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Archeologická výstava
Muzeum Napajedla ve spolupráci s Muze-

em jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Ústavem 

archeologické památkové péče Brno, expo-

zitura Zlín, pořádá výstavu archeologických 

nálezů z Malenovic a Kvítkovic, lokality 

Mezicestí a Chmelín nazvanou

Dobré místo k žití již 8 000 let

Výstava se koná ve výstavní a koncertní 

síni klášterní kaple v budově ZUŠ R. Firkušné-

ho a potrvá do soboty 26. června 2004. 

Otevřena je v úterý, čtvrtek a sobotu 

v době od 14 do 17 hodin, vstupné dobro-

volné. IN

Nové ředitelky
Rada města na svém jednání navrhla 

na základě konkurzního řízení jmenovat 

ředitelkou Základní školy Napajedla, Ko-

menského 268 Mgr. Danu Pospíšilovou 

a ředitelkou Mateřské školy Napajedla, 

Komenského 1159 Bc. Leu Boďovou. 

Jmenování ředitelek se uskuteční po 

obdržení souhlasu Krajského úřadu 

Zlínského kraje.

T. Zatloukal

Představitelé města Sambir (Ukrajina Lvovská oblast) primátor Taras Teršovčin a jeho zá-

stupce Myhajlo Špak (první zleva), se starostou Ant. Černockým a místostarostkou Irenou 

Brabcovou na pracovní návštěvě Napajedel. Více se o jejich návštěvě dočtete v příštím vydání 

NN. Foto J. Souček

Volby v Napajedlích
Účast občanů na volbách do Evropského 

parlamentu v Napajedlích byla téměř shodná 

s celorepublikovým průměrem - 29,18 %, 

shodný je téměř i výsledek voleb. Z celko-

vého počtu 6 245 se dostavilo v Napajedlích  

k volebním urnám 1 822 voličů a odevzdali 

1 818 platných hlasů. 

V pořadí jak „bodovaly“ u napajedel-

ských voličů uvádíme jednotlivé strany 

uvnitř listu. -r-

V pátek 11. června zahájil PhDr. Jiří Ko-

houtek, CSc. v Napajedlích archeologickou 

výstavu „Dobré místo k žití…“ Výstavu si 

můžete prohlédnout v klášterní kapli v 

budově ZUŠ R. Firkušného v úterý, čtvrtek 

a sobotu od 14 do 17 hodin do 26. června. 

Foto J. Souček

Blahopřejeme
Blahopřejeme městskému zastupiteli 

Tomáši Zatloukalovi ke zvolení do Evrop-

ského parlamentu. -r-

Stoletá radnice
Oslavy 100. výročí radnice v Napajedlích 

se uskuteční 14. srpna. Připravena je prohlíd-

ka budovy a program v centru města, Klubu 

kultury a zámeckém parku. Otevřen v tento 

den bude i napajedelský zámek. -veb-
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 17. května 2004

 

Majetkové záležitosti
• projednala žádost Miroslava Dufka o 

pronájem části pozemku v lokalitě za „Hos-

podářskou školou“ v Napajedlích a schválila 

vyhlášení záměru pronájmu části pozemku 

KN p. č. 2074/1 k pěstitelským účelům od 

1. 7. 2004 na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou tři měsíce,

• projednala žádost Josefa Gardoně o uza-

vření nájemní smlouvy za účelem zřízení 

předzahrádky a

• schválila vyhlášení záměru pronájmu 

části pozemku KN p. č. 6478/1 - Masarykovo 

nám. č. p.  68  - na dobu určitou každoročně 

v době letních měsíců počínaje dnem 1. 5. 

2004 a konče dnem 30. 9. 2006, vyjma roku 

2004, kdy bude nájem začínat od 1. 7. 2004. 

Cena za pronájem bude uhrazena na základě 

písemného oznámení začátku nájmu vůči 

pronajímateli 14 dní předem. V případě spá-

chání přestupku proti veřejnému pořádku 

při provozování této předzahrádky bude 

pronájem pozemku s okamžitou platností 

ukončen,

• projednala prodej pozemků u rodinných 

domků v lokalitě Malina II a schválila vyhláše-

ní záměru prodeje pozemku KN p. č. 2152/345 

manž. ing. Miroslavu a Janě Poláškovým a 

pozemků KN p. č. 2152/315 – 319, 2152/322  

- 324, 2152/436,  2152/340, 2152/333 a. 2152/451 

jejich uživatelům,

• projednala návrh smluv o dílo s ATELIEREM 

FONTES, s.r.o. a schválila uzavření smlouvy o 

dílo č. 04016 na provedení koncepční studie 

„Napajedla – povodí potoka Kalvárie: ochrana 

před extravilánovými vodami“ a  č. 03031 

na provedení koncepční studie „Napajedla 

– západní svahy: ochrana před extraviláno-

vými vodami“, 

• projednala žádost společnosti Plynosys-

tém s.r.o. za účelem vybudování parkoviště 

pro zákazníky provozovny v Podzámčí č. 

p. 60, souhlasila s umístěním parkoviště, 

které bude sloužit pro návštěvníky provo-

zovny společnosti během její otvírací doby 

a schválila vyhlášení záměru pronájmu 

části pozemku KN p. č. 6480 společnosti 

Plynosystém s.r.o. od 1. 8. 2004 na dobu 

neurčitou, 

• projednala materiál předložený odborem 

SMIR ve věci požadavku VaK Zlín, a.s. na 

sdělení varianty provedení opravy stíracího 

mostu u zahušťovací nádrže na ČOV Napajedla 

a schválila provedení opravy stíracího mostu 

u zahušťovací nádrže na ČOV Napajedla dle 

varianty 1 – dodávka nových dílů za cenu 

58.700,-- Kč za podmínky dodržení doby 

obstávky max. 2 dny,

• schválila rozpočtové opatření č. 9/2004 

o přesunu finančních prostředků ve výši 

50.000,- - Kč do OdPa 2321 – odvádění a 

čištění odpadních vod a nakládání s kaly, 

pol. 5171 – kanalizační zařízení ČOV, č. 

akce 4025.

