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Zápis v ZUŠ Firkušného
Základní umělecká škola Rudolfa Fir-

kušného Napajedla pořádá zápis do oborů

- hudební 

- literárně-dramatický

ve dnech od 25. do 31. května 2004 vždy 

od 13 do 17 hodin.

Zápis je možný i v jiném termínu na 

základě telefonické domluvy. Tel.: 577 944 

257 a 577 941 077.

Literárně-dramatický obor bude otevřen 

v naší škole poprvé. Děti budou rozděleny 

do skupin podle věku, vyučování se bude 

konat ve dvouhodinových lekcích jednou 

za týden.

 Setkání rodákù
Pro vzpomínku na dětská a školní léta si 

ze všech koutů republiky i ze Slovenska při-

jedou bývalí žáci ročníků 1934 a 1933. Základ-

ní školní docházku u končili v Napajedlích 

v roce 1949 děvčata a chlapci z Napajedel, 

Halenkovic, Komárova, Spytihněvi, Pohoře-

lic a Oldřichovic. Letos již sedmdesátníci se 

sejdou v Napajedlích 19. června.

Po uvítání na radnici, prohlídce své bý-

valé školy a nového školního areálu se spor-

tovištěm bude jejich vzpomínání pokračovat 

v hotelu Asterix. J.K.

Mimořádné číslo 
Napajedelských novin 
vyjde začátkem června 
u příležitosti voleb do 

Evropského parlamentu.

V neděli 8. května se v Napajedlích konal první závod Českého poháru sezóny 2004. Shromáž-

děné závodníky pozdravili představitelé města starosta Antonín Černocký a místostarostka 

Irena Brabcová. (Snímky ze závodu i uvnitř listu.) Foto Fr. Cívela

Premiéra nového klavíru
Ve čtvrtek 27. května v 18 hodin 

zazní poprvé v klášterní kapli nový ná-

stroj - klavír Janáček od firmy Bohemia 

piano z Hradce Králové. Nástroj napa-

jedelskému publiku uvedou učitelky 

ZUŠ Rudolfa Firkušného Iva Kosova a 

Lenka Květáková. Čtyřručně zahrají Le-

gendy číslo 10 b-moll a číslo 1 d-moll od 

Antonína Dvořáka, jehož výročí si letos 

připomínáme. Ve druhé části koncertu 

uvede Ondřej Hubáček Sonátu opus číslo 

5 f-moll Johanese Brahmse.

Popřejme novému nástroji, aby zněl 

pro potěšení budoucích posluchačů. Ať 

slouží jak pro vystoupení žáků základní 

umělecké školy, tak i ke koncertům 

výkonných umělců.

Někde halasně, někde bez zájmu vítali lidé 

vstup Česka do Evropské unie. V Napajed-

lích jsme zůstali někde uprostřed. Pár lidí 

se sešlo u symbolu přátelství na Makové, 

postáli spolu kolem ohně a kdoví, na co 

kdo právě myslel. Snad že je zatím pramálo 

důvodů k oslavě a mnohem víc k práci. 

Foto J. SoučekPochodňový špalír do Klubu kultury při 

premiéře hry Tančící myši
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Z jednání zastupitelstva a rady města
Rada města dne 5. dubna 2004

Majetkové záležitosti
• schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě 

s Evženií Mišurcovou na snížení výměry části 

pronajatého pozemku KN st. p.č. 98/1 o 30 m2  

• schválila uzavření smlouvy o dílo č. 00104 

„Nadstavba a stavební úpravy DPS Pod Kal-

várií, Napajedla“ a smlouvy o dílo č. 00204 

„Sportovní areál u ZŠ Napajedla – stavební 

úpravy tělocvičny ZŠ Komenského 298“ uza-

víranou s ing. arch. Michalem Hladilem

• schválila pronájem nebytových prostor v ob-

jektu č. p. 1587 (bývalá kotelna C) ul. Nábřeží 

Napajedla pro Teplárnu Otrokovice a.s. k in-

stalování náhradního zdroje tepla pro případ 

přerušení dodávek z centrálního zdroje

• souhlasila s ukončením nájemní smlouvy se 

společností COEXTRA CZ, spol. s r.o. a doho-

dou ke dni 31. 3. 2004 

Finanèní záležitosti
• schválila odpis nedobytných pohledávek 

z roku 2001 ve výši 2 400,-- Kč 

Rùzné
• schválila bezúplatný pronájem tělocvičny 

a přilehlých místností a v objektu č. p. 304 

Komenského – klášter Asociaci TOM Azimut 

1403 – klub českých turistů  na akci Turistický 

závod I. stupně – Český pohár v termínu 7. 

– 8. 5. 2004

• souhlasila s provedením ohňostrojných prací 

dne 27. 5. 2004 od 21:30 hodin do 21:45 hodin 

v prostrou zámecké zahrady za podmínky 

informování veřejnosti o akci

Bez usnesení
• seznámila se se vzetím zpět nabídky o od-

koupení bytu č. 6 v domě č.p. 1377 Lenkou 

Veselou

• vzala na vědomí zápis z jednání kulturní 

komise konané dne 8. 3. 2004  vzala na vě-

domí zápis z jednání stavební komise ze dne 

30. 3. 2004

Zastupitelstvo města dne 19. dubna 2004 

Bytové záležitosti
• odložilo schválení Koncepce bytové politiky 

města Napajedla.

• udělilo souhlas s výstavbou bytového domu 

obsahujícího cca 21 bytových jednotek a ne-

bytové prostory, včetně příjezdové komuni-

kace a zpevněných ploch a všech přípojek 

inženýrských sítí na částech pozemků KN st. 

p. č. 98/1, p. č. 112/1, 76/1 a st. p. č. 98/4 (dle 

studie a přiložené situace) bytovému družstvu 

„První bytové družstvo Napajedla“, které za-

kládá Mgr. Eva Klugová – realitní kancelář a 

zavazuje se, že na základě žádosti v budoucnu 

založeného předmětného bytového družstva 

(skládajícího se z vlastníků předmětných by-

tových jednotek) pozemky KN st. p. č. 98/1,  

p. č. 112/1 a st. p. č. 98/4 v ulici Na Kapli v k. 

ú. Napajedla prodá za cenu: zastavěná plocha 

bytovým domem včetně dvora 500,-- Kč/m2 a 

zastavěná plocha chodníkem, komunikací za 

cenu 250,-- Kč/m2

Majetkové záležitosti
• nesouhlasilo s uzavřením smlouvy o prodeji 

části podniku a smlouvy o nájmu a provozo-

vání vodárenské infrastruktury mezi Zlínskou 

vodárenskou, a.s. IČ 27076288 a Vodovody a 

kanalizace Zlín, a.s., IČ 49454561, v předlože-

ných zněních

• schválilo poskytnutí půjček občanům z Fon-

du rozvoje bydlení a vzhledu města dle obecně 

závazné vyhlášky č. 2/94 dle návrhu

• neschválilo vyhlášení záměru na odprodej 

částí pozemku KN p. č. 77/5 ZO AVZO Napajedla 

a manželům Baštýřových

• schválilo prodej části pozemku KN st. p. č. 510 

v ul. Komenského manželům Ing. Lubomíru a 

Jaromíře Kubišovým 

• schválilo prodej části pozemku KN p.č. 6482/2 

v ulici Na Kapli Karlu Chytilovi 

• schválilo prodej pozemku KN st. p. č. 2901/

2 pod garáží v ulici Pod Kalvárií Ing. Milanu 

Kozmíkovi

• schválilo odkoupení spoluvlastnického podílu 
(id. ¼) pozemku PK p. č. 2113/1 od Ing. Jiřího 

Chovance 

• neschválilo vyhlášení záměru prodeje části 

pozemků KN p. č. 461/7 a p. č. 130/17 v okolí 

bývalého Lidového domu společnosti PEGAS 

II. spol. s r.o.

• schválilo směnu pozemků KN p.č . 112/6 a 

pozemku KN p. č. 112/ (ve vlastnictví spol. 

Baltaci a.s.) za pozemek KN st. p. č. 124/2 (ve 

vlastnictví města Napajeda)  v ulici Na Kapli 

s tím, že hodnota směňovaných pozemků je 

shodná

• schválilo vyhlášení záměru prodeje nově 

vzniklých pozemků p. č. 6439/19, 6439/25,  

6439/26, 6439/27 a 6476/2 pod čerpací stanicí 

společnosti BENA – DIESEL a.s,. 

• schválilo vyhlášení záměru prodeje objektů 

SO 01 – doplnění kanalizace, SO 02 – úpravy 

pro přečerpací stanici a PS 101 – přečerpací 

stanice na farmě Prusinky, které byly vybu-

dovány městem Napajedla v rámci stavby 

„Přívodní kanalizace z Prusinek na centrální 

ČOV Napajedla za minimální cenu 10 000,-Kč. 

Kupující bude zajišťovat odvádění odpadních 

vod od obyvatel lokality Prusinky.

• schválilo bezúplatný převod pozemku KN 

p. č. 4172/2 z majetku státu na obec

• schválilo závěrečnou zprávu o provedení 

inventarizace majetku a závazků města Na-

pajedla za rok 2003

• schválilo uzavření dohody o narovnání a 

darovací smlouvu s manž. ing. Jiřím a Yvonou 

Křenovskými o převzetí příjezdové komuni-

kace k RD manž. Křenovských umístěné na 

částech pozemků KN p. č. 2074/3, 2074/4 a 

6420/15 ve stávajícím stavu 

Finanèní záležitosti
• schválilo poskytnutí investičního příspěvku 

na dokončení II. etapy výstavby Charitního 

domova v Otrokovicích pro Charitu sv. Anežky 

Otrokovice ve výši 70 000,- Kč. Příspěvek je 

podmíněn zahájením realizace dokončení II. 

etapy výstavby Charitního domova

• schválilo změnu použití již schváleného ne-

investičního příspěvku na rok 2004 pro Charitu 

sv. Anežky Otrokovice na další účel

• vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 1 až 3  

provedených radou města v 1. čtvrtletí 2004 

• schválilo rozpočtové opatření č. 4/2004 v ob-

jemu 110 000,- Kč za účelem úpravy prostor 

bývalého bytu v domě č. p. 94 na kanceláře

• schválilo změnu účelu užívání bývalé Hos-

podářské školy na sídlo právnických osob 

města Napajedla, popřípadě Městské policie 

Napajedla a schválilo rozpočtové opatření č. 

