládá povinnost oznámit orgánu obce staci-

onární zdroj, který vypouští těkavé  organické  

látky, vést evidenci těkavých látek a poskytovat 

každoročně přehled o jejich spotřebě. Toto usta-

novení se týká např. i malých autolakoven.

§ 12 odst. 1 písmeno f) ukládá provozovate-

li malého zdroje znečištění ovzduší povinnost 

zajišťovat měření účinnosti spalování, měření 

vypouštěných látek a kontrolu stavu spalino-

vých cest, a to nejméně jedenkrát za dva roky 

prostřednictvím oprávněné osoby -  v tomto 

případě držitele živnostenského oprávnění 

v oboru kominictví. Tato povinnost se vztahu-

je na provozovatele zdrojů spalujících pevná 

paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 

kW a provozovatele zdrojů spalujících plynná 

nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného 

výkonu 11 kW.

Zvláštní upozornění se týká spalování 

odpadních olejů. Řeší je zákon č. 185/2001Sb. 

o odpadech. Provozovatel může spalovat, 

případně spoluspalovat, odpadní olej pouze 

ve spalovnách odpadů schválených pro spo-

luspalování odpadu Českou inspekcí životního 

prostředí. 

Provozovatel malého zdroje znečišťování 

ovzduší je povinen poskytnout příslušné pod-

klady pro stanovení výše poplatku do konce po-

platkové období – ta uplynula 15. února 2004.

Podnikatelé pro ochranu ovzduší
Informace:  

- pro provozovatele malých zdrojů znečišťo-

vání na území města Napajedla je příslušným or-

gánem oddělení životního prostředí Městského 

úřadu, Stanislava Kozmíková, tel.: 577 100 917

- pro provozovatele středních zdrojů zne-

čišťování odbor životního prostředí Městského 

úřadu Otrokovice, Alexandra Mikošková, tel.: 

577 680 416. St. Kozmíková

Na rozdíl od malých a středních podnika-
telů velké firmy mají ochranu životního 
prostředí pevně zakotvenu ve svých 
rozvojových programech již mnohem 
dříve. Ani Fatra není v tomto směru 
výjimka a Napajedelsku je ekologicky 
prospěšná hodně nad rámec zákona a 
stanovených povinností. Pro letošní rok 
je zásadní ekologickou investicí výměna 
staré spalovny těkavých látek za novou, 
modernější a výkonnější. Stavba má být 
dokončena do konce měsíce února.

V loňském roce byl zpracován „Plán obnovy 

a optimalizace dětských hřišť v Napajedlích“, 

který by chtělo město postupně realizovat. Ini-

ciativně se na přípravě této investice podíleli 

zastupitelé MUDr.J.Škrabal a ing.arch.M.Hladil 

– tatínci-zastupitelé, kteří mají k této dětské 

kategorii díky svým ratolestem nejblíže.

Jako podklad pro vyhodnocení stavu dosa-

vadních dětských hřišť a návrhu rekonstrukce 

byla použita „Evidence dětských hřišť“, kterou 

zpracovala TSM, s.r.o. Dle tohoto pasportu je 

evidováno 30 dětských hřišť ve správě města. Dá 

se říci, že převážná většina těchto zařízení svým 

vybavením, údržbou a kontrolou neodpovídá 

současným zákonným požadavkům kladeným 

na tato zařízení. Vzhledem k dlouhodobému 

nedostatku veřejných financí je obnova a pro-

vozování dětských hřišť v současném rozsahu 

nereálná. V rámci návrhu optimalizace jsou 

proto existující dětská hřiště rozdělena do tří 

skupin, a to na:

a) Rozvojové lokality – ty budou v krátko-

dobém horizontu uvedeny do stavu odpovídají-

címu novým zákonným úpravám. Hřiště budou 

doplněna o nové atraktivní herní prvky, popř. o 

prvky přemístěné z rušených lokalit. Jedná se 

o lokality v místech stávajících hřišť: 

- Nábřeží mezi bl.č. VIII a IX

 - Malina I u garáží

- l.máje

 - Jiráskova č.p. 717-719

a o nová místa ve středové části města

V letošním roce se dočkají svých sportoviš� i ti nejmenší
 - Park Na Kapli

- Sportovní areál základních škol 

b) Útlumové lokality – zde bude probíhat 

ve střednědobém horizontu postupná demontáž 

a přemístění popř. rušení jednotlivých zařízení. 