Finanèní záležitosti
• seznámila se s návrhem rozpočtového 

opatření z důvodu přijetí dotace na úhradu 

výdajů souvisejících s konáním voleb do 

Evropského parlamentu ve dne 11. a 12. 

června 2004 a schválila rozpočtové opatření 

č. 10/2004 v objemu 156 000,- Kč za účelem 

úhrady výdajů spojených s volbami,

• projednala žádost o mimořádný příspěvek 

pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola 

Napajedla a neschválila poskytnutí mimo-

řádného příspěvku 40 000,- Kč na úhradu 

nákladů spojených se stěhováním odlou-

čeného pracoviště MŠ Nábřeží a schválila 

navýšení letošních provozních nákladů na 

úkor zisku o potřebnou částku v souvislosti 

s uvedenými náklady,

• projednala žádost o mimořádný příspěvek 

ve výši 4 000,- Kč pro soubor Radovan na 

úhradu nákladů spojených s dopravou 

souboru na folklorní festival v Petrově u 

Strážnice - Pozdní sběr a nechválila poskyt-

nutí mimořádného příspěvku v roce 2004 

a schválila navýšení letošních provozních 

nákladů příspěvkové organizace Klub kul-

tury na úkor zisku o potřebnou částku v 

souvislosti s uvedenými náklady.

Pøíspìvkové organizace
• seznámila se s výsledky hospodaření a 

s návrhem na rozdělení hospodářského 

výsledku za rok 2003 u příspěvkových 

organizací zřizovaných městem Napajedla 

a schválila hospodářský výsledek za rok 

2003 a návrh na jeho rozdělení do záko-

nem stanovených fondů příspěvkovým 

organizacím

- Základní škola Napajedla, Komenského 

268, 

- Základní škola Napajedla, Komenského 

298, 

- Mateřská šk. Napajedla,

- Klub Kultury Napajedla a Bytové a 

tepelné hospodářství Napajedla,

• seznámila se s návrhem rozpočtu příspěvko-

vé organizace Bytové a tepelné hospodářství 

na rok 2004 a schválila rozpočet příspěvkové 

organizace Bytové a tepelné hospodářství 

dle návrhu. 

Výbìrové øízení 
• projednala návrh komise pro posouzení a 

hodnocení nabídek o výsledku hodnocení 

výběrového řízení na výběr dodavatele 

akce „Napajedla – místní komunikace a in-

ženýrské sítě Malina III“ a schválila zrušení 

výběrového řízení. 

Rùzné
• projednala odvolání podnikatele M. 

Masaříka podané dne 28. 4. 2004 proti 

rozhodnutí rady města ze dne 29. 3. 2004, 

č. j. PP 5/2102 a přijala stanovisko odvolání 

nevyhovět, 

• schválila prodej nově zbudovaných ur-

nových míst, včetně žulového obložení za 

cenu 10 000,- Kč,

• souhlasila s rozebráním části obvodové 

stěny prodejní buňky ve vlastnictví města, 

oddělující ji od prodejní buňky ve vlastnictví 

Gabriely Řezníčkové, za účelem osazení dveří, 

které budou zajišťovat samostatný vstup na 

WC pro G. Řezníčkovou. Podmínkou tohoto 

souhlasu je, že G. Řezníčková po skončení 

nájemní smlouvy uvede vše do původního 

stavu bez nároku na úhrady nákladů či 

zhodnocení.

Správní záležitosti
• schválila termíny zasedání rady a zastupi-

telstva města pro druhé pololetí 2004, 

• seznámila se s informací o přípravě návrhu 

Zásad a podmínek pro prodej bytů z majetku 

města na ul. Zábraní, č. p. 1365 – 1367 a č. p. 

1376 – 1377 v Napajedlích,

• seznámila se s problematikou a nabídkou 

auditorských služeb a uložila ing. I. Šlímovi, 

ved. fin. odboru oslovit vybrané auditorské 

společnosti v regionu s nabídkou zajištění 

auditu města (příspěvkových organizací, 

obchodních společností) za rok 2004,

• projednala poskytování prostoru v Napa-

jedelských novinách pro politickou reklamu 

a agitaci a schválila poskytování prostoru 

v Napajedelských novinách pro politické 

strany v rámci volebních kampaní vydáním 

volební přílohy před každými komunálními 

volbami za rovných podmínek pro všechny 

politické strany, kterým bude v zákonné 

lhůtě zaregistrována bezvadná kandidátní 

listina na území volebního obvodu města 

Napajedla. Před volbami do zastupitelstev 

krajů, Poslanecké sněmovny Parlamen-

tu České republiky, Senátu Parlamentu 

České republiky a voleb do Evropského 

parlamentu prostor pro tento účel nebude 

poskytován.

Bez usnesení
• vzala na vědomí zápis z jednání sportovní 

komise dne 4. 5. 2004, 

• vzala na vědomí zápis z jednání SOZ dne 

4. 5. 2004,

• vzala na vědomí zápis z jednání sociální 

komise ze dne 3. 5. 2004, 

• vzala na vědomí zápis z jednání stavební 

komise ze dne 6. 5. 2004,

• vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské 

Policie Napajedla za měsíc duben 2004,

• vzala na vědomí zápis z jednání kulturní 

komise dne 11. 5. 2004. -r-

Přerušení dodávek el. energie
Jihomoravská energetika a.s. v 

souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. § 

25 odst. (4) d) 6. oznamuje, že z důvodu 

plánovaných prací na zařízení distri-

buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, 

údržbových a revizních prací - bude 

v pátek 2. července 2004

� v ulicích Nad Zámkem a Divišova 

v době od 11.45 do 15.15 hodin 

� a v ulicích Pod Kalvárií a Hřbitov-

ní v době od 7.45 do 12.15 hodin 

přerušena dodávka elektrické 

energie.