7/2004 o přesun finančních prostředků v obje-

mu 400 000,-- Kč za účelem pořízení projektové 

dokumentace úprav v objektu Hospodářské 

školy a uzavření smlouvy o dílo č. 050/04 se 

společností S – projekt plus a.s. na projekční 

práce

Správní záležitosti
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 

2/2004 o místních poplatcích s účinností od 

15. 5. 2004

Rùzné
• schválilo uzavření smlouvy o zřízení věc-

ného břemene se SPRÁVOU ŽELEZNIČNÍ 

DOPRAVNÍ CESTY, státní organizací, za-

stoupenou společností České dráhy a.s. dle 

předloženého návrhu

• schválilo vypracování posouzení oprávněnos-

ti výše nákladů na opravy rozvodů v domě č. p. 

1290-1292 v ul. Nerudova soudním znalcem

• vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrolního 

výboru ze dne 19. 1. 2004 a 29. 3. 2004

Rada města dne 19. dubna 2004 

schválila uzavření mandátních smlouv

• se společností QUANTUM CZ s.r.o. na zpra-

cování výzvy veřejné zakázky na akci „Nad-

stavba a stavební úpravy DPS Pod Kalvárií, 

Napajedla“, 

• se společností GORDION, s.r.o. na přípravu 

a zajištění průběhu výzvy více zájemcům o 

veřejnou zakázku k podání nabídky dle § 49 

zákona na akci „Stavební úpravy tělocvičny 

ZŠ Komenského 298, Napajedla“ a

• se společností ECPA – Evropské centrum 

pro veřejnou správu, s.r.o. na přípravu tech-

Pietní vzpomínka na osvobozování Napaje-

del se tradičně koná u památníku na Kalvárii 

a na Masarykově náměstí. Foto J. Souček
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nických a organizačních podkladů pro zpraco-

vání žádosti na individuální dotaci, zpracování 

žádosti a organizační zajištění podání žádosti 

o individuální dotaci a zpracování technicko-

ekonomického zdůvodnění výstavby na akci 

„Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Komenského 

298, Napajedla“

• schválila uzavření smlouvy o dílo č. 06/2004 

se společností DIPS Zlín spol. s r.o. na akci 

„oprava opěrné zdi a příjezdu do dvora ZŠ 

č. p. 268“

• schválila uzavření smlouvy o dílo č. 1/2004 

s Jaroslavem Možným – tesařství, pokrývačství 

na akci „přeskládání krytiny na věži radnice 

v Napajedlích 

• seznámila se s připomínkami Marie Vaňáčo-

vé a PaedDr. Miroslava Veselého k možností 

provozování skateboardu na území Napajedel 

a uložila  oddělení ŽP, odboru SMIR a TSM, 

s.r.o. Napajedla ověřit možnosti vybudování a 

provozování skateboardového hřiště

Finanèní záležitosti
• schválila rozpočtové opatření č. 6/2004 

o přesunu finančních prostředků v objemu 

19.000,-- Kč za účelem opravy komunikace 

a chodníku ul. Zámecká

• schválila předložený návrh platového vý-

měru ředitelky Mateřské školy Napajedla, 

Komenského 1159 dle důvodové zprávy 

s účinností od 1. 3. 2004

• schválila předložený návrh platového vý-

měru ředitele Klubu kultury Napajedla dle 

důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2004

Rada města dne 3. května 2004

Majetkové záležitosti
• schválila revokaci usnesení RM č. 497/12/

2003 ze dne 18. 12. 2003 a neschválila vyhlá-

šení záměru pronájmu části pozemku KN p. 

č. 77/5 o výměře manž. Baštýřovým, bytem 

Napajedla, ke skladovacím účelům za cenu 

50,-- Kč/m2/rok

• schválila vyhlášení záměru prodeje pozemku 

KN p. č. 4492/1 v lokalitě „Radovany“ Dagmar 

Kostíkové v k. ú. Napajedla

• schválila provedení a trvalé uložení přípojky 

vodovodu v délce 82 m a přípojky kanaliza-

ce v délce 83 m Robertu Groligovi a Pavle 

Plichtové na pozemcích města Napajedla p. 

č. 1540/2 a 1540/26

• schválila vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku KN p. č. 6480 v ul. Podluží Liboru 

Hašovi, bytem Napajedla

• schválila uzavření smlouvy o dílo č. 7/2004 

se společností DIPS ZLÍN, spol. s r.o. na akci 

„Stavební úpravy podél silnice III/49 724 na Ma-

sarykově náměstí v Napajedlích – 1. etapa“

Bytové záležitosti
• souhlasila s přechodem nájmu bytu č. 6 o 

velikosti 2+1 č. p. 1367 ul. Zábraní dle § 706 

Občanského zákoníku na Dagmar Šilcovou

• uložila Ing. I. Brabcové vypracovat zásady 

a podmínky pro prodej bytů z majetku města 

Napajedla pro byty v domě ul. Zábraní 1365 

– 1367 a 1376 – 1377 v souladu s usnesením č. 

19/2/2004 ze dne 9. 2. 2004 

Finanèní záležitosti
• schválila přesun finančních prostředků 

v objemu 23.000,- Kč na klikové ovládání 

oken tělocvičny ZŠ č. p. 268

• schválila rozpočtové opatření č. 5/2004za 

účelem úpravy rozpočtu města dle schválené 

dotace z kraje na přímé vzdělávací výdaje pro 

školská zařízení

Rùzné
• schválila uzavření smlouvy o dílo na rea-

lizaci akce – odpojení septiku u zdravotního 

střediska č. p. 1042 firmou Michlovský, spol. 

s r.o., Kvítková 3687/52, Zlín, za celkovou cenu 

do 60 000,- Kč včetně DPH 

• schválila zabezpečení oken budovy kina č. p. 

459 ze severní (vstupní) strany 4 ks kovových 

mříží a realizaci těchto prací NBTH, s.r.o. za 

cenu celkem 10 000,- Kč

• schválila doplnění stávajícího svislého infor-

mativního dopravního značení a pěší městský 

informační a navigační systém dle návrhu

• nedoporučila zrušit smlouvu o kontrolní 

činnosti a daňovém poradenství s firmou 

HZK audit, s.r.o. na žádost ředitelky ZŠ Ko-

menského 268

• schválila uzavření smlouvy se společností 

EQUICA, a.s. na provedení atestace informač-

ních systémů

• schválila poskytnutí propagačního materiálu 

města jako cen do soutěží pro Asociaci rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí, klub Radost 

v Prostějově

Bez usnesení
• vzala na vědomí dopis Ondreje Tišockého 

a dalších obyvatel domu č. p. 1350

• vzala na vědomí Plán preventivně výchovné 

činnosti města Napajedla v roce 2004 

• vzala na vědomí zápisy z jednání SOZ ze dne 

6. 4. 2004, sociální komise ze dne 7. 4. 2004, 

kulturní komise ze dne 13. 4. 2004, komise 

životního prostředí a veřejného pořádku ze 

dne 1. 4. 2004 

• vzala na vědomí zápisy ze schůze dozorční 

rady Technické správy města, s.r.o. dne 28. 1. 

2004 a dne 14. 4. 2004 

• vzala na vědomí informacemi o výši ne-

investičních nákladů MŠ a ZŠ v okolních 

městech 

• vzala na vědomí zprávu o činnosti MP za 

měsíc březen 2004

Pronájem nebytových prostor
Rada města vyhlásila záměr na proná-

jem nebytových prostor v bývalé kotelně 

C (č. p. 1587) ul. Nábřeží o celkové výměře 

165,20 m2.

Písemné žádosti zasílejte k rukám Bc. Ale-

ny Zekičové, vedoucí odboru SMIR nebo na 

adresu správce NBTH, s.r.o., Komenského 270 

v Napajedlích. Zájemce uvede ve své žádosti 

předmět podnikání (vč. kopie živnostenského 

listu). Případné informace je možno získat u 

paní Anthové, tel. 577 941 086.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení 

záměru prodeje pozemků KN p. č. 2115/2 a 

2115/3 v ulici 2. května pro výstavbu indivi-

duálního bydlení i s možností vybudování 

drobné výroby či služeb, které nebudou 

obtěžovat okolní obytnou výstavbu, formou 

obálkové metody nejvyšší nabídce za těchto 

podmínek:

• minimální cena 380,-- Kč/m2

• vybourání části zpevněné plochy, která 

zasahuje do prodávané části pozemků a 

části oplocení z bílých cihel na vlastní 

náklady

• úhrada kupní ceny do 30 dnů po 

schválení prodeje Zastupitelstvem 

města Napajedla

• v případě, že má být pozemek nabyt do 

společného jmění manželů, přihlásí se 

oba manželé

• předložená nabídka musí být vlastnoruč-

ně podepsána uchazečem (uchazeči)

• v případě neuzavření kupní smlouvy 

s vítězi výběrového řízení resp. po je-

jich odstoupení, uzavřít kupní smlouvu 

s dalšími v pořadí

• zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat 

žádnou z nabídek a řízení zrušit

Zájemci o koupi pozemku pro stavbu 

rodinného domu si musí podat žádost na 

Městský úřad Napajedla, v zalepené obálce 

s označením v levém dolním rohu: „Rodinný 

dům“ osobně  nebo doporučenou poštou na 

adresu“ MěÚ Napajedla, Odbor SMIR, Masa-

rykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla.

Žádosti je možné podávat do 31. květ-

na 2004 do 12:00 hodin na Městském úřadě 

v Napajedlích.

Prohlídku je možno uskutečnit po osob-

ním nebo telefonickém objednání. 

Bližší informace: Bc. Alena Zekičová, 

tel. č. 577 100 920.