Mnohá z těchto zařízení nejsou využívána už 

nyní.

c) Lokality určené ke stabilizaci - hrací 

prvky budou posouzeny dle normových 

požadavků a provedeny nezbytné úpravy.Ve 

střednědobém horizontu budou odstraněny 

závady. Nebudou doplňovány ani obměňová-

ny herní prvky. 

Rozdělení vychází z následujících kritérií:

-   vhodnost lokality v území a struktuře zá-

stavby

-   fyzický stav a rozsah zařízení

-   optimalizace hustoty a rozmístění zařízení 

na území města. 

V letošním rozpočtu je na obnovu hracích 

ploch pro naše nejmenší občánky počítáno 

s částkou 0,5 mil. Kč. Bude zahájena rekon-

strukce dětských hřišť na Nábřeží mezi bl.č. 

VIII a IX, na Malině I u garáží, v ul. l.máje a 

bude započato s výstavbou dětského hřiště 

ve Sportovním areálu základních škol, kte-

ré bude sloužit také pro potřeby školních 

družin.

Pozn: Podrobný výkresový materiál je 

k nahlédnutí ve vývěsních skříňkách ve vstup-

ní části radnice.

Ing. Irena Brabcová, místostarostka
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Dětský fi lmový festival
Jaro 2004
Již šestý ročník dětského filmového fes-

tivalu připravilo Kino Napajedla za přispění 
Města Napajedla pro své dětské diváky všech 
věkových kategorií. Jeho jarní část se uskuteč-
ní od středy 17. do pátku 19. března 2004.

Program:
�   Středa 17.března
      Z pohádky do pohádky -  pásmo animo-

vaných pohádek pro nejmenší děti 
�   Čtvrtek 18. března
      Prasátko
�   Pátek 19. března 
      Rebelové

Začátky představení jsou v 16 hodin, 
vstupné děti 20,- Kč, dospělý doprovod 25,- Kč. 
Předprodej 1 hodinu před představením.

Dětské vstupenky jsou slosovatelné a 
po každém představení proběhne losování 
o spoustu zajímavých cen. 

Kulturní akce
● 4. března 2004 premiéra muzikálo-

vého pásma „BROUCI“ ze života slavných 
The Beatles - Academia centrum UTB

Kapelu, poskytující magický zážitek a 
dokonalou iluzi živého vystoupení legendár-
ních The Beatles, zná mnoho fanoušků nejen 
z televizních, ale i z živých koncertů. Jejich 
vystoupení vyvolává obrovské nadšení a ova-
ce, téměř jako tomu bylo u liverpoolských 
Beatles. Skupina se nyní představí v novém 
muzikálovém pásmu s názvem „Brouci“. 
Členové skupiny si zde zahrají každý svého 
slavného liverpoolského protějška. Uslyšíte 
písně seřazené od doby svého vzniku až po 
poslední společné LP, proložené vyprávěním 
jednotlivých členů o sobě, o druhých a o své 
době a tvorbě – to vše v režii Františka Ringo 
Čecha. A protože tvůrce „Dívčí války“ je i 
autorem scénáře, můžete se těšit na kaskádu 
vtipných gagů a žertovných scének.

● 26. dubna SCREAMERS – Velké kino
Zbrusu nové vystoupení nejpopulárnější 

travesti skupiny u nás – „TA NAŠE BRODVEJ 
ČESKÁ“ . Screamers opět oslní diváky svými 
nádhernými kostýmy, originálními vystoupe-
ními populárních hvězd zahraničních  - ale jak 
už je z názvu patrno – i tuzemských. 

Screamers vystupovali se spoustou hvězd 
naší i světové populární hudby, které sami 
parodují a předvádějí ve svém programu. Zpě-
vačky jako např. Bára Basiková, Ilona Csáková, 
Marcela Holanová, Hejdi Janků, Petra Janů a 
Eva Pilarová byly přítomny vystoupení skupi-
ny a nejednou při zaznění svých skladeb se 
k programu připojily. Velkým zážitkem bylo 
vystoupení se skupinou Boney M.