Omlouváme se za problémy, které 

jsou s touto akcí spojeny a děkujeme za 

pochopení.Použití vlastního náhradního 

zdroje je možné jen po předchozím 

projednání s technikem OP RCD Otro-

kovice. JME
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V pátek 11. a 12. června se v historicky prvních volbách do Evropského parlamentu volilo v 

šesti okrscích. Foto J. Souček

NBTH a TSM
• Rada města dne 24. 5. 2004 jako 

jediný společník v působnosti v valné 

hromady NBTH, s.r.o. byla seznámena 

s výroční zprávou společnosti NBTH, 

s.r.o. za rok 2003 a projednala účetní 

závěrku společnosti. Svým usnese-

ním  doporučila Zastupitelstvu města 

schválit roční účetní závěrku za rok 

2003 a řešit vzniklou ztrátu následují-

cím způsobem: hospodářská ztráta za 

kalendářní rok 2003 bude zaúčtována 

na účet „Hospodářský výsledek minu-

lých let“ a bude vyrovnána ze zisku 

společnosti v následujících letech. Dále 

byla seznámena se Zápisem z jednání 

dozorčí rady společnosti NBTH, s.r.o. 

ze dne 20. 5. 2004.

• Rada města Napajedla jako jediný 

společník v působnosti valné hromady 

Technické správy města, s.r.o. byla se-

známena s výroční zprávou společnosti 

Technická správa města, s.r.o. za rok 

2003. Doporučila Zastupitelstvu města 

schválit  účetní závěrku za rok 2003 a 

schválit rozdělení zisku takto:

rezervní fond 10.000,-- Kč

nerozdělený zisk 21.954,53 Kč

Dále vzala na vědomí informaci 

o potřebě nákupu nové techniky a 

jejích cenách, seznámila se s  vlivem 

změny sazby DPH na ceny prací pro-

váděných TSM, s.r.o. a pověřila ing. 

Šlímu, ved. fin. odboru a ing. A. Jirků, 

ředitele TSM, s.r.o., vypracováním ná-

vrhu řešení vzniklé situace. Vzala na 

vědomí zprávu ředitele TSM, s.r.o. o 

provádění zimní údržby a uložila ing. A. 

Jirků, řediteli TSM, s.r.o., předložit plán 

zimní údržby 2004/2005 ke schválení na 

prvním řádném zasedání ZM v 2. polo-

letí roku 2004. Jako jediný společník v 

působnosti valné hromady Technické 

správy města, s.r.o. byla seznámena se 

Zápisem ze schůzky dozorčí rady TSM, 

s.r.o. ze dne 19. 5. 2004. -r-

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2004 v Napajedlích
Název strany Počet hlasů %

Občanská demokratická strana 451 24,80

Komunistická strana Čech a Moravy 423 23,26

SNK sdružení nezávislých a Evropští demokrati 332 18,26

KDU - Čs. strana lidová 204 11,22

České strana sociálně demokratická 133 7,31

Nezávislí 105 5,77

Strana zelených 52 2,66

Sdružení nestraníků 24 1,32

Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě 14 0,77

Pravý Blok 13 0,71

Unie liberální demokracie 10 0,55

Strana za životní jistoty 10 0,55

Nezávislá iniciativa 9 0,49

Balbínova poetická strana 8 0,44

Republikáni M. Sládka 6 0,33

Strana demokratického socialismu 4 0,22

Strana zdravého rozumu 4 0,22

Konzervativní strana 4 0,22

Koruna Česká 3 0,16

Strana venkova - spoj. občanské síly 3 0,16

Humanistická aliance 2 0,11

Helax-Ostrava se baví 1 0,05

Národní koalice 1 0,05

Strana práce 1 0,05

Strana pro otevřenou společnost 00 xx

Strana občanů republiky České 00 xx

Masarykova demokratická strana 00 xx

Dělnická strana 0 x 00 xx

Svobodní 00 xx

V. Kožený - Občan.feder. demokr. 00 xx

Kabelová televize Napajedla vyhla-

šuje konkurz na externího správce 

internetových stránek www.ntvcable.

cz a www.napajedla.net a správce strá-

nek klientů www.napajedla.net. 

Své nabídky s uvedením odkazů 

nebo náhledů na Vámi vytvořené pre-

zentace a ceník služeb zasílejte na adresu 

webmaster@ntvcable.cz.

Uzávěrka je 18. července 2004.

Představitelé města poděkovali za dlouholetou činnost ve vedení kina Napajedla manželům 

Pavlíkovým.
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Okolo klášterní kaple
První akcí v prostorách bývalé kaple byl 

v roce 2002 Vánoční koncert. Od té doby si 

nevšední prostor získal okruh příznivců a akci 

od akce k nim přibývají další. Byly to

� koncerty

- Moravských učitelů

- Posluchačů církevní konzervatoře v 

Kroměříži

- Velikonoce s Radovánkem

- Vánoční koncerty 2003

- Džezový koncert Sitting Men Jazz Kro-

měříž

- Kytarový koncert  Petra Hudce a Karla 

Kloupara

- Cimbál jak ho neznáte 

- a několik úspěšných koncertů domácí 

ZUŠ R. Firkušného

� výstavy

- Velikonoce 2003

- Skauting v Napajedlích

- Výtvarníci z Napajedelska

- Místo k žití - archeologická (právě teď)

� společenské akce 

- Setkání radnice s podnikateli 

� a knižní burza. 

� Stav sbírky na obnovu kaple k 31. 3. 

2004 byl 93 768 Kč. O použití prostředků 

z této sbírky rozhodne městské zastupi-

telstvo. 

� V letošním roce bylo z rozpočtu města 

vybudováno nové sociální zařízení a 

upraveno zázemí kaple nákladem 100 000 

Kč. V nejbližší době budou zahájeny  

projekční práce na 

- generální rekonstrukci střechy

- výměnu oken

- opravu fasády  a vstupů 

- a opravu vnitřního prostoru kaple. -r-

Klášterní kaple má nový klavír. Nástroj 

Janáček od firmy Bohemia piano z Hradce 

Králové, který daroval městu Napajedla 

člen Rady města Napajedla RNDr. Zdeněk 

Hubáček, CSc. 

První koncert patřil učitelkám Základní 

umělecké školy R. Firkušného Ivě Kosové 

a Lence Květákové a Ondřeji Hubáčkovi, 

studentu Janáčkovy akademie múzických 

umění v Brně. 