Prodej pozemků

Nadstavba DPS Pod Kalvárií
Zastupitelstvo města usnesením č. 40/4/

2004 ze dne 19. 4. 2004 schválilo návrh výzvy 

veřejné soutěže na zhotovitele stavby „Nad-

stavba a stavební úpravy DPS Pod Kalvárií, 

Napajedla“.

Rada města schválila k oslovení seznam níže 

uvedených dodavatelů stavby „Nadstavba a sta-

vební úpravy DPS Pod Kalvárií, Napajedla“:

-  JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., Štítná nad Vláří 

414, Štítná nad Vláří

-  První Otrokovická stavební, a.s., areál Toma 

č.p. 1677, budova 47, Otrokovice 765 82

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

-  STAVOSVIT, a.s., Vršava 2538, Zlín

-  PSG - Internacional a.s., Zarámí 4077, Zlín

Komise pro otvírání obálek veřejné zakázky 

„Nadstavba a stavební úpravy DPS Pod Kalvárií, 

Napajedla“: Ing. Libor Kozubek, QUANTUM CZ 

s.r.o., Ing. Pavel Fojtů, Napajedla a Bc. Alena Ze-

kičová, bytem Napajedla. Náhradník – Lukáš 

Vavruša, bytem Napajedla. 

Komise pro posouzení a vyhodnocení 

nabídek veřejné zakázky „Nadstavba a sta-

vební úpravy DPS Pod Kalvárií, Napajedla“: 

Ing. Libor Kozubek, QUANTUM CZ s.r.o., Ing. 

Irena Brabcová, bytem Napajedla, Ing. arch. 

Michal Hladil, bytem Napajedla, Ing. Miroslav 

Polášek, bytem Napajedla a Bc. Alena Zekičová, 

bytem Napajedla. 1. náhradník: Lukáš Vavruša, 

bytem Napajedla. 2. náhradník: Ing. Pavel Fojtů, 

bytem Napajedla. 
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Oznámení
Veterinární ambulance

Šárka Keňová, 

Havlíčkova ulice, Otrokovice

Ordinační doba:

Po, Út   8 – 12  13 – 17 hod.

 (stříhání psů)

St 8 – 11 13 – 17 hod.

Čt 8 – 12 13 – 17 hod.

 (operace)

Pá    -  13 – 17 hod.

Stříhání psů a operace na objednávky 

na tel. 577 933 547, 603 888 611.

Knihovna Napajedla vyhlásila k Březnu 

– měsíci knihy anketu pro dospělé i dětské čte-

náře s názvem Nejoblíbenější kniha. Shodou 

okolností měl stejný nápad i SKIP – Sdružení 

knihovníků a informačních pracovníků a vy-

hlásil celostátní akci Moje kniha.

Naše anketa trvala pouze měsíc a výsled-

ky již známe. Nejoblíbenější knihou dospě-

lých napajedelských čtenářů jsou Želary od 

současně velmi populární české spisovatelky 

Květy Legátové, u dětí to na plné čáře vyhrál 

Harry Potter.

Celostátní anketa však pokračuje dál. 

Hlasy nejoblíbenější knize můžete sami 

posílat prostřednictvím internetové adresy 

www.mojekniha.cz . Kdo nemá možnost pou-

žít internet, může v knihovně vyplnit anketní 

lístek a my jeho hlas odešleme.

Nejoblíbenější kniha a Moje kniha
Začátkem dubna bylo zveřejněno 200 

knih, které dostaly nejvíce hlasů a tento 

počet se bude postupně snižovat. V červnu 

bude uveřejněno 100 nejúspěšnějších knih, 

v záři 50 a v říjnu v Týdnu knihoven bude 

vyhlášena ta jediná nejnej.

V seznamu dvou set nejoblíbenějších 

knih obyvatel České republiky se mimo jiné 

objevila díla spisovatelů: Jane Austenové, 

Eduarda Basse, Paula Coelha, Karla i Josefa 

Čapků, Umberta Eca, Jaroslava Foglara, 

Zdeny Frýbové, Jaroslava Haška, Ernesta 

Hemingwaye, Bohumila Hrabala, Victora 

Huga, Johna Irvinga, Vlasty Javořické, Aloise 

Jiráska, Lenky Lanczové, Karla Hynka Máchy, 

Boženy Němcové, Oty Pavla, Eduarda Štor-

cha, Julese Verna, Michala Viewegha, Jana 

Wericha a mnoha dalších.

Nejčastěji se objevujícím jménem v se-

znamu je – prozatím - jméno české spisovatel-

ky Lenky Lanczové. Tato spisovatelka si svými 

romány získala především dospívající dívky,  

které těmito knihami doslova uchvátila.

Přijďte i Vy dát hlas své knize, která Vás 

v životě nejvíce ovlivnila nebo zaujala a ke 

které se stále rádi vracíte.

Svatava Ondrášová, Knihovna Napajedla

Život o filmu
Kdoví, kolik to bylo večerů. Před 10, 15 

lety šest týdně, po roky poslední už jenom 

tři. Večerů, kdy se ani nechtělo z domu 

nebo by je šlo prožít jinak a po svém. Při 

troše námahy by se daly spočítat, ale při 

vší úctě k práci vedoucího Kina Napajedla 

to není to nejdůležitější. Vedle večerů jsou 

to další hodiny organizační práce, a někdy i 

marné. Právě ty večery, kdy se kino nehrálo 

a František Pavlík mohl i s ostatními zaměst-

nanci kina jít domů, byly ty nejztracenější. 

Ale když bylo kino plné diváků, to potěšilo. 

I když … „Někdy mi je líto, kolik dobrých 

filmů zhlédne minimum diváků a na jiné je 

vyprodáno, i když nestojí za nic,“ řekl mi 

kdysi. Přitom stačí nahlédnout do programu, 

aby si člověk uvědomil, že v mnoha přípa-

dech je zpoždění za českými premiérami 

zcela minimální.

Je nás víc, co mu dlužíme alespoň ob-

časnou návštěvu za to, že kino v Napajedlích 

ještě vůbec existuje. Nebo třeba i za to, že 

rodičovskou výchovu jsme odbyli dvackou 

na vstupné a na něm bylo, aby děti ukáznil a 

učil je slušně se chovat. A dělával to s grácií 

a trpělivostí, ale nekompromisně. 

Květen 2004 je posledním služebním mě-

sícem pana Pavlíka a spolu s funkcí předává 

nové ředitelce kina Martině Gregorové kus 

života. Dovoluji si mu za všechny ty večery 

a dny poděkovat a pokud tak chcete učinit 

se mnou, zajděte někdy do kina. 

B. Velecká

Foto J. Souček

Pro dobrou věc
„Člověk by měl koupit cihlu pro druhé, 

aby postavil na nohy sám sebe,“ říká houslista 

Jaroslav Svěcený, jeden z patronů Akce cih-

la, která podporuje myšlenku chráněného 

bydlení pro postižené. Hlavním znakem 

těchto služeb je, že pomáhají člověku žít v 

jeho přirozeném prostředí, podporují jeho 

rozvoj, vlastní volbu a odpovědnost. V České 

republice je zatím převážná většina lidí s po-

stižením odkázána na síť zastaralých ústavů, 

které nabízejí život v izolaci, závislosti na 

okolí a pasivitě

Pro kampaň, která trvá do 30. června, 

je vyrobeno 17 tis. speciálních cihel. Lidé si 

je budou moci koupit za 100 Kč na čtyřech 

stanovištích v centru Prahy, kde z nich 

budou vyrůstat symbolické věže. Mimo 

Prahu je možné přispět na všech čerpacích 

stanicích Benzina a.s., na internetové stránce 

www.akcecihla.cz nebo zasláním dárcovské 

sms na číslo 87777 ve tvaru dms cihla v ceně 

30,- Kč (+DPH).

Pořadatelem je občanské sdružení Por-

tus Praha. Hlavním projektem, který Akce 

cihla dlouhodobě podporuje, je chráněné 

bydlení pro lidi s mentálním postižením ve 

Slapech. Výtěžek letošní akce umožní vybu-

dování nového tréninkového bytu a dokon-

čení chráněné dílny na výrobu nakládaných 

hermelínů. Rekonstrukce dílny a bytu již byla 

zahájena z výtěžku minulé Akce cihla. Část 

výtěžku letos získá také chráněné bydlení 

Proutek v obci Plasná na jihu Čech.

Seznam stanovišť Akce cihla: Na Pří-

kopech před Dětským domem, Nám. Re-

publiky před kostelem sv. Josefa, Spálená 

ulice u metra Národní a Nový Smíchov u 

metra Anděl.

Prodloužení lhůty
Rada města prodlužuje lhůtu na vyhlášení 

záměru ohledně pronájmu nebytových pro-

stor v domě č. p. 94 ul. Palackého o celkové 

výměře 148,30 m2, dříve užívané jako Blatnická 

vinárna.

Písemné žádosti zašlete nejpozději do 28. 

5. 2004 k rukám Bc. Aleny Zekičové, vedoucí 

odboru SMIR. Zájemce uvede ve své žádosti 

předmět podnikání (vč. kopie živnostenského 

listu) a dále nabídne výši nájemného v m2/rok 

(bez služeb).

Komunikace a 
inženýrské sítě Malina III

Rada města schválila návrh veřejné 

soutěže na zhotovitele stavby „Napajedla 

– místní komunikace a inženýrské sítě Ma-

lina III.“ dle návrhu ing. Jana Rubíčka.  

Výzvou na výběr dodavatele stavby 

„Napajedla – místní komunikace a inže-

nýrské sítě Malina III.“ budou osloveni:

- DIPS Zlín, spol. s r.o., Nábřeží 599, Zlín 

– Prštné 

- SVS CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 

176

- Stavby silnic a železnic, a.s. odštěpný 

závod Zlín, Louky 33, Zlín

- SMO a.s. Zlínská 172, Otrokovice,

- JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., Štítná nad 

Vláří 414, Štítná nad Vláří

Komise pro otvírání obálek veřejné 

zakázky „Napajedla – místní komunika-

ce a inženýrské sítě Malina III.“: Ing. Jan 

Rubíček, bytem Kroměříž, Ing. Aleš Jirků, 

Napajedla, Bc. Alena Zekičová, bytem 

Napajedla. Náhradník – Lukáš Vavruša, 

bytem Napajedla.