Blahopřání
Významného životního jubilea 75 

let se dožívá 28. února 2004 pan Milan 
Vykoukal.

Jako dlouholetý člen Sokola a význam-
ný činitel výboru Tělocvičné jednoty So-
kol v Napajedlích a místostarosta sokolské 
župy Komenského přispívá k upevnění so-
kolské myšlenky ve zlínském regionu. Za 
tuto aktivní práci mu patří srdečný dík.

Do dalších let mu přejeme hodně zdra-
ví, životního optimismu a pevné nervy. 

Za širokou napajedelskou sokolskou 
rodinu od žactva po nejstarší gardu panu 
Vykoukalovi blahopřejí

Oldřich Mikšík, starosta, a Jaroslava 

Karasová, matrikářka TJ Sokol Napajedla

Dotaz: Jaké částky si mohu odpočítat 

v roce 2004 od základu dlaně?

Odpověď: Od roku 2004 se mění ne-

zdanitelná část základu daně na vyživované 

dítě. Zvyšuje se z dosavadních 23 520 Kč na 

25 560 Kč. Dále novela zavedla nezdanitel-

nou část základu daně z příjmů fyzických 

osob ve výši zaplacených odborářských 

příspěvků, nejvýše však 1,5 % zdanitelných 

příjmů, respektive 3 000 Kč. K těmto příspěv-

kům však může zaměstnavatel přihlédnout 

až při ročním zúčtování daně. 

V průběhu roku může zaměstnanec u 

svého zaměstnavatele 

uplatňovat poměrnou 

částku předpoklá-

daného úroku jako 

nezdanitelné části základu daně podle § 

15 odst. 10, tj. úroků placených z úvěrů 

poskytnutých na bytové potřeby. Oproti 

úpravě roku 2003 dochází k určitému 

zpřísnění. Zákon výslovně spojuje nárok 

na nezdanitelnou část základu daně 

v případě koupě bytového domu či bytu 

s užíváním této bytové potřeby pro trvalé 

bydlení poplatníka či dalších osob (např. 

manžela, či dítěte).

 Zatím tato podmínka platila jen pro vý-

stavbu či změnu stavby. Tato podmínka se 

nově vztahuje např. na opravy a údržbu bytů 

v nájmu. Promítá se i do uplatnění uvedené 

nezdanitelné části u zaměstnavatele. 

Novela zpřísňuje podmínky pro uplatně-

ní nezdanitelné části základu daně ve výši 

pojistného na penzijní připojištění se státním 

příspěvkem podle § 15, odst. 12. Doplňuje 

se, že pro uplatnění nezdanitelné části zá-

kladu daně nepostačuje platba příspěvku na 

penzijní připojištění poplatníkem, ale že se 

musí jednat o platbu na penzijní připojištění 

poplatníka. 

U nezdanitelné části základu daně u 

pojistného na soukromé životní pojištění 

novela vyžaduje, aby šlo o pojistný vztah 

s tuzemskou právnickou osobou, respektive 

s tuzemskou poboč-

kou zahraniční pojiš-

ťovny. Nedodržení 

podmínek již auto-

maticky nezakládá povinnost podat daňové 

přiznání, představuje pro poplatníka ostatní 

příjem (pro rok 2004 je třeba počítat s další 

připravovanou novelou zákona).

Daňový kalendář:

24. února - splatnost spotřební daně za 

prosinec 2003

25. února - daňové přiznání ke spotřební 

dani, - daňové přiznání k a daň DPH

11. března - splatnost spotřební daně 

za leden 2004

15. března - splatnost čtvrtletní zálohy 

na daň

Ing. Antonín Dospiva, 

daňový poradce č. 1598, GSM 603 759 133

Daně a jak na ně

Vaříme s NN
Rozuměj: s Napajedelskými novinami, ale 

Nic Nového pod sluncem. Vzhledem k tomu, 
že zpravidla jde o chutné recepty, které jsou 
snadné, levné a rychlé – pak se dá také říct, 
že vaříme i s Nepatrnou Námahou, chcete-li s 
Nízkými Náklady (nebo Nároky?). Prostě bez 
Náročných Nákupů a třeba i s Nemocnou No-
hou. Nicméně na úvod využijeme písmenko 
N jinak– dvakrát s Nivou.