Na úvod koncertu poděkovala dárci za 

města Napajedla místostarostka Ing. Irena 

Brabcová.

Ve svém úvodním projevu uvedla přehled 

aktivit, které se v nevšedním prostoru bývalé 

klášterní kaple dosud uskutečnily a současně 

odpověděla i na některé dotazy a nevyřčené 

připomínky návštěvníků koncertní a výstavní 

síně: „Slýchám dotazy: To jste nemohli tu 

Kapli aspoň vymalovat? Ne nemohli. Jednak si 

myslím, že patina, kterou na stěnách vidíte, do 

zatím nezrekonstruovaného prostoru patří a 

hlavně - zdivo stále vysychá a před malováním 

bude nutné rekonstruovat rozvody elektro a 

topení. Otvor ve vitráži nebyl rovněž schválně 

opraven, neboť pomáhá větrání místnosti a 

vysoušení zdiva. Buďme trpěliví a těšme se, 

Janáček v klášterní kapli

že se nám podaří z tohoto prostoru časem 

společně vytvořit plnohodnotný kulturní 

stánek.“

 Z projevu Ing. Brabcové jsme dále čerpali 

při sestavení zajímavostí „Okolo klášterní 

kaple“. -r-

První pomoc beze změn
Žádné změny v zajištění lékařské 

služby první pomoci  ve Zlínském kraji 

od 1. července letošního roku nenasta-

nou, a to ani v odměňování praktických 

lékařů, kteří tyto služby vykonávají. Tyto 

závěry vyplynuly z dnešního jednání 

představitelů Zlínského kraje a Územní-

ho střediska záchranné služby Zlín.

„Lékařská služba první pomoci 

bude od července řešena současným 

způsobem. V rámci Územního střediska 

záchranné služby Zlín bude první pomoc 

zajišťována lékaři, kteří budou ochotni 

vykonávat tyto služby za současných 

smluvních podmínek. Finanční možnosti 

krajského rozpočtu a negativní dopad 

zvýšení DPH u investičních akcí nám 

nedávají možnost přistoupit na poža-

davky praktických lékařů na navýšení 

odměn,“  uvedla krajská radní Ester 

Cvejnová, která je zodpovědná za oblast 

zdravotnictví.

Ve všední dny bude služba nadále za-

jišťována od 17 do 22 hodin, o sobotách, 

nedělích a svátcích od 8 do 22 hodin. 

Odměna za tyto služby je stanovena 

ve všední dny na 200 korun za hodinu, 

o sobotách, nedělích a svátcích na 300 

korun za hodinu.

„U zajištění rozsahu služeb se pro 

občany Zlínského kraje tedy nic nezmě-

ní,“ zdůraznila Ester Cvejnová. -kam-

Na slovíčko
Děkujeme neznámému čtenáři za jeho 

názor na poskytování služeb jednoho podniku 

v našem městě. Bohužel, zapomněl k dopisu 

připojit své jméno. Jsme ochotni respektovat 

přání autora nezveřejnit jeho plné jméno v 

tisku, ale jak jsme již dříve dali na vědomí, 

nebudeme otiskovat názory, jejichž autor je 

pro nás neznámý.

Děkujeme za pochopení. Redakce 

Vandalismus nebo krádež?
Stále častěji se setkáváme i v našem městě 

s různými projevy vandalismu. 

Většina obyvatel Napajedel se snaží, aby 

město bylo krásnější a podle svých možností 

osazují okna, balkony a zahrádky nejrůznější-

mi květinami. Aby jejich úsilí bylo umocněno, 

vyhlásila radnice soutěž Rozkvetlé město. 

Také my, pracovnice Knihovny Napajedla, 

jsme chtěly potěšit sebe i ostatní rozkvetlými 

okny, ale někdo nám nepřeje. 

V loňském roce nějaký nenechavec ukradl 

z našich oken celé truhlíky i s muškáty. Letos 

jsou truhlíky přišroubované a proti zlodějům 

zabezpečené díky panu F. Nevařilovi z Tech-

nické správy města. Ale vandal se nevzdal. 

Truhlíky sice jsou na svých místech, ale s 

muškáty je to horší. Část se jich po jedné 

noci válela pod okny. Možná byla důvodem k 

vyplenění truhlíků jen potřeba ničit, možná si 

část rostlin „květinový lupič“ odnesl domů.

Že by pro město 

krásnější? Možná se 

přihlásí i do výše zmiňo-

vané soutěže, kdoví? 

Rády mu přejeme, 

aby uspěl. Proč však na 

cizí účet?

Knihovna Napajedla
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Ochrana životního prostředí se stala neod-

myslitelnou součástí pracovní kultury zaměst-

nanců Fatry. Dokládají to výsledky dosahované 

dlouhodobě v jednotlivých oblastech.

� Systém environmentálního manage-
mentu
Systém environmentálního managementu 

(EMS) je v Napajedlích zaveden a certifikován 

od roku 2000. V roce 2003 byla úspěšně obhá-

jena funkčnost systému dle ČSN EN ISO14001 

při recertifikaci společností LRQA. 

� Odpadové hospodářství
Většina výrobních procesů při současné 

úrovni poznání a úrovní technologií s sebou 

přináší jako nezbytnou součást výrobního 

cyklu vznik odpadů. Vznikající odpady mají své 

aspekty environmentální, tedy týkající se život-

ního prostředí, i aspekty ekonomické. Logickou 

snahou každého podnikatelského subjektu je 

tedy snižovat množství vznikajících odpadů. 

� Ochrana ovzduší
Fatra každoročně snižuje úroveň znečiš-

ťování ovzduší. Z hlediska používaných tech-

nologií jde zejména o těkavé organické látky 

(VOC). Dalším přínosem ke zvýšení ochrany 

ovzduší je odlučovacího zařízení RTO, které 

bylo uvedeno do provozu v Napajedlích v le-

tošním roce. Splňuje přísné emisní limity dané 

legislativou České republiky i legislativou Ev-

ropské unie, především však prospívá čistotě 

ovzduší v Napajedlích a v blízkém okolí.