Komise pro posouzení a vyhodnoce-

ní nabídek veřejné zakázky „Napajedla 

– místní komunikace a inženýrské sítě 

Malina III.“: předseda komise Ing. Jan Ru-

bíček, bytem Kroměříž, členové komise Ing. 

Aleš Jirků, Napajedla, Ing. Irena Brabcová, 

bytem Napajedla, Ing.arch. Michal Hladil, 

bytem Napajedla a Bc. Alena Zekičová, 

bytem Napajedla. 1. náhradník Lukáš Va-

vruša, bytem Napajedla, 2. náhradník: Ing. 

Miroslav Polášek, bytem Napajedla.
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Divadelníček-kouzelníček je divadelní 

kroužek školní družiny II. základní školy. 

Jeho členové J. a H. Niklovy, B. a K. Zaple-

talovy, K. Klhůfková a J Hubáček s paní 

učitelkou Vaňáčovou na Zelený čtvrtek 

Děti dětem

Střela ráže deset let
Povinná školní docházka je na našich 

školách devítiletá. Školní časopis, který 

vychází na nové škole, letos slaví 10 let od 

svého založení. Je tedy žáčkem, který rok 

přesluhuje. Myslíme si, že nepropadl, i když 

ne každý jeho čtenář byl vždycky  spokojen. 

A co říká na začínající pubertu „svého dítěte“ 

paní učitelka Libuše Pacholíková, která spo-

luzakládla časopis s paní učitelkou Vlastou 

Kaňovskou?

„Nemluvila bych o dnešním časopise jako 

o dítěti v pubertě. Náš časopis už má puber-

tu za sebou, prožíval ji ve svých začátcích. 

Dneska je přesně takovým, jakými jsou jeho 

tvůrci. Doba je jiná , žáci jsou jiní a časopis 

se musí zákonitě měnit také. Myslím si, že se 

nemá za co stydět.“

Časopis prošel vývojem co do obsahu 

i způsobu zpracování. Už víc jak tři roky 

vznikají nová čísla Školní střely částečně 

v počítačové učebně naší základní škole, 

částečně na domácích PC jeho tvůrců.. 

Pravda, přivítali bychom nějaký profesionální 

program pro tvorbu článků, ale o to více nás 

Mladé novináře potěší, když se čtenářům líbí 

i jeho současný vzhled. 

Vydáváme dvě čísla ročně, ptáte se proč 

tak málo? Jako vždy za vším vězí ne zrovna 

dostatek financí. Ale děláme, co můžeme, a 

tak si na papír, na který tiskneme další a další 

zprávy o dění nejen na naší škole, ale také 

jinde ve světě, přivyděláváme. 

K oslavě narozenin jsme pozvali bývalé 

redaktory a nad výtisky časopisu jsme za-

vzpomínali jak bylo a co bylo a svedli jsme 

několik utkání -  jak jinak než v hrách. Mladí 

novináři se vždycky rádi bavili. 

Na závěr bychom rádi i jménem všech, 

kteří nám fandí, podporují nás  a přispívají 

do našeho časopisu popřáli Střele: „Ať z tebe 

mají radost, čtou tě a zůstanou ti věrní.“ 

MM

Tak touhle cestou půjdeme zpět až za 24 

hodin, říkali si v pátek ráno před novou školou 

redaktoři školního časopisu Mladí novináři. 

Nakonec to všechno uteklo mnohem rychleji, 

než předpokládali.

Vpodvečer  jsme nad staršími vydáními 

nostalgicky zavzpomínali na staré časy a 

ohlédli se za desetiletou činností. Po sedmé 

jsme vyprovodili vzácné hosty a vydali se za  

neobyčejným zážitkem. Nikdo z nás nečekal, 

že tak obyčejná věc, jako spát ve spacáku, 

může být najednou docela jiná. Spali jsme totiž 

ve škole. Škola je v noci úplně jiná, opuštěná, a 

když procházíte večer prázdnými chodbami... 

Zapomněli jsme, že toto místo nás straší i za 

bílého dne. Písemkami, zkoušením...

Přáli jsme si poznat školu v době, kdy 

se z tříd neozývají hlasy učitelů a žáků. 

Najednou byla místem, kde jsme si vychut-

nali hry, ze kterých jsme chtěli čerpat sílu 

připravili vystoupení ve vlastnoručně vy-

robených kostýmech pro děti komárovské 

mateřské školky. Malí diváci se zaujetím 

sledovali pohádku „Jak se hádal hrnec 

s pokličkami“, „Vílí pohádku“ a pohádku 

„Strašidýlko Bumbác“. Na vlastní kůži 

si také vyzkoušeli práci mladých herců 

v jejich kostýmech. Nadšení drobotiny 

vyvrcholilo soutěží s odměnami. 

Ředitelka mateřské školy Lea Boďová 

se svými dětmi připravily divadelníkům 

vřelé přijetí a celé odpoledne zakončili 

všichni společně vynesením „Mařeny“ 

do místního potoka. A také se slíbili, že 

příští rok se sejdou znovu.

J. Hubáčková

24 hodin ve škole aneb Tak to jsme nečekali
do další práce. Letos jsme si dali pořádně 

zabrat:  Život ve tmě,  Desetníková sbírka 

pro Naději ve Zlíně, Vánoční turnaj v přeha-

zované, Velikonoční turnaj v přehazované, 

Týden bez bonbonu, pomoc při akci Děti 

fitness, vydání soutěžního čísla Školní stře-

ly pro společnost Transgas.Teď máme před 

sebou Květinový den.

Společně jsme si připravili večeři a 

pomohli si s přeměnou třídy na společnou 

ložnici.  Školní chodby byly zase sportovním 

hřištěm, kde jsme testovali zručnost a soutě-

živost. Bylo vidět, kdo umí prohrávat a kdo 

chce vyhrát za každou cenu. To nemluvíme 

o stezce odvahy, na kterou někteří odvahu 

skutečně nenašli. 

Ráno nás čekalo nemilé překvapení. Jak 

se máme najíst, když máme jeden k druhému 

přivázané ruce? Šéfredaktor radí: spolupra-

cujte. A to se nám osvědčilo i při výrobě 

sádrových odlitků obličeje.

Cílem setkání bylo více se poznat. Většina 

Mladých novinářů loni odešla na střední školy 

a musíme přece nováčky připravit na vše, co 

je s námi čeká. Chtěli jsme se také otestovat 

a naučit  se spolupracovat. Věřte nebo ne, 

škola je báječné místo na zážitky.

Mladí novináři ZŠ Komenského 298
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Výsledky 47. divadelního festivalu 
Hodnocení odborné poroty
Hlavní cena festivalu – Divadelo Aureko II Ostrava za inscenaci Dlouhá, 

dlouhá cesta

Cena za režii –Ladislav Valeš z Rádobydivadla Klapý za inscenaci Taková 

podivná kombinace citu

Cena za mužský herecký výkon – Pavel Macák z Rádobydivadla Klapý za roli 

Viktora v inscenaci Taková podivná kombinace citu

Cena za mužský herecký výkon – Dušan Zakopal z Divadla Aureko II Ostrava 

za roli Weismana v inscenaci Dlouhá, dlouhá cesta

Cena za ženský herecký výkon – Lea Dokupilová z Divadla Aureko II Ostrava 

za roli Rút v inscenaci Dlouhá, dlouhá cesta

Cena za ženský herecký výkon – Eva Kodešová z Rádobydivadla Klapý za 

roli Charlotte v inscenaci Taková podivná kombinace citu

Cena za ženský herecký výkon – Veronika Týcová z Rádobydivadla Klapý za 

roli Evy v inscenaci Taková podivná kombinace citu

Cena mladého talentu v mužské kategorii – Pavel Gajdoš z Divadla Aeureko 

II Ostrava

Cena mladého talentu v ženské kategorii – Lenka Šťastná z Rádobydivadla 

Klapý

Čestná uznání za herecké výkony  

Marek Mikláš z Malé scény Zlín v inscenaci Woody, Woody

Alois Čuba z Divadla Dostavník Přerov v inscenaci To neřeš

Jan Balajka z kroužku Divadelních ochotníků Hvozdná v inscenaci Motýli

Alena Balajková z kroužku Divadelních ochotníků Hvozdná v inscenaci Motýli

Božena Kalinová z Divadla Zdeňka Štěpánka Klubu kultury Napajedla v insce-

naci Tančící myši

Čestné uznání za původní scénickou hudbu k inscenaci Tančící myši Louis 

Legrand z Divadla Zdeňka Štěpánka KK Napajedla

Hodnocení divákù
1. místo Dostavník Přerov za inscenaci To neřeš (4,8)

2. místo Rádobydivadlo Klapý za incenaci Taková podivná kombinace citu 

(4,7)

3. místo Divadelní ochotníci z Hvozdné za incenaci Motýli (4,6)

4. místo Divadlo Zdeňka Štěpánka Klubu kultury Napajedla za inscenaci 

Tančíci myši (4,1)

5. místo Malá scéna Zlín za inscenaci Woody, Woody (4,0)

6. místo Divadlo Aureko II Ostrava za incenaci Dlouhá, dlouhá cesta (3,6)

Den první - sobota 24. dubna. S přáním divadelního štěstí hercům a mnoha příjemných kulturních zážitků divá-

kům zahájili 47. ročník divadelního festivalu v Napajedlích společně s ředitelem klubu Pavlem Pilátem senátor 

Jiří Stodůlka, senátorka Alena Gajdůšková, zástupce Zlínského kraje Jiří Severin a starosta města Napajedel 

Antonín Černocký. 

Den druhý – neděle 25. dubna. Pozice favorita  nebývá snadná, ale dobrý 

soubor a dobrý autor byly zárukou příjemně prožitého večera.  Zážitek 

z loňské Faidraricie se vrátil na závěr představení, kdy členové souboru 

převzali ceny z roku 2003. A ani při svém druhém vystoupení v Napajed-

lích Rádobydivadlo nezklamalo. Cena za režii a individuální ceny  pro 

všechny čtyři dospělé herce na jevišti!  Pro Veroniku Týcovou, které patří 

srdce diváků již od loňského ročníku, pravděpodobně naposled. Končí 

divadelní studia a čeká ji profesionální scéna. 