Potřebujete podle počtu osob několik 
brambor, kuřecí řízky, asi 30 dkg Nivy (čím 
víc tím líp), šlehačku a dvě velké cibule.

Brambory nakrájíme na silnější plátky a 
rozložíme je do pekáčku. Posypeme je na-
hrubo nakrájenou cibulí a polovinou hrubě 
strouhané Nivy (klidně ji rozmělněte vidlič-
kou). Pak přijdou na řadu plátky kuřecího 
masa, podle chuti je můžeme mírně okořenit, 
ale opatrně se solí, té je dost v sýru. Nakonec 
všechno zasypeme zbytkem sýra, zalejeme 
šlehačkou a dáme do trouby zapéct. 

Na hodinku si můžete odskočit k oblí-
benému seriálu, ale také si můžete připravit 
jinou pochoutku opět z Nivy. 

Potřebujete asi 10 dkg sýru, kousek pórku 
a 5dkg zbytků šunky nebo salámu z lednice. 
Všechno nakrájíte a nastrouháte, smícháte a 
rozdělíte na plát rozváleného lístkového těsta. 
Známým způsobem utvoříte šátečky, nebo 
tvořítkem vykrájíte taštičky, potřete rozšleha-
ným vejcem, malinko přisolíte pokmínujete. 
Rozložíte na pečící papír a šoupnete do 
vyhřáté trouby.

Dobrou chuť a chcete-li, podělte se s 
Novými Nápady na vaření s našimi čtenáři 
také Vy.

Rockové koncerty 
14. března 2004 - METALMANIA FEST 

2004 – Sportovní hala Novesta (14:00 hod.)
Tuto neděli si blokujte ve svých diářích, 

protože by byl hřích neuvítat ve Zlíně největší 
hvězdy světového metalu! 

Až daleké Brazílie přijede ohnivě živelný 
Max Cavalera  a jeho tlupa SOULFLY, která ve 
svých skladbách mistrně kombinuje etnickou 
hudbu s trashem. Mezi další hvězdy festivalu 
budou určitě patřit i portugalští MOONSPELL, 
hrající skvělý hudebně i skladatelsky rozvinu-
tý metal. Těšit se můžeme i na death metalové 
VITAL REMAINS (USA). Z extrému progresiv-
ního death metalu nás nevyvede ani další host 
festivalu z USA - MORBID ANGEL, který svou 
extrémnost pojí se spirituální a ideologickou 
hudbou. Ze žhavé Brazílie k nám zavítá také 
skupina KRISIUN.  Metalmania Fest má své 
kořeny v Polsku, a tak by nemohla chybět ani 
polská metalová scéna formací DECAPITA-
TED. Jako jediná česká kapela vystoupí na 
tomto festivalu populární metalová legenda 
ARAKAIN, která svým posledním albem 
„Metalmorfoza“ prožívá obrovský boom a 
vzestup své slávy. 
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KINO Napajedla
�   Neděle 22. února 

      ODVRÁCENÝ KONEC SVĚTA

      Příběh britské lodi, jež se plaví za napo-

leonských válek u břehů Jižní Ameriky a 

její kapitán se stůj co stůj snaží riskantně 

potopit nepřátelskou plachetnici, ale také 

příběh kapitána a jeho posádky.

�   Středa, čtvrtek 25. a 26. února

      JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ

      Colin Farrell, Samuel L. Jackson a Michel-

le Rodriguezová jsou elitou mezi strážci 

zákona. Nyní je čeká nejtěžší mise. 

�   Neděle 29. února

      MŮJ ŽIVOT BEZE MNE

      Kanadsko-španělské drama o Ann, mladé 

manželce a matce dvou dcer, která se jed-

noho dne dozví od svého lékaře krutou 

pravdu - zbývá jí je pár týdnů života. 