� Staré ekologické zátěže
Ekologické chování Fatry se od loňského 

roku vztahuje i na provozovnu v Chropyni, kde 

byly identifikovány staré ekologické zátěže. 

V souladu s analýzou rizik byl společně s orgá-

ny státní správy a odbornou firmou stanoven 

postup odstranění těchto zátěží. Sanační práce 

probíhaly ve čtyřech lokalitách. V loňském 

roce  bylo odstraněno 435 tun kontaminované 

Fatra a životní prostøedí

Kolik si vyděláváme
V prvním čtvrtletí letošního roku jsme 

si všichni vydělali v průměru o 1 356 Kč 

víc než ve stejném období roku loňského 

- 16 722 korun.

Ještě lépe na tom byli zaměstnanci stát-

ního sektoru. Mzda jim průměrně vzrostla o 

1 409 korun, naopak lidem v podnikatelském 

sektoru se zvýšila jen o 1 345 korun. I tak 

však jsou jejich mzdy asi o tisíc korun vyšší 

než u státních zaměstnanců. 

Nejvíce brali lidé v oboru finančního 

zprostředkování - 36 tisíc. Výrazně si v me-

ziročním porovnání polepšili zaměstnanci 

ve stavebnictví a také učitelé. Nejméně 

stále berou lidé v oboru zpracování oděvů 

a kožešin - necelých deset tisíc korun. Platy 

nijak zvlášť nevzrostly ani v zemědělství a 

zeminy a demoličních odpadů a nahrazeno 

čistou zeminou. V letošním roce budou sanační 

práce dokončeny.

� Kolik nás stojí ochrana životního 
prostředí
Náklady na provoz zařízení sloužících 

k ochraně životního prostředí, odstraňování 

odpadů, čištění odpadních vod a na činnosti 

související s ochranou životního prostředí byly 

za rok 2003 vyčísleny na 36,7 mil. Kč. Součas-

ně bylo vynaloženo 10,7 mil. Kč na investice 

sloužící k ochraně životního prostředí.  

- veb-

myslivosti, průměrně tu lidé mají jedenáct 

tisíc korun. 

Vyšší mzdy už tradičně vyplácejí firmy v 

mezinárodním vlastnictví. Svým lidem dávají 

měsíčně 21 332 korun. Nejnižší mzdy jsou 

naopak ve firmách vlastněných družstvy, 

kde se pohybují na zhruba poloviční úrovni 

10 756 korun. 

Průměrná hrubá měsíční mzda v 

1. IV. 2004 ve vybraných oborech (v Kč)

zemědělství 11 501 

ubytování a stravování 12 231 

vzdělávání 14 548 

stavebnictví 16 049 

průmysl 16 361 

doprava a spoje 18 152 

veřejná správa 18 567 

finanční zprostředkování 36 053 

Zdroj: ČSÚ 
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Kromě 1. září a letních prázdnin bychom 

mohli  ve škole považovat za měřítko času 

ještě dvě události: Vánoční besídky a jednou 

za dva roky, kdy si uvědomujeme, jak ten čas 

rychle letí, naši Akademii. 

Málokteré oko kantorovo zůstane suché, 

protože se vzpomínáním na předešlé ročníky 

Akademie nemůžeme zapomenout na bývalé 

žáky. Ale ani  rodičové, babičky, strýčkové 

a nejbližší příbuzní se neubrání tomu tak 

příjemnému rozechvění a zrychlenému tepu 

srdce, když zrovna jejich chlapeček nebo 

holčička hraje v pohádce muchomůrku a 

je celou dobu přikrčená u stromku. A to ani 

nemusí mluvit a hned v ní celá rodina vidí 

budoucí herečku, ne-li přímo Super star! Ale 

tak to musí být. Podporujme i sebemenší 

výkony, hlavně když je chuť pracovat.

Letošní akademie se opět pyšnila origi-

nálním  názvem: Z pohádky do pohádky. Nad 

všemi vílami, zvonečky, princeznami, tuláky, 

zvířátky, labutěmi, čerticemi držely žezlo uči-

telky Hana Jurásková a  Katarína Marčíková. 

Celým pořadem provázeli Bára Kolajová v roli 

spořádané  pohádkové víly a Petr Vojtík, coby 

chlapec dnešní doby bez zájmu o cokoli, co 

nemá klávesnici a nebliká. 

Od samého rána se více jak půlce školy 

třepal žaludek strachy. Jak dopadneme? 

Bude se naše představení líbit? Nevypískají 

nás? Vždyť naši spolužáci dokáži být lec-

kdy krutí. Nakonec každý musel uznat, že 

letošní akademie byla více jak zdařilá a že 

naše mládež ukázala, že svět jí má skutečně 

co závidět - tak také zněla slova závěrečné 

Květinový den
Květinového dne se naše škola zú-

častnila počtvrté. Tentokrát jsme sbírali 

peníze na léčení rakoviny prostaty. A jak 

všechno letos proběhalo? 

Ráno před vyučováním jsme se my, 

Mladí novináři, sešli a rozdělili se do 

skupinek. Celkem nás vyšlo do ulic města 

Napajedel dvacet. Jak jste nás mohli po-

znat? Kromě triček s logem Školní střely 

nás charakterizovaly žluté šátky, symbo-

lizující květy měsíčku lékařského. Koupí 

jedné kytičky jste mohli přispět nejméně 

dvaceti korunami. 

Prodali jsme 1 100 květinek a výnos 

sbírky byl 23 034,- Kč. 

Vám, kdo jste přispěli, ještě jednou 

děkujeme za všechny, kdo pomoc po-

třebují.  

P. Hanáčková a K. Kudlíková z 8.B

Na shledanou…
V naší Základní škole Komenského 268 

(stará škola) byl vyhlášen konkurz na místo 

ředitele, neboť ředitelka Helena Hegrová 

odchází do důchodu. Podrobnosti z jejího 

životopisu, kdy a kde se narodila, do jaké školy 

chodila apod. mi nepřipadají v tuto chvíli až 

tak důležité. Hlavní je, pro žáky i pro nás, její 

spolupracovníky, jakou je učitelkou.