Den třetí – pondělí 26. dubna. Složitost mezilidských vztahů, i když 

v poněkud lehčí než Bergmanově podobě předešlý den, nabídli divákům 

ochotníci z Hvozdné. Troška nelehkých lidských osudů, vtipné okamžiky a 

happyend. Diváci se bavili a byli dojímáni. Třetí pozice u diváků, u poroty 

individuální ceny pro oba hlavní představitele Alenu a Jana Balajkovi. 

Tradičním partnerem večera byla Fatra. To ještě z dob, kdy zajišťovala 

návštěvnost, neboť na pondělní termín se diváci právě nehrnuli. Posledních 

pět let je festival vyprodán po všechny dny.

Den čtvrtý – úterý 27. dubna. To neřeš! aneb stará l

zaví. Dostavník je stálicí napajedelského festivalu

vždycky mohli diváci spolehnout byly dobré písnič

pěvecké výkony. Jednou dole, jindy nahoře – jina

tak dlouholetého účastníka festivalu být nemůže.

přerovští skvěle vyhověli náladě diváků. Ač v po

To neřeš! bylo psáno, že život není peříčko, ale p

kra těžká traverza, přesto – či spíše proto? -  je 

rozesmáli. A do hlasovací urny ve vestibulu divad

pětky ostošest.
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Den šestý – čtvrtek 29. dubna. Dlouhá, dlouhá cesta na motivy židovského westernu 

Bílý muž a Rudá tvář zaznamenala diametrálně odlišné hodnocení diváků a odborné 

poroty. Divadlo Aureko II z Ostravy si tento rozpor „vychutnalo“. Reakce diváků nebyly 

takové, na jaké jsme zvyklí, konstatoval Dušan Zakopal, představitel hlavní mužské 

role a oceněný festivalovou porotou. Ta naopak reagovala standardně – inscenace 

má na kontě vítězství v krajské přehlídce Severomoravského kraje „Studenecký 

harlekýn“. 

Den sedmý – pátek 30. dubna, den udílení cen a nesoutěžního představení. Po slav-

nostním ceremoniálu čekala na diváky Past, detektivka v podání vsetínského souboru 

IPSEN, Iniciativních Pedagogů S Extrémním Nadšením z Masarykova gymnázia ze 

Vsetína, jehož studentský soubor jsme v Napajedlích vídali v předcházejících letech. 

Divák znalý krimi zápletky z filmu Past na Alfreda Hitchcocka se mohl bez napětí 

nechat unášet scénou a výpravou z šedesátých let.

Den pátý – středa 28. dubna. Malá scéna Zlín inscenací Woody, Woody, 

přinesla na jeviště specifický humor Woody Allena. Komedie o milostných 

vzplanutích mladého filmového kritika na motivy hry Zahraj to znovu, 

Same přinesla představiteli hlavní mužské role čestné uznání poroty.

Poslední festivalový den stálo na forbíně seřazeno váz jako ve slušně za-

vedeném obchodu se sklem a keramikou. Chvilka napětí – a za uznalého 

potlesku diváků každá z nich měla  brzy svého šťastného majitele. Kromě 

herců si podobné ceny odnesli i šťastní výherci z losování předplatenek.

Největší vázu za večer smíchu si 

od diváků odnášel Zdeněk Hilbert 

pro Dostavník Přerov, spoluautor 

hudby a představitel role lékaře 

jménem David Nepomohl.

Mimo světla ramp a prkna, která znamenají svět, převzal čtyři ceny fes-

tivalu včetně té největší vedoucí Divadla Aureko II. Po neúčasti souboru 

na závěrečném večeru ji Dušanu Zakopalovi předal v pátek 7. května 

v Klubu kultury Pavel Pilát. Jenom potlesk diváků scházel. Zato nechybělo 

zadostiučinění, kterého se souboru tímto vítězstvím dostalo po neúspěchu 

na napajedelském festivalu zhruba před třiceti lety s inscenací Sluha dvou 

pánů. Foto Jiří Buček. Text B. Velecká

Domácí soubor potěšila cena pro 

autora scénické hudby Louise Leg-

randa  pro inscenaci Tančící myši, 

ve které si zároveň zahrál jednu 

z rolí. Tu největší cenu festivalu si 

však celé Divadlo Zdeňka Štěpánka 

Klubu kultury Napajedla zaslouží 

za roli pořadatele a průvodce všemi 

festivalovými večery. 
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Stolní tenis vždycky byl tak trochu ve stínu 

širokého diváckého zájmu. I vrcholový,  ten 

na úrovni okresních soutěží tím spíš. 

Oddíl stolního tenisu při TJ Fatra-Slavia je 

oficiálně registrován od roku 1982. Pravidelní 

čtenáři Napajedelských novin by o něm mohli 

mít nějaké povědomí z dřívějších zpráv. Že 

s napajedelskými stolními tenisty kdysi tré-

noval Luboš Trčka, který získal na paralym-

piádě v Sydney třetí místo v družstvech. Že v 

soutěžním A týmu startuje Vojtěch Růžička, 

jinak také trenér napajedelských volejbalistů a 

členem oddílu je i Pavel Ratiborský, první muž 

napajedelského fotbalu. Co se od těchto dob 

událo v tenisu nového, na to jsem se zeptala 

předsedy oddílu Jardy Škrabala.   

„Novinky - ale čerstvé jsou jen pro ty, 

kdo se o tenis nezajímají -  jsme zaznamenali 

přímo v herních pravidlech a změna nastala 

i v souvislosti s naším oddílem. Především 

se již nescházíme v klášteře, ale trénujeme 

a hrajeme zápasy v tělocvičně staré školy. 

Tam máme čtyři tenisové stoly a zpravidla 

to pro počet hráčů, kteří jedenkrát za týden 

na trénink chodí, akorát stačí. 

Oddíl má 16 členů, ale zhruba polovina 

tam zůstává jen ze starého přátelství. V plném 

počtu se sejdeme vždy na konci kalendářního 

roku a zapinkáme si při vánočním turnaji. Více 

než o sportovní výkony však jde o zábavu.

Jinak máme dvě soutěžní družstva. Druž-

stvo A hraje I. třídu regionálního přeboru a B 

třídu čtvrtou. V ročníku 2003/2004 skončila 

obě družstva v polovině tabulky. 

Za dobrý počin však považujeme 

zejména to, že dva naši členové vedou 

kroužky stolního tenisu při Domu dětí a 

mládeže v Napajedlích. Tu a tam se mezi 

dětmi objeví šikovný talent. V Napajedlích 

se ovšem dlouho neohřeje. V lepším přípa-

dě odejde do Zlína nebo do jiného oddílu 

s intenzivnějším tréninkem a výkonnostně 

roste, v horším případě odejde na školu a 

pověsí raketu na hřebík.“ 

Zmínil jste se o novinkách i v herních 

pravidlech.

„Pravidla byla upravena vstříc divákům. 

Aby hra byla pohlednější a napínavější. Zvět-

šil se hrací míček, v průměru o 2 mm. Změnil 

se systém počítání, dnes se hraje do 11 bodů 

na tři vítězné sady a hráči se střídají po dvou 

podáních nikoliv po pěti jako dosud. Takže 

míček je o něco pomalejší, ale na druhou 

stranu hra samotná dostala rychlejší spád a 

při rychlejším střídání podání se hůř odhaluje 

hráčský styl.“

A organizace regionální soutěže?

„Na Zlínsku existují čtyři výkonnostní 

skupiny a je v nich zapojeno okolo padesáti 

družstev. Družstva jsou čtyřčlenná, v našem 

áčku  hraje Vojta Růžička, Mirek Tomek, David 

Krejčiřík a já.“

To je od osmnácti až přes padesát let. 

Je to běžné?

„Potkáváme se i se staršími hráči a máte 

vidět, jak jim to jde. Je to hodně o zkušenosti, 

postřehu, soustředění. Fyzička se hodí, ale 

není rozhodující. Stačí si jen vzpomenout jak 

nás porážel jednoho po druhém Luboš Trč-

ka, který hraje tenis z vozíčku. Z valašského 

konce Zlínska jsou tenisté nejstarší a umí 

vyhrávat. Moc dobrý tenis se pak hraje za 

Hradištěm až na jih k Hodonínu.

Ale ani u nás to není špatné. Pořád nás to 

baví, skvěle si při hře vyčistíme hlavu, neboť 

myslet u stolu na něco jiného než na tenis 

se nedá. Snad jsme jen tu a tam pomýšleli 

na novou halu. Nepotřebujeme ji tak nutně 

jako házenkáři, ale i tak je nám líto, že zase 

nebude.“

-veb-

S chutí, větším míčkem a bez naděje na novou halu

Ke Dni matek
Kdo tě má na světě nejradši?

Kdo ti dá hubičku nejsladší?

Kdo náruč má měkčí než peřinka?

No přece tvoje maminka!

Nacvičit program ve školní družině 

není jen tak. Děti přicházejí a odcházejí 

nepravidelně, jejich počet se neustále 

mění. Ale i když se v důsledku toho do 

vystoupení děti tu a tam vloudí chybky, 

publikum je s úsměvem přehlíží. Zvláš-

tě to, ke kterému jsme se vypravili 4. 

května do pečovatelského domu Pod 

Kalvárií, kde se na nás babičky a dě-

dečci už těšili.

Málokde najdete tak laskavé a 

vděčné publikum. Zaposlouchali se do 

písniček, podívali na tanečky a s chutí 

se dali do hádání, když jsme jim před-

vedli ukázky ze starých filmů. Úplně na 

závěr přišla pohádka o Modré Karkulce. 

A když jsem se loučili, všichni doufali, 

že to nebude nadlouho.