�   Středa, čtvrtek 3. a 4. března

      PÁN PRSTENŮ - NÁVRAT KRÁLE

      Závěrečná část Tolkienovy fantasy o 

„Jednom prstenu vládnoucím nad všemi 

Prsteny moci“ je jako obě předchozí čás-

ti trilogie doprovázena kolosální mediální 

kampaní slibující, že film překonává vše, 

co bylo dosud k vidění. Návrat krále je z 

celé trilogie režisérsky tím nejzdařilejším 

snímkem.

�   Neděle 7. března

      CHICAGO

      Filmové zpracování v současnosti nejú-

spěšnějšího amerického muzikálu převedl 

do filmové podoby autor jevištního zpra-

cování Rob Marshall. V hlavních rolích 

zpívají a tančí Reneé Zellweger, Catherine 

Zeta-Jones a Richard Gere.

�   Středa, čtvrtek 10. a 11. března

      SNOWBOARDISTA

      Akční film o mistrovství v jízdě na snow-

boardu doplňuje milostné drama a taška 

s ukradenými penězi. Vše se odehrává v 

atraktivním prostředí francouzských a švý-

carských Alp. Potěší ty diváky, kterým se 

líbila Hladina adrenalinu.

�   Středa, čtvrtek, pátek 17. - 19. března

      Festival filmů pro děti

�   Neděle 21. března

      UNDERWORLD

      Selena je mladou upíří bojovnicí, pocháze-

jící z mocného aristokratického rodu. Nao-

pak Michael reprezentuje klan vlkodlaků, 

který je považován za nižší společenskou 

třídu. V roli upíří krásky se představí Kate 

Bekinselová, prince-vlkodlaka ztvárnila 

vycházející hvězda Scott Speedman. Au-

toři se nechali inspirovat příběhem všech 

příběhů - Romeem a Julií.

�   Středa, čtvrtek 24. a 25. března

      JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI

      Další životní peripetie a příhody Ště-

pána Šafránka. Páté pokračování série 

filmových komedií scenáristy Ladislava 

Pecháčka a režiséra Dušana Kleina.

Slovácké divadlo
Program na únor

�   25. středa - ŠAKALÍ LÉTA 
�   26. čtvrtek - SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
�   27. pátek - ČERVENÉ STŘEVÍČKY 
�   28. sobota - SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Program na březen

�   3. středa -  ŠAKALÍ LÉTA      
�   4. čtvrtek - RYCHLÉ ŠÍPY       
�   5. pátek - VÝSTŘELY NA BROADWAYI      
�   6. sobota - SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ      
�   8. pondělí - ŠAKALÍ LÉTA       
�   9. úterý - KOCOUR HOLMES A KOCOUR 

WATSON    
�   10. středa - SLAMĚNÝ KLOBOUK       
�   11. čtvrtek - RYCHLÉ ŠÍPY       
�   12. pátek - PORTUGÁLIE        
�   13. sobota - PORTUGÁLIE        
�   15. pondělí - BLBEC K VEČEŘI      
�   16. úterý - ZASE JSEM SE UMÝVAL ZBY-

TEČNĚ    
�   17. středa - SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ      
�   19. pátek - NA TÝ LOUCE ZELENÝ     
�   20. sobota - ČERVENÉ STŘEVÍČKY (Assitej 

- mezinárodní den divadla pro děti)
�   20. sobota -  PORTUGÁLIE       
�   21. neděle - PORTUGÁLIE        
�   23. úterý - VÝSTŘELY NA BROADWAYI      
�   23. úterý - ZASE JSEM SE UMÝVAL...
�   25. čtvrtek - ŠAKALÍ LÉTA       
�   26. pátek - OTHELLO        
�   27. sobota - PORTUGÁLIE        
�   29. pondělí - ČERVENÉ STŘEVÍČKY       
�   30. úterý - SLAMĚNÝ KLOBOUK       
�   31. středa - ČERVENÉ STŘEVÍČKY

Městské divadlo Zlín
VELKÝ SÁL
Program na únor

�   25. středa - DIVOTVORNÝ HRNEC  
�   26. čtvrtek - CALANDRIÁDA   
�   27. pátek - LUMPACIVAGABUNDUS   
�   28. sobota - TANEC NA KONCI LÉTA
Program na březen