Naše paní ředitelka je milá, svědomitá, 

vždy ochotná nabídnout pomocnou ruku a 

troufám si říct, že v dnešní „složité a nelehké 

době“ jednala vždy poctivě a spravedlivě. 

Proto je také oblíbená mezi žáky i učiteli. 

Posuďte sami:

„Hodně štěstí a zdraví bych chtěl popřát 

paní ředitelce a skvělé učitelce Heleně He-

grové. Bude jí škoda, protože je to bezvadná 

učitelka, která dokáže hodně naučit, všem 

pomoci a povzbudit je. Myslím si, i když je na 

naší škole hodně dobrých učitelů, naší paní 

ředitelku nikdo nenahradí… A to je veliká 

škoda. Určitě se nám všem bude stýskat, paní 

ředitelko! Jste prostě ta nejohleduplnější a 

nejlepší učitelka ve škole a proto Vám přeji, 

ať se dožijete krásným životem alespoň sta let, 

ať Vám zdraví slouží a máte se dobře.

Děkuji, že jste mne učila.

Váš žák Petr Kytlica“

No řekněte, může snad být pro učitelku 

lepší odměna?

Za pedagogický sbor S. Šulcová

písničky Ať nám svět závidí, jak jsme chytří, 

jak jsme šikovní….

Děkujeme všem našim skvělým žákům a 

také učitelům, kteří si při vší své práci najdou 

čas a sílu připravit tak nádherná vystoupení. 

Děkujeme samozřejmě všem, kteří nás pod-

porovali, byť jen psychicky.

Určit, kdo na Akademii zaujal nejvíce, 

by nebylo spravedlivé, protože všichni byli 

skvělí. A všichni máme co dělat, protože dva 

roky utečou jako voda. MM

Akademie na nové škole měří čas
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Bydleli jsme v chatě Orbita v Rožnově 

pod Radhoštěm. Chata je moc pěkná a ještě 

víc se nám líbilo na vycházkách. Viděli jsme 

čápa, ještěrky a dokonce i srnce.

Po dopoledním učení byly hry a soutěže, 

hráli jsme Z pohádky do pohádky a jedna 

paní nám povídala o životě lidí na Valašsku, 

o zvířatech, rostlinách a dětech, jak si dříve 

hrávaly. A jednu hru nás naučila, jmenuje se 

„Kloubokovaná“, je rychlá, není jednoduchá, 

ale našim klukům ze třídy to moc šlo. Prohlédli 

jsme si i skanzen, místní kostelík a nahlédli 

jsme i do několika obchodů. Neměli jsme ani 

chvilku volna, dělali jsme olympiádu, prošli 

stezkou odvahy a nakonec byl karneval. Já 

jsem byla za Indiánku. Poslední den jsme 

za všechny soutěže pobrali spousty cen a 

diplomů. 

Nejlepší zpěváci
V květnu se konal v nové škole v Napa-

jedlích 4. ročník okrskového kola pěvecké 

soutěže. Rozdělena byla do dvou věkových 

kategorií. První kategorii tvořili žáci 2. a 3. 

tříd, II. kategorii žáci 4. a 5. tříd, kteří zpívali 

písně lidové i moderní. Soutěž obeslaly 

vždy čtyřmi reprezentanty základní školy 

z Halenkovic, Pohořelic, Spytihněvi, Žlutavy 

a Napajedel.

Vítězové jednotlivých kategorií:

 I. kategorie
Lidové písně

1. Lenka Daňková, Žlutava

2. Michaela Přílučíková, Pohořelice

3. Klára Maňásková, Spytihněv

Moderní písně

1. Nikola Pavlíková, Žlutava

2. Petra Zbudilová, Pohořelice

3. Kristýna Geržová, Napajedla

 II. kategorie
Lidové písně

1. Veronika Schovajsová, Napajedla

2. Petr Šamša, Žlutava

3. Michaela Essenderová, Halenkovice

Moderní písně

1. Zuzana Křičková, Halenkovice

2. Dana Chudobová, Napajedla

3. Michaela Navrátilová, Žlutava

Mgr. Ivana Antonová

Škola v přírodě
Letošní školy 

v přírodě, od 10. 

do 15. května, se 

zúčastnilo pouze 

jedenatřicet žáků. 

Ne snad proto, že 

by děti neměly zá-

jem: Bohužel, těsně 

před odjezdem, se 

ve třídě 3. A vy-

skytla spála. Z toho 

důvodu mohli na 

Orbitu, kde jsme 

byli ubytování již 

třetím rokem, odjet 

pouze žáci čtvrtých 

tříd. 

Dopis ze školy v přírodě

A to je naše 3. A na škole v přírodě.

Když nás počasí "uvěznilo" v chatě.

Také nám moc chutnalo a paní učitelky 

I. Antonová a Bičanová na nás byly moc 

hodné. Také paní vychovatelka V. Geherová 

i zdravotní sestra L. Benešová. 

Chtěla bych se sem ještě někdy vrátit.

Veronika Žaludková, 3. A (byla s námi i 3.B)

I když nás celý týden provázelo chladné 

a deštivé počasí, děti se v žádném případě 

nenudily. Diskotéka, táborák, stezka odva-

hy, výlet do Rožnova za nákupy, návštěva 

skanzenu, plavání v krytém bazénu s tobo-

gánem… byl to prostě báječný týden plný 

zábavy, soutěží a navazování kamarádských 

vztahů. A ty přetrvají, i když fotografie či milé 

veršování upadnou do zapomnění:

Naše škola v přírodě

ta je vždycky v pohodě.

Ve skanzenu líbilo se všem,

jak se dříve žilo, no to je sen…

Hon na vlka zvládli všichni,

plnit úkoly se nezalekli.

Karneval byl pěkný též,

i když z některých masek šel děs.

Při stezce odvahy jsme se trošku báli,

ale jen malinko, všichni jsme ji zvládli.

Také plavání v bazénu bylo prima,

na toboganu jezdit byla psina.

Škoda, že museli jsme domů,

ahoj, přírodo,

bylo to bezva, fajn a super,

prostě nemělo to chybu!