S. Šulcová

Několik dětí, pár různobarevných hli-

něných kuliček, důlek a hra může začít. Že 

neznáte pravidla? Jsou velmi jednoduchá…

Tak tohle jsme si také mysleli a mohu 

říct, že nám dalo hodně práce a přemýšlení 

si pravidla znovu připomenout. Ze samé 

radosti, že jsme to zvládli, jsme vyhlásili 

KULIČKIÁDU.

Děti nejdřív moc zájmu o hru neprojevo-

valy. Byla pro ně neznámá a v době počítačo-

vých her i málo napínavá a téměř nezajímavá. 

Jakmile jsme ale začali hrát, vše se změnilo. 

Děti se rozdělily do družstev, postavily se 

na hrací čáru, připravily ukazováčky, tři, 

dva, jedna… „No super, skoro jsi se trefil 

do důlku…“

Hra byla napínavá, zajímavá a troufám si 

říct i velmi zábavná. A kdo vlastně v naší Kulič-

kiádě vyhrál? To přece není až tak důležité (A. 

Prokeš z první a I. Harníková z druhé třídy), 

hlavní je, že jsme se pobavili, zasoutěžili si. 

Věřte, byly to příjemně strávené dvě hodiny 

s nadšenými dětmi, které ještě před chvílí 

nadšením moc neoplývaly.

Že je vám líto, že jste nebyli s námi? Příš-

tě vás budeme určitě kontaktovat. A kdy to 

bude? Až si zase budeme připomínat nějakou 

hru našich maminek a tatínků.

S. Šulcová

Otevřený dopis 
Vážení rodiče,

na konci každého školního roku před-

kládáme rodičům nadaných žáků nabídku 

výtvarného oboru Základní umělecké ško-

ly Rudolfa Firkušného Napajedla.

Jedná se o výuku malby, kresby, ke-

ramiky a prací s materiálem v oddělení 

výtvarného oboru ZUŠ. Cílem výuky je 

rozvoj prostorového a estetického cítění, 

rozvoj kreativity a fantazie, smyslové 

poznávání světa a vytváření pracovních 

Zapomenutá hra?

návyků. Výuka je zajištěna profesionálními 

pedagogy.

Veškeré pomůcky a materiál k výuce 

zajišťuje ZUŠ.

Máte-li zájem, aby bylo Vaše dítě vzdě-

láváno ve výtvarném oboru, dostavte se 

k talentovým zkouškám dne 15. června 

2004 nebo 16.června 2004 do Základní 

umělecké školy Rudolfa Firkušného 

Napajedla. 

Zkoušky se uskuteční od 15 do 16.30 

hodin v učebně výtvarného oboru. 

Mgr. Emil Sláma, ředitel školy

V rámci jarního úklidu zbavili členové 

hasičského záchranného sboru jezírko v 

zámeckém parku nánosu smetí. Rok co rok 

jezírko důkladně vyčistí od větví a zbytků 

spadaného listí, aby se návštěvníkům v 

parku líbilo a chodili sem rádi. Jak vidno 

ze snímku, ne všichni  návštěvníci jsou k 

sobě navzájem stejně ohleduplní, aby při 

svém odchodu nezanechali na místě stopy 

svého odpočinku.  
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Pořadatelstvím turistického závodu České-

ho poháru 2004 byl letos pověřen Radou 

závodů oddíl Azimut 1403 a odbor  KČT 

Napajedla. Startovalo se v zámeckém 

parku, odkud závodníci běželi přes Starou 

horu do výběhů, dále na Bakoš a do lesního 

výběžku u Prusinek, zpět do výběhů a přes 

Boříček na lesní hřiště a přes Kalvárii do 

lomu, kde byl cíl. 
Foto Fr. Cívela

 Nauèná literatura 
 a praktické rady
� Doležalová Edita: Hry na dětské tábory. 

Hry jsou určeny dětem ve věku od 6 do 15 let. 

Cílem publikace je nabídnout vedoucím skupin 

dětí a mládeže, ale i rodičům a vychovatelům 

zásobu činností pro volný čas dětí.

� Formáčková Marie: Rodinná encyklope-

die Heleny Růžičkové. Nejrůznější užitečné 

rady pro každodenní život.

� Frolec Ivo: Kovářství. Publikace je věnová-

na jednomu z nejstarších řemesel. Provádí dě-

jinami kovářství, poskytuje základní informace 

o používaném materiálu, nářadích, strojích, 

technikách a výrobcích.

� Grosser Wolfgang: Bylinky na zahradě. 

Všechny potřebné informace k založení bylin-

kové zahrádky.

� Jůzová Alena: Uherské Hradiště. Pub-

likace se zabývá stavebním a uměleckým 

vývojem města.

� Kirchner Jiří: Orientační hry nejen 

do přírody. Kniha je určena všem, kteří se 

chystají hrát nebo organizovat orientační hry 

a hříčky.

� Kopecká Zuzana: Dětská kuchařka. Jed-

noduché a nápadité recepty pro děti.

Křivánková Radka Ozdobné balení dárků

Originální nápady jak nejen ozdobně, ale i 

vtipně lze zabalit téměř každý dárek.

� Kubátová Marie: Jak roztancovat babičky. 

Autorka se zabývá světem stárnoucích a stále 

ještě aktivních, pozitivně laděných žen. Těm 

poskytuje v laskavých povídkách nejen dob-

rou náladu, ale i víru a chuť do života.

Novinky v Knihovně Napajedla
Životopisné
� Caratini Roger: Tiberius. Autor citlivě a 

obratně odhaluje složité stránky této roze-

rvané osobnosti, jejíž vláda se pevně zapsala 

do historie.

� Matyáš Bohuslav: Rád jsem vás poznal. 

Rozhovory se známými osobnostmi.

Cestopisy
� Bauer Jan: Magická místa Čech a Moravy. 

Vzrušující putování po Čechách a Moravě po-

vede po tajuplných místech opředených mýty 

a legendami.

Sci-fi
� Crichton Michael: Proud času. Vědecko-

-fantastický román o cestování v čase.

Beletrie
� Cabot Meg: Krajina plná stínů. Šestnác-

tiletá středoškolačka Susannah viděla svého 

prvního ducha, když jí byly dva roky. Od té 

doby se její svět hemží zbloudilými dušemi, 

které potřebují pomoc, aby se dostaly do 

země stínů.

� Connolly John: Mizerové. Před třemi sty 

lety zradil obyvatele malého ostrova Sanctua-

ry jeden z místních a všichni byli vyvražděni. 

Teď se na ostrov vrací banda zabijáků, aby se 

pomstili mladé ženě a jejímu synovi.

� Čechura Jaroslav: Pestrý život. Román 

bilancuje život generace, která protrpěla dvě 

diktatury, aby se nakonec musela vyrovnat s ur-

čitým zklamáním z průběhu soc.-politických 

změn devadesátých let minulého století.

� Dědková Jarmila: Kde čtyřlístky nerostou. 

Žít u Semerádových není žádný med. Usouže-

ná maminka a tři dívenky ve věku od čtyř do 

šestnácti let si užívají své. Otec je alkoholik a 

terorizuje celou rodinu.

� Francková Zuzana: Právo na lásku. Pat-

náctiletou Marcelu pronásleduje zatím jenom 

smůla. Má problémy s otcem, ve škole sotva 

prolézá a ze všeho nejvíc se jí chce brečet nad 

tím, jak je tlustá a ošklivá. Dívčí román.

� Jones Susanna: Kde se země chvěje. Mladá 

Angličanka Lucy žije a pracuje v Tokiu jako pře-

kladatelka. Jednoho dne se stane hlavní pode-

zřelou z vraždy své nejlepší přítelkyně Lily.

�  Kubátová Táňa: Dlouhán odnaproti. 

Úsměvný příběh překladatelky Jany a jejích 

tří nevlastních sourozenců.

� Landis Jill Marie: Stezka milenců. Příběh 

ženy, která po tragických událostech, které ji 

potkaly, buduje nový život pro sebe a zejména 

pro svého syna.

� Mac Naught Judith: Kdo mi pomůže? Leigh 

pátrá po svém záhadně zmizelém manželovi. 

Čím více se o něm dovídá, tím jasněji si uvě-

domuje, jak málo jej znala a tím větší strach a 

obavy se jí zmocňují.

� Papathanasopoulou Maira: Toxická spo-

jení mužského rodu. Charis si dal do novin 

inzerát, že hledá spolubydlícího do svého domu. 

Ozvali se dva muži a posléze i žena. Osudy 

všech se protnou a každý řeší po svém vlastní 

problémy, samotu, nenaplněné touhy a sny.

� Reilly Matthew: Základna 7. Prezident 

Spojených států navštíví vojenskou základnu, 

která vyvíjí ultramoderní letecké zařízení. Tam 

na něho čekají nepřátelské síly.
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Moravské semif inále v pódiových 

skladbách se letos uskutečnilo v Napajedlích. 

Konalo se v tělocvičně Základní školy Ko-

menského 298 a pořadatelem byl Dům dětí a 

mládeže Napajedla ve spolupráci s fit klubem 

aerobik Skalka Praha. Semifinále se zúčastnilo 

48 soutěžících skupinek, dohromady kolem 500 

dětí z celé Moravy.

Moc mě těší, že je nás tolik zapálených právě 

pro tento obor. Soutěž nebyla náročná jen pro 

závodníky, ale také pro vedoucí a organizátory. 

Všichni se na soutěž připravovali minimálně půl 

roku předem a musím konstatovat, že bylo nač 

se dívat. Atmosféra byla skvělá, děti s nadšením 

sledovaly úžasné nápady ostatních týmů. 

Porota se snažila hodnotit spravedlivě, ale 

její práce nebyla jednoduchá. Hodnotila však 

podle pravidel a upřednostňovala hlavně nápad, 

ne fyzickou zdatnost cvičenců. To je podstatou 

soutěže!

Mezi soutěžícími se vyskytly i skupinky pro-

fesionální úrovně a do příštího roku hodláme 

pozměnit pravidla.

Týmům, které postoupily do finále, ještě 

jednou blahopřeji. Ostatní nemusí zoufat, pro-

tože načerpaly spoustu inspirace, kterou určitě 

využijí do dalších let a myslím, že už teď jsou 

naladěni na další soutěže.