�   5. pátek - TANEC NA KONCI LÉTA
�   6. sobota - MARIE STUARTOVNA  
�   8. pondělí –MISANTROP    
�   9. úterý - MARIE STUARTOVNA  
�   10. středa - TANEC NA KONCI LÉTA
�   11. čtvrtek - AMADEUS   
�   2. pátek - TANEC NA KONCI LÉTA
�   13. sobota - POUŠTNÍ RŮŽE  - Taneční 

show orientálních tanců s Laylou Abdel   
�   15. pondělí - BAJAJA       
�   16. úterý - BAJAJA       
�   16. úterý - BAJAJA       
�   17. středa - Baletní večer - PREMIÉRA 

2003, Pražský komorní balet
�   18. čtvrtek - MARIE STUARTOVNA      

Klub kultury Napajedla
�   12. března – POCTA PRIMÁŠOVI - Folk-

lorní pořad souboru Radovan

Výstavy
ZLÍN - Muzeum jihovýchodní Moravy, 

Zámek: S inženýrem Hanzelkou a Zikmundem 

pěti světadíly, Pamětní síň Františka Bartoše, 

Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě 

pro děti, velký výstavní sál: Léčivé rostliny 

jihovýchodní Moravy, do 18. 4., Dům umění: 

České malířství a sochařství 20. století ze sbírek 

Krajské galerie výtvarného umění, 50 let zlín-

ské galerie, do 24. 4., Galerie K+P Skřivánkovi: 

Obrazy Maxe Švabinského, do 11. 3., 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Galerie: Umění 

jihovýchodní Moravy - stálá expozice; Josef 

Kiesewetter – obrazy, do  25. 4., Lubomír 

Janečka – kresby, do 25. 4., Tomáš Měšťánek 

– obrazy, kresby, do 25. 4. 2004

KROMĚŘÍŽ – Galerie v podloubí: Žena 

v zrcadle času a Historické dětské kočárky, 

do 24. 3., 

VIZOVICE – Galerie Růže: Tapiserie a 

artprotisy  Renaty Švecové, obrazy  Libuše 

Žilinské, Josefa Ruzseláka a Taťány Havlíčkové, 

keramika Emila Kobzy, sklo a keramnika Jiřího 

Grossmanna, dřevořezby, tupeská keramika a 

abstrakce různých autorů 

Plavání
Plavecký stadion Zlín: po až pá od 6 

do 6.45 a od 7.30 do 21 hodin, so od 9 do 20 
hodin, ne od 9 do 19 hodin.

Krytý bazén Uherské Hradiště: po až 
pá od 6 do 7.30 hodin, po, st, čt od 14 do 16 a 
od 17 do 22 hodin, út a pá od 14 do 22 hodin, 
so a ne od 11 do 22 hodin (přestávka od 14.15 
do 14.45 a 19.15 do 19.45 hodin).

Krytý bazén Kroměříž: út od 19 do 21 ho-
din, st od 17 do 20 hod., pá od 17 do 20 hod.

�   Neděle 28. března

      PRCI, PRCI PRCIČKY

      Volné pokračování teenegerských kome-

dií se znovu zabývá... sexem. Studentská 

léta jsou již jen ve vzpomínkách, z dětí se 

stali dospělí, kteří jsou připraveni zařádit 

si při další velké události. Jim a Michelle 

se budou brát. 

Začátky představení v 19.30 h., vstupné 55 Kč

�   19. pátek - TANEC NA KONCI LÉTA    
�   21. neděle - DĚTSKÝ KARNEVAL      
�   22. pondělí - LUMPACIVAGABUNDUS       
�   23. úterý - BAJAJA       
�   24. středa - JAROSLAV UHLÍŘ - HODINA 

ZPÍVÁNÍ VE ZVĚŘINCI 
�   24. středa - JAROSLAV UHLÍŘ - HODINA 

ZPÍVÁNÍ VE ZVĚŘINCI 
�   24. středa - MARIE STUARTOVNA      

divadélko v klubu
Program na únor

�   24. úterý - Do-ušek čtení … SVÁRY 
- scénické čtení z nové knihy JOSEFA 
HOLCMANA

Program na březen

�   2. úterý - NA TVÁŘI LEHKÝ SMÍCH    
�   11. čtvrtek - LETNÍ DEN      
�   15. pondělí - LETNÍ DEN      
�   17. středa - VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, 