Foto a text S. Šulcová
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Na přelomu měsíce března a dubna 

navštívili Knihovnu Napajedla žáci 1. – 5. 

ročníků obou základních škol.

„Namaluj  obrázek“ Něco na závěr 
školního roku

a něco na prázdniny
Školní rok 2003/2004 je pomalu za námi 

a čekají nás opět dlouhé prázdniny. Ale 

protože Dům dětí a mládeže Napajedla fun-

guje jak ve školní dny, tak i o prázdninách, 

chtěli bychom  shrnout veškerou činnost, 

kterou provozujeme. Přes školní rok mohly 

děti u nás navštěvovat zájmové kroužky 

různého zaměření. Od sportovních, hu-

debních až po tvůrčí a vzdělávací.  

Letos poprvé se u nás otevřely Ta-

neční, do kterých se přihlásily jak děti ze 

základních škol, tak i ze škol středních.

Týden má 7 dní a mnozí z Vás by si 

řekli „a co o víkendu?“

Tak pokud se někomu právě nechtělo 

soutěžit třeba v aerobiku, v šachu, ve 

střelbě nebo  v plastikovém modelaření, 

mohl si jít s námi zaplavat, pobavit se na 

Perníčkovém bále nebo si něco vyrobit a 

zazpívat na Dětském dni. Možností bylo 

samozřejmě více. Záleželo na každém, 

která zábava mu nejvíce vyhovovala.

O letních prázdninách jezdíme na 

tábory. Opět si děti mohou vybrat činnost, 

která je jim  nejvíce blízká. Rybářský tábor, 

Kytarák, Stanový tábor, Aerobik, Fotbal a 

oblíbené Přídomečkové tábory. 

Pokud někdo z rodičů ještě nevybral 

svému dítěti tábor, nějaká místa jsou 

ještě volná!

Stačí zavolat na tel 577944091, kde se 

dozvíte více.

Každopádně všem dětem a rodičům 

přejeme hezké prázdniny a pokud si v záři 

nebudete moci vybrat z velké nabídky, 

rádi Vám poradíme.

Děkujeme všem, kteří se v tomto škol-

ním roce jakýmkoliv způsobem podíleli 

na činnosti DDM Napajedla.

DDM Napajedla

Letní tábory - volná místa
„Mladý zálesák“

Držková – Hutě, 17. - 24. července 

2004

Kdo máte rádi dobrodružství, spaní 

ve stanu a život v přírodě, tento tábor je 

pro vás to pravé! 

„Život kmene Ryb – ker – kytů“

Osvětimany, 16. – 23. srpna 2004

Prastarý kmen Ryb-ker-kytů vynikal 

především v rybaření, výrobě keramiky 

a hře na kytaru a jiné strunné nástroje. 

Pronikněte společně s námi do jejich 

zajímavého způsobu života!

„Přídomečkový tábor“

DDM Napajedla, 1. - 2. a  7. – 9. čer-

vence 2004

Oldřichovice, 16. – 20. srpna 2004

DDM Napajedla, 23. – 27. srpna 2004

Před prázdninami
Absolvenstské koncerty v Základní 

umělecké škole R. Firkušného uzavřely další 

školní rok. Všichni účinkující podali výkon 

podle svých sil. Za mimořádné lze označit 

vystoupení flétnistky Evy Šmídové ze třídy 

pana učitele Verbíka. Velký úspěch měl u 

posluchačů houslový soubor paní učitelky 

Dáši Kaňovské. 

Poslední koncert se konal 16. června. 

Patřil komorním souborům a představili se 

akordeonisté, flétnisté, kytaristé, houslisté a 

cimbálová muzika. 

Mimořádnou událostí posledních měsíců 

školního roku byl i koncert, při němž poprvé 

zaznělo nový křídlo, velkorysý dar nejen 

žákům školy, ale všem milovníkům hudby 

v Napajedlích. 

Děkujeme.  L. Hanáčková

Při besedách se děti seznámily s knihov-

nou, výpůjčním řádem, naučily se orientaci 

při hledání a výběru knih. Ty starší se zaujetím 

poslouchaly vyprávění o vzniku a historii 

knihy. Hrály společně hry, při kterých využily 

nově získané informace.

Na závěr dostaly za úkol namalovat 

obrázek na kalendářík knihovny, který kaž-

doročně obdrží všichni čtenáři při zaplacení 

poplatku. 

Kalendářík je každý rok  jiný. Liší  se nejen 

barvou, ale i obrázkem na přední straně. Děti 

mohly použít jakoukoli techniku, barvy, vše 

záleželo jen na jejich šikovnosti a fantazii.

A jak se jim to povedlo? To můžete posou-

dit i vy ostatní. Všechny kresby jsou vystaveny 

ve vstupní hale před knihovnou. 

Vybrané obrázky budou zdobit kalendá-

říky knihovny v dalších letech a jejich autoři 

budou odměněni.

Martina Hrančíková, Knihovna Napajedla
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Hasiči nejen dětem
Sbor dobrovolných hasičů města uspo-

řádal v rámci preventivně výchovné činnosti 

dvě akce.

První z nich byla beseda o historii 

dobrovolné požární ochrany v Napajedlích 

spojená s ukázkou požární techniky a konala 

se v Klubu důchodců v domu pečovatelské 

služby v Sadové ulici. A. Škopíková, Z. Hradil 

a K. Šilcová informovali členy klubu o činnosti 

klubu mladých hasičů a svůj výklad doložili 

bohatou fotodokumentací. V prostoru před 

hasičskou zbrojnicí si senioři se zájmem pro-

hlédli cisternové stříkačky CAS 8 a dopravní 

automobil DVS 12, které jim představil P. 

Škopík. A na závěr zavítali členové klubu 

důchodců i do klubovny zbrojnice, kde pro 

ně byla připravena výstavka fotografií, cen a 

plaket ze soutěží. 

Pro besedu s dětmi z mateřské školy 

a mladších školních dětí si hasiči zvolili 1. 