Finále „Děti fitness“ se uskuteční 23. května 

2004 v Praze a Napajedla nebudou chybět. Dům 

dětí a mládeže získal dvě první místa a postupují 

také děvčata ze Základní školy Komenského 298. 

Vedoucími těchto týmů jsou Hana Srncová a 

Marcela Milinková. 

Na závěr ještě jeden velký dík Základní ško-

le Komenského 298 a všem, kteří s organizací 

soutěže pomáhali.

Hana Srncová, ředitelka 

moravského semifinále „Děti fitness“

 Moravské „Dìti fitness“

Daně a jak na ně
Otázka: Jsem zaměstnaný a kromě 

toho si přivydělávám. Podléhají tyto 

příjmy dani?

Odpověď: Podle § 10 odst. 1 písm. a) 

zákona o daních z příjmů se za „ostatní pří-

jmy“ považují také příjmy z příležitostných 

činností nebo z příležitostného pronájmu 

movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské 

výroby, která není provozována podnikate-

lem (samostatně hospodařícím rolníkem). 

Přitom platí, že příjmy do výše 20 000 Kč 

za rok jsou od daně z příjmů osvobozeny 

a jedná se o souhrn příjmů za zdaňovací 

období, nikoliv o jednotlivý příjem. V tomto 

ustanovení došlo oproti roku 2003 ke změně. 

V roce 2003 byly od daně osvobozeny příjmy 

do výše 10 000 Kč. 

Tato změna je pozitivní nejenom pro 

toho, kdo si touto formou „přivydělává“, ale 

i pro toho, kdo tuto částku vyplácí. Do této 

výše se jedná o výdaj, který byl vynaložen 

na dosažení, zajištění a udržení zisku a je 

tudíž daňově uznán.

Pokud budete mít za zdaňovací období 

příjmy z příležitostných činností v úhrnu vyš-

ší než 20 000 Kč, tak budou zdaňovány všech-

ny, protože v ZDP je stanoveno, že příjmy 

jsou osvobozeny tehdy, „pokud jejich úhrn 

u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím 

období 20 000 Kč“ a nikoliv, že „příjmy jsou 

osvobozeny do výše 20 000 Kč jejich úhrnu 

u poplatníka ve zdaňovacím období“.  

Zákon o dani z příjmu pojem „příleži-

tostná činnost“ nedefinuje. Z úvodní věty § 

10 odst. 1 pouze vyplývá, že:   

1. nesmí jít o činnost, při které jsou dosa-

žené příjmy posuzovány podle § 6 až 9 

ZDP, a zároveň

2. jde o činnost příležitostnou, přičemž není 

definováno, co se onou příležitostností 

rozumí. 

Dva příklady příležitostného příjmu

- Jste zaměstnán jako automechanik a 

soused Vás požádá o opravu auta. Obdržená 

odměna je považována za příjem z příleži-

tostné činnosti.

- Pro podnikatele jste sehnal zakázku a 

ten Vám vyplatil provizi ve výši 10 000 Kč. 

Protože nebyl uzavřený žádný pracovněpráv-

ní poměr, neměl jste živnostenské oprávnění 

a ani se nejedná o soustavnou činnost, jedná 

se o příležitostný příjem.

Příjmy z příležitostných činností jsou 

od daně z příjmů osvobozeny a v daňovém 

přiznání se neuvádějí. 

Ing. Antonín Dospiva, daňový poradce 

č. 1598, tel. 603 759 133

Tuto skutečnost potvrzují také poznatky 

z prvního čtvrtletí tohoto roku, kdy se obrátila 

Tělocvičná jednota Sokol Babice na Tělocvič-

nou jednotu Sokol Napajedla s žádostí o po-

moc se zajištěním vyškolení tří mladých žen 

na cvičitelky pro vedení tělocvičných hodin 

dětí v jejich jednotě, čímž se vytvoří podmín-

ky pro oživení jejich sokolské činnosti. Výbor 

napajedelského Sokola jejich žádost projednal 

a rozhodl školení cvičitelů urychleně zajistit. 

Lektorkou tohoto školení byla určena vzděla-

vatelka jednoty Eva Maňáková, cvičitelka II. 

tř. ČOS sokolské všestrannosti rodičů a dětí a 

předškolních dětí a žactva. Organizace průběhu 

cvičitelské školy se ujal jednatel jednoty Milan 

Vykoukal, který doporučil současně vyškolit 

na cvičitele i mladé členy napajedelské jedno-

ty. Jednalo se o tři cvičitelky III. tř. sokolské 

všestrannosti a tři cvičitele IV. tř. sokolské 

všestrannosti jako pomocné cvičitele. Celý 

záměr byl projednán na zasedaní předsednic-

tva výboru župy Komenského dne 2. 3. 2004 

a byl schválen.

Školení cvičitelů probíhalo ve čtyřech termí-

nech, ve čtyřech hodinových cyklech s výukou 

teoretické i praktické části, vždy v době od 15 

do 19 hodin.

Závěrečná část ve čtvrtek 1. 4. 2004 byla 

spojena se zkušebními pohovory, písemnými 

testy a závěrečným hodnocením, kterému byl 

přítomen také náčelník jednoty Kovář. 

Na základě písemných dokladů, které byly 

předány jako kompletní dokument na župu Ko-

menského, budou župním náčelnictvem všem 

absolventům cvičitelské školy vydány cvičitel-

ské průkazy příslušné kvalifikační třídy. Je ra-

dostné, všichni účastníci tohoto školení nových 

cvičitelů své poslání brali velmi vážně, což se 

projevilo v jejich vědomostech při závěrečných 

zkouškách.

Na nové cvičitele byli proškoleni:

Pro tělocvičnou jednotu Sokol Babice cvi-

čitelky III. tř. sokolské všestrannosti:

Pavla Juráňová, narozená 1987, Eva 

Chrástková, narozená 1986 a Zdeňka Smýkalo-

vá,  narozená 1986.

Pro tělocvičnou jednotu Sokol Napajedla: 

-  cvičitelky III. tř. sokolské všestrannosti: 

Olga Kovaříková, narozená 1982, Mo-

nika Babicová, narozená 1976 a Petra 

Šulcová, narozená 1978.

- cvičitelky IV. tř. sokolské všestrannosti 

(pomocný cvičitel): Jana Forbelská, 

narozená 1989, Iveta Vycudilíková, na-

rozená 1990 a Roman Hradil,  narozený 

1989.

Jsme přesvědčeni, že všichni nový cvičite-

lé v obou tělocvičných jednotách uplatní svoje 

nově získané poznatky pro práci cvičitelů, ve 

své odbornosti se budou dále vzdělávat a ve 

svém poslání naleznou potěšení a radost. Jde 

o práci záslužnou při výchově mládeže, která 

není nikým odměňována, jen pocitem dobře 

vykonané práce.

M. Vykoukal, Sokol Napajedla

Práce cvičitelů je jedním ze základních pilířů činnosti Sokola



NAPAJEDELSKÉ kvìten/200411

KINO Napajedla
Květen
� Středa, čtvrtek 26. a 27. 

 Kdysi dávno v Mexiku

� Neděle 30. 

 Rychle a zběsile

Červen
� Středa, čtvrtek 2., 3. 

 Looney Tunes zpět v akci

� Neděle 6. 

 Medvědí bratři

� Středa, čtvrtek 9., 10. 

 Zloději životů

� Neděle 13. 

 Škola rocku

� Středa, čtvrtek 16., 17. 

 Co ta holka chce

� Neděle 20. 

 Bolero

� Středa, čtvrtek 23., 24. 

 Vítejte v džungli

� Neděle 27. 

 Choking Hazard

� Středa, čtvrtek 30. června a 1. července 

 Gothika

 Začátky představení v 19.30 hodin.

Slovácké divadlo
 Program - Květen
� 25. úterý - Šakalí léta

� 26. středa - Slaměný klobouk

� 27. čtvrtek - Šakalí léta

� 29. sobota - Kytice

� 31. pondělí - Šakalí léta

Městské divadlo Zlín
Květen
� 25. úterý - Všichni moji synové

� 26. středa - Marie Stuartovna

� 28. pátek - Všichni moji synové

� 29. sobota - Den otevř. dveří v divadle

� 29. sobota - Všichni moji synové

Červen
� 1. úterý - Hotel viktoria

� 2. středa - Večer naděje

 Účinkují: Leona Machálková, Bohuš Ma-

tuš, Michal David a další, výnos z koncertu 

bude věnován NF Kapka naděje a dětské-

mu oddělení Baťovy nemocnice Zlín

� 3. čtvrtek - Bajaja

� 4. pátek - Všichni moji synové

� 6. neděle - Babička - Divadlo husa na 

provázku Brno

� 8. úterý - Tanec na konci léta

� 9. středa - Všichni moji synové

� 10. čtvrtek - Tanec na konci léta

� 11. pátek - Marie Stuartovna

� 12. sobota - Všichni moji synové

� 18. pátek - Marie Stuartovna

� 19. sobota  - Šumař na střeše

� 21. pondělí - Lumpacivagabundus

� 21. pondělí - Šumař na střeše 

� 22. úterý - Šumař na střeše 

� 25. pátek - Zlíntalent 2004

 Hosté: Petr Spálený a Nové Apollo, Eva Pi-

larová, Petr Muk, Markéta Poulíčková.

� 26. sobota  - Zlíntalent 2004

 Hosté: Václav Neckář a Bacily, Pavel Vítek, 

Peter Nagy, Alice Konečná.