KDYŽ TEČE VODA 
�    19. pátek - TĚŠÍNSKÉ DIVERTIMENTO aneb 

Z KAVÁRNY AVION, KTERÁ NENÍ Do-ušek 
čtení… Večer poezie a písní česko-polské 
básnířky RENATY PUTZLACHER 

Studio Z
Program na březen

�   4. čtvrtek - JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, 
ČEPICÍ A PLÁCAČKOU 

�   16. úterý - ONĚGIN (fragmenty Puškina)     
�    17. středa - ONĚGIN (fragmenty Puškina)
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VYDÁVÁ MĚS TO NA PA JED LA
ROČNÍK IX.

CENA 4,- Kč BŘEZEN 2004

Uzávěrka příštího vydání novin je ve 
středu 10. března

Provozní řád sportoviš�Provozní řád sportoviš�

Vařečkový bál
Letošní plesovou sezónu zahájila v sobotu 

24. ledna tradiční sokolská zábava s názvem 

Vařečkový bál.

Potřebné pomůcky kuchařek, různě 

zdobené, se změnily v dekoraci na stolech a 

nápaditě byl vyzdoben celý sál. Úderem dva-

cáté hodiny zazněly sálem první tóny skupi-

ny K-Band, které zvaly k tanci na vyleštěném 

parketu. Pestrá nabídka skladeb uspokojila 

všechny návštěvníky a bujaré veselí znělo 

celým večerem.

Překvapením bylo vystoupení oddílu 

gymnastiky a dětského aerobiku. Svižné tem-

po při skladbě aerobiku diváci ocenili stejně 

jako náročné cviky gymnastek a gymnastů. 

Kompozice pohybu a hudby byla mimořádným 

zážitkem a nejvíce překvapila nejmladší, teprve 

šestiletá talentovaná gymnastka  Dominika. 

Nezbytnou součástí dobré zábavy je i dob-

ré jídlo a pití. Bufet nabízel obložené talíře z 

domácí moravské kuchyně včetně výborných 

tvarohových koláčků. Dostatečná byla i nabíd-

ka kvalitního jihomoravského vína.

O půlnoční přestávce losy rozdělily mezi 

návštěvníky spoustu zajímavých cen, které do 

tomboly věnovali štědří sponzoři, za což všem 

srdečně děkujeme.

Hosté se začali rozcházet dlouho po půlno-

ci, snad všichni spokojeni. Náročná práce pořa-

datelů skončila dobrým pocitem, že příjemným 

večerem přispěli k obohacení společenského 

života napajedelských občanů.

Nazdar v příštím roce. TJ Sokol Napajedla

 

•   Provoz sportovního areálu zajišťuje měs-

to Napajedla prostřednictvím Technické 

správy města, s. r .o., která zastupuje 

zájmy vlastníka při řízení provozu.

•   Sportovní areál slouží k zabezpečení 

výuky školní tělesné a sportovní vý-

chovy, tréninkovým účelům sportov-

ních oddílů, zájmové tělesné výchově, 

organizované tělovýchovné činnosti 

skupin dětí, mládeže a dospělých .

•   Provozní doba

Pondělí- pátek 7.00 hod – 21.00 hod

Sobota – neděle 8.00 hod – 21.00 hod

Ve dnech školního vyučování platí na 

základě Dohody mezi Městem Napajedla, 

základními školami a TJ Fatra Slavia:

�   Venkovní sportovní plochy jsou od 7.00 

hod - 15.30 hod určeny výlučně pro po-

třeby základních škol 

�   od 15.30 hod - 21.00 hod je sportoviště 

určeno veřejnosti. Z toho je 3 hodiny 

denně (dle rozpisu předaného oddílem 

kopané před zahájením hrací sezóny) 

rezervováno hřiště pro kopanou oddílu 

kopané TJ Fatra- Slavia 

•   Z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek, z důvodů bezpečnostních, 

z důvodu nemoci správce může být 

– rozhodnutím správce – provoz ome-

zen či zrušen.

•   Ve sportovním areálu je možné provozo-

vat následující sporty a sportovní hry:

Hřiště na kopanou: kopaná, baseball, 

Atletické sektory: běžecké disciplíny, 

atletika

Víceúčelové hřiště: 

-  celé hřiště: házená, malá kopaná, po-

zemní hokej, florbal,

-  jednotlivé kurty: tenis, odbíjená, košíko-

vá, nohejbal

Tělocvična č.p.304 : míčové hry, kon-

diční cvičení, zájmové aktivity

•   Jednotlivá sportoviště s potřebným vy-

bavením jsou zájemcům pronajímána 

za stanovenou úhradu. Objednávky 

zajišťuje správce hřiště na tel. čísle 577 

941 078, 603 510 533, osobně na hřišti 

nebo přímo v kanceláři TSM s.r.o., Na 

Kapli 387, Napajedla. Na místě vybírá 

správce sportovního areálu platby proti 

vystavení zúčtovacího bloku. Dlouhodo-

bé nájmy a nájmy za reklamu se uzavírají 

v písemných smlouvách v sídle Technic-

ké správy města, s.r.o. Na Kapli oproti 

platbě dopředu. 

Správce vydá platícímu zákazníkovi 

vždy doklad o zaplacení.

Poznámky:

1.   Za organizované složky lze považovat 

pro tyto účely:

-   obecně prospěšné organizace (zřízené 

podle z.č. 248/1995 Sb.), jejichž předmě-

tem činnosti je sport a působí na území 

města Napajedla

-  občanská sdružení např. TJ, jejichž 

předmětem činnosti je sport a působí 

na území města Napajedla

2.  Uvedené ceny mimo tělocvičnu platí bez 

použití osvětlení. Za použití osvětlení je 

nutno uhradit poplatek: 

-   hřiště na kopanou (celé i 1/2) - 150,- Kč/

hod

-  víceúčelové hřiště (celé i jednotlivý kurt) 

- 50,- Kč/hod

3.  Způsob využití jednotlivých hřišť:

-   hřiště na kopanou: kopaná, baseball

-  víceúčelové hřiště celé: malá kopaná, 

házená, nohejbal, florbal

-   víceúčelové hřiště jednotlivý kurt: koší-

ková, tenis, volejbal

Cena pronájmu reklamní plochy: 

50 Kč/bm šířky betonové zdi, na kterou 

je možno reklamu umístit na 1 měsíc.

C E N Í K  Z A  P R O N Á J E M  S P O R T O V I Š Ť

Uživatel

Hřiště na kopanou Víceúčelové hřiště Tělocvična

1/2 

hřiště

celé 

hřiště

atletické 

sektory
celé

jednotlivý

kurt

Komen-

ského 304

Kč/hod Kč/hod Kč/hod/os Kč/hod Kč/hod Kč/hod

Veřejnost dospělá 300 600 30 160 80 50

- předplatné min. 10 hod 250 500 20 150 70 50

- předplatné min. 30 hod 200 400 15 140 60 50

Žáci ZŚ Napajedla 0 * 0 ** 0 0 * 0 0*

Organizované složky 100 200 10 160 80 50

*  min. skupina 10 žáků s vedoucím skupiny - dospělou osobou
** min. skupina 20 žáků ZŠ s vedoucím skupiny - dospělou osobou 

Z provozního řádu Sportovního areálu základních škol

Tenhle znáte?
� Novomanželka peče štrůdl. Před tím, 

než ho vloží na pekáč do trouby, odřízne oba 

konce. Manžel se na to dívá a ptá se, proč je  

odřezává. „Takhle jsem se to naučila od ma-

minky,“ odpoví mu  manželka. Za měsíc jedou 

navštívit manželčiny rodiče a tam manžel vidí,  

jak tchýně odřezává konce štrůdlu. Zeptá se 

tedy proč. Tchýně pokrčí rameny: „Protože 

mám malej plech!“

� Chlap sviští po dálnici a vtom - policajti. 

Nejprve ještě přidal, ale po chvíli to vzdal a 

zastavil. Policista k němu přijde a říká:  „He-

lejte se, už toho máme dneska dost. Jestli 

od vás uslyšíme hezkou výmluvu, tak vás 

pustíme.“ 

„No“, povídá chlap „mně včera utekla 

manželka s policajtem a já nejdřív myslel, že 

mi ji chcete vrátit!“