Studio Z - Květen
� 31. pondělí - Oidipús

Červen
� 5. sobota - O třech prasátkách

� 8. úterý - O třech prasátkách

� 10. čtvrtek - O třech prasátkách

� 14. pondělí - Oidipús

� 15. úterý - O třech prasátkách

� 16. středa - Jak jsem potkal lidi

� 17. čtvrtek - Ještě žiju s věšákem, čepicí 

a plácačkou 

Divadélko v klubu - Květen
� 26. středa - Letní den  

� 27. čtvrtek - Víš přece, že neslyším, když 

teče voda

Červen
� 2. středa - Přece víš, že neslyším, když 

teče voda

� 8. úterý - Do-ušek čtení…

� 11. pátek - Kontrabas

� 18. pátek - Letní den

Výstavy
Slovácké muzeum Smetanovy sady
� Hvězdičky stříbrného plátna - Česká 

animovaná a loutková tvorba

� Výstava k Letní filmové škole v Uher-

ském Hradišti, do 29.8.2004. Památník 

Velké Moravy, Staré Město

� Co neodnesl čas…

 Přírůstky do sbírek Slováckého muzea, 

do 3. 10. 2004. Galerie Slováckého muzea, 

Otakarova 103 

� Kytičkový den

 1. 6. 2004, 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin 

(pouze za příznivého počasí). Akce pro 

děti k „Mezinárodnímu dni dětí“. 

Muzeum jihových. Moravy Zlín, zámek
� Jehla, příze, pokličky - hračky každé 

babičky. Do 27. června 2004.

� Filmový plakát Josefa a Olgy Vyleťa-

lových. Ze sbírek PhDr. Zdeňka Dostála, 

do 27. června 2004.

� Trolejbusy ve Zlíně a Otrokovicích 

1944 – 2004. Do 27. června 2004.

Vinařští romantici
Český rozhlas Brno uvádí turné 

Vinařští romantici aneb Četnické 

humoresky na cestách. Během dubna a 

května kapela Vinařští romantici a herci 

úspěšného seriálu Četnické humoresky s 

Českým rozhlasem Brno navštíví Husto-

peče, Brno, Staré město, Hodonín, Miku-

lov, Tišnov, Břeclav, Vizovice, Moravský 

Krumlov a Znojmo. Pořadem plným pís-

niček, zábavy a soutěží budou provázet 

i nejoblíbenější redaktoři a moderátoři 

Českého rozhlasu Brno.

Vinařští romantici se představí 

v Domě kultury ve Vizovicích 21. květ-

na 2004. 

Valná hromada plná 
optimismu a odhodlání

V březnu se sešli v napajedelské sokolov-

ně sešli dospělí členové sokolské tělocvičné 

jednoty na své valné hromadě. Jednání byli 

přítomni i významní hosté. Městský úřad 

Napajedla reprezentovala místostarostka 

Ing. Irena Brabcová, I. základní školu Zdeněk 

Nesrsta a Sokolskou župu Komenského její 

starostka Olga Charvátová a člen předsednic-

tva Horymír Coufal.

Valná hromada byla zahájena za přítom-

nosti nadpoloviční většiny dospělých členů 

jednoty. Zaplněným malým sálem sokolovny 

zazněla slavnostní sokolská znělka a báseň na 

počest zakladatelů Sokola. V úvodním slově 

hovořila Eva Maňáková o práci a poslání So-

kola v současné době. Po projednání základní-

ho organizačního materiálu byly předneseny 

jednotlivé zprávy v podání místostarosty Ivo 

Košuta, hospodáře Jaroslava Karase, náčel-

níka Jaroslava Kováře, matrikářky Jaroslavy 

Karasové a předsedy kontrolní komise Jiřího 

Kaňovského. 

Poté předseda volební komise Luděk 

Marišler seznámil přítomné s kandidáty 

do výboru a kontrolní komise tělocvičné 

jednoty Sokol Napajedla, dále s vyslanci do 

výboru župy a s delegáty a jejich zástupci 

na župní valnou hromadu. Následovaly 

volby všech navržených kandidátů veřej-

nou volbou.

Do výboru Tělocvičné jednoty Sokol 

Napajedla byli na tříleté období zvoleni

Oldřich Mikšík, starosta

Ivo Košut, místostarosta a ekonom

Milan Vykoukal, jednatel

Jaroslav Karas, hospodář

Jaroslav Kovář, náčelník

Zdeňka Pacholíková, náčelnice

Eva Maňáková, vzdělavatelka

Jaroslava Karasová, matrikářka

Táňa Koutná, pokladní

Božena Kiflová, zdravotnice

Pavlína Slouková, členka výboru.

Do kontrolní komise byli zvoleni Jiří Ka-

ňovský, Jaroslav Kolečkář a Věra Třísková.

V zajímavé rozpravě zaznělo několikrát 

kladné hodnocení činnosti sokolské jednoty. 

Mimořádně dobře byly hodnoceny výsledky 

na úseku tělocvičné, kulturní a také spole-

čenské činnosti. Zvlášť dobře byly dosaženy 

výsledky žákyň a žáků z oddílu sportovní 

gymnastiky v župních a celostátních sou-

těžích. Současně byl vznesen požadavek na 

zveřejňování termínů sportovních soutěží, 

kterých by se chtěli členové jako diváci 

zúčastnit.

Navržené usnesení bylo bez připomínek 

schváleno a stalo se základní směrnicí další 

činnosti. Pak jsme si všichni společně zazpí-

vali sokolskou píseň „Spějme dál“.

Co říci na závěr? Valná hromada Tělo-

cvičné jednoty Sokol Napajedla byla dobře 

připravena a její průběh byl doprovázen 

zájmem všech přítomných. Přátelská a 

upřímná nálada vytvořila z tohoto setkání 

radostný sokolský zážitek.

Milan Vykoukal, Sokol Napajedla
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VYDÁVÁ MÌS TO NA PA JED LA
ROÈNÍK IX.

CENA 5,- Kè ÈERVEN 2004

Uzávìrka pøíštího vydání novin 
je ve støedu 9. èervna 2004

Požární ochrana
Město Napajedla plní na úseku požární 

ochrany úkoly, které mu ukládá zákon o po-

žární ochraně jeho samosprávního celku. 

Tuto činnost lze celkově shrnout do dvou 

základních oblastí.

V rámci požární prevence, tzn. před-

cházení požárů, organizuje ve spolupráci se 

Sborem dobrovolných hasičů preventivně 

výchovnou činnost mezi občany. Každoroč-

ně zpracovává plán preventivně výchovné 

činnosti, který je zveřejněn na internetových 

stránkách města a je k dispozici na městském 

úřadě.

Součástí preventivně výchovné činnosti 

jsou různé akce a besedy propagující požár-

ní ochranu a také informativní a varovné 

články v napajedelských médiích. Město 

také zpracovává Požární řád a další požární 

předpisy. 

V rámci tzv. Požární represe zřizuje 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů, která 

provádí hašení požárů, likvidace následků 

živelních pohrom a záchranné práce při 

mimořádných událostech. To vše nejen 

v Napajedlích, ale jako jednotka kategorie 

JPO III. také mimo město, zpravidla do 

okruhu vzdáleného deset minut jízda od 

místa dislokace. 

K včasnému ohlášení požárů a k vy-

hlášení požárního poplachu město zřizuje 

ohlašovny požárů a další místa, odkud se 

hlásí požár.

Jako vlastník případně provozovatel 

objektů plní v přiměřené míře úkoly, které 

zákon ukládá právnickým a podnikajícím 

fyzickým osobám. SDH Napajedla

Naše letošní první voda byla trochu 

poznamenaná úpravami loděnice a stavbou 

nového vozíku na lodě, ale nakonec jsme 

přece jenom vyrazili. Původně jsme měli 

namířeno do Krkonoš, ale po zvážení situace 

jsme nakonec v pátek 16. dubna odpoledne 

vyrazili směrem na Olomouc přes Hanušovice 

do Branné. 

Poslední dobou jezdíme většinou devíti-

místným autem a přesuny bývají veselé. Jinak 

tomu nebylo ani tentokrát, navíc začalo po 

cestě pršet, takže naše šestičlenná posádka 

hýřila optimismem. Cíl cesty jsme změnili na 

poslední chvilku a ubytování jsme sháněli až 

na místě. V obci Branná máme kamaráda na 

turistické ubytovně, takže to nebyl zase takový 

problém. Ráno po snídani jsme se domluvili, 

že zkusíme sednout na stejnojmennou říčku. 

Vodní stav sliboval pěkné svezení. Brannou 

jsme spluli z Jindřichova do Hanušovic a po 

převlečení za asistence vydatného deště jsme 

se přesunuli do Jeseníku, kde jsme ještě ten 

den chtěli sjet Jesenickou Bělou. 

Nad městem to s vodou nevypadalo 

valně, nalodili jsme se pod Jeseníkem. Tuto 

část řeky jsme jeli poprvé a můžu říct, že 

dalece splnila očekávání. Po cestě jsme vy-

datně cvičili, někteří i figury, které se možná 

podobaly rodeu. Bělou jsme sjeli téměř až do 

Polska a určitě se na ni vrátíme. Tentokrát jsme 

se převlékli za asistence sluníčka a protože 

jsme s místními domorodci za zvuku kytary 

halekali do časných ranních hodin. 

Nutno poznamenat, že tak výbornou 

holbu už jsem dlouho nepil. 

Po dobrém spánku za lidové ceny jsme 

vyrazili za další řekou. Původně to měla být 

Střední Opava, ale jelikož zrovna neoplývala 

dobrým vodním stavem, odjeli jsme přes Kar-

lovu Studánku na řeku Moravici. Mrkli jsme 

na ni v Malé Morávce a protože vypadala 

dobře, tak jsme se za mlhy a deště převlékli 

do hnusných a mokrých vodáckých věcí a 

vyjeli na vodu. Moravici jsme spluli do Malé 

Štáhle a nezbylo než zalitovat, že nemáme 

víc času a musíme domů. Po cestě jsme už 

střádali další plány na další výpravu.

Milan „Motýl“ Mičák, 

odbor vodních sportů Napajedla

                                     

bylo skoro šest, pomalu byl čas přemýšlet 

o noclehu. 

Najít ubytování se ukázalo být docela 

problematické, bylo po sezoně a většina pen-

zionů byla zavřená  a ty, které otevřené byly, 

nesplňovaly naše představy. Nakonec se nad 

námi slitovaly dobré víly v ubytovacím hos-

tinci v Adolfovicích u Jeseníku. Za odměnu 

Jeseníky v polovině dubna