červen. Věnovali dětem k svátku celé dopo-

ledne a připravili pro ně zajímavý program 

na prostranství před městským kinem. Stovka 

předškoláčků a 50 žáků druhých a čtvrtých 

tříd z nové školy si s radostí zastříkali ze 

džberových stříkaček na barevné plechovky 

a fandili mladým hasičům při ukázce jejich 

dovedností. Při návštěvě nejmenších dětí 

hasiči nezapomněli ani na pohádku, starším 

dětem zase nabídli členství v kolektivu mla-

dých hasičů.

SDH Napajedla
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Ve dnech 1. – 9. května pořádal cyklo-

turistický kroužek Klubu českých turistů v 

Napajedlích osmidenní túru – 5. ročník jarních 

kilometrů na kole. Co všechno lze na takovém 

výletě zažít dokládá deníkový záznam jednoho 

z účastníků.

Ranním vlakem jedeme přes Přerov, Bo-

humín, Čadcu do Žiliny. Ještě na našem území 

jsme nabrali zpoždění a v Žilině ujel rychlík. Do 

Popradu – Tater přijíždíme s dvouhodinovým 

zpožděním. Zde nás čeká auto, které nám veze 

jízdní kola. To mělo cestou také problém s utrže-

ným kabelem od alternátoru někde u Zádveřic. 

Ihned vykládáme kola z auta, převlékáme se a 

v 15 hodin vyjíždíme směr Hranovica, Vernár, 

Pusté Pole, Telgárt (bývalé Švermovo), Červená 

Skala, Vaľkovňa do Pohorelské Maši. Cestou nás 

dohnala přeháňka ve Vernáru, kde se uchyluje-

me pod střechu. „Pohostinstvo/Obecný úrad.“ 

- vše v jedné budově. Po chvíli pokračujeme 

v jízdě do Pohorelské Maši a po 55 kilomet-

rech dosahujeme kemp GINDURA. Druhý den 

odjíždíme v 9:10 hodin přes Heľpu do Brezna, 

kde se občerstvujeme „Pod zeleným stromem.“ 

Obědváme ošizené halušky s brynzou, kterou 

naředili asi mlékem. Nic moc a cena moc - 70,- Sk. 

Po jídle znovu sedáme na kola a stoupáme do 

sedla Zbojské 720 m.n.m. V sedle zabočujeme 

ze silnice na polňačku a horňačku, jejíž strmost 

nás nutí kola tlačit až do sedla Burda, 1 006 m. 

Odtud nás čeká pěkný sjezd po penetrované 

lesní cestě s občasnými výtluky ve vozovce do 

Závadky nad Hronom, Heľpy. Ve 20 hodin jsme 

v kempu a máme za sebou 85 km. 

I třetí den jedeme stále do kopce. Přes 

Vaľkovňu, Červenou skalu až do sedla Javo-

rinka –výška 965 m. Z Javorinky prudký sjezd 

do Muráně. Po obědě v Muráni vyjíždíme do 

velkého stoupání směr Muráňský hrad. Po dvou 

hodinách usilovného výstupu a občas i výjezdu 

přijíždíme na Veľkú Lúku – Piesky, 888 m. 

Veľká Lúka v době „Slovenského povstání“ 

sloužila jako letiště povstalých partyzánů. Nyní je 

zde hřebčín s chovem huculů „muráňský norik“. 

Je to šlechtěný kůň pro těžkou práci v lese. 

Při sjezdu lesní cestou Milan popustil 

otěže „svému oři“. Předním kolem najel do 

naplaveniny, která ho katapultovala ze sedla. 

Naštěstí dopadl poměrně dobře s trochou 

odřenin na noze a naraženými zády. Hlavu mu 

chránila skořápka ve formě ochranné přilby. 

Po očištění dresu pokračoval v jízdě dál. Dnes 

jsme ujeli 55 km.

Následující den odbočujeme hned před 

Vaľkovňou vpravo na lesní cestu. Je to pěkná 

asfaltka, která po 4 km pokračuje lesní cestou 

horší kvality. Cestou se zastavujeme na pasece, 

na které je ještě dost sněhu a na jeho okrajích 

kvetou nádherné krokusy. Fotíme. Dále tlačíme 

kola strmou cestou do sedla Sitárovo. Odtud 

následuje sjezd do nádherné doliny Hronec a 

do Závadky nad Hronom. V Heľpe v restauraci 

„Annapolis“ obědváme opět brynzové halušky. 

Tentokrát velice dobré. 

Po poradě s domácím jedu „do hory“ na 

salaš. U bače kupuji ovčí sýr 120,- Sk za kilo a 

nechám se uhostit dvěma ručně řezanými čerpá-

ky plně nalitými žinčice. Pasou tu 500 oveček. Je 

na to pět chlapů na dojení, jeden pastýř a jeden 

bača. Loučím se s nimi a sjíždím pěknou silničkou 

zpět do Heľpy a do Pohorelské Maši.

Druhá parta jela na Dobšinou a Dedinky. 

Ľadová jaskyňa v Dobšiné je však čekala uza-

vřená. Bude „premávať” až od 15. května. Tak 

si po příjezdu do kempu ještě zajeli na halušky 

do Heľpy. Celkem 88 km.

Pátý den ráno nás budí liják. Loučíme se s 

Horehroním a po dešti přejíždíme přes Heľpu, 

Brezno a Čierny Balog do sedla Tlustý javor, 

1 015 m. Znovu nás kropí přeháňka. Schováváme 

se pod stříškou odpočivadla. Kousek od nás jsou 

pomníčky padlých vojáků z 2. světové války. Déšť 

ustal a sjíždíme dolů na Sihlu, pak stoupáme na 

Vrchslatinu a sjíždíme kolem sypané hráze s 

pitnou vodou do katastrálně druhého největšího 

města Slovenska, do Hriňové. Město není tak 

velké, ale má velké okolí se samotami a drobnými 

políčky okolo nich, zde nazývané lazy. Hriňová 

se nachází spolu s Detvou ve středu Slovenska 

– Podpolanie. Je to oblast s originální lidovou 

kulturou a stále živými folklorními tradicemi. 

Z množství produktů lidových řemesel jsou 

nejznámější vyřezávané dřevěné kříže, které 

míjíme při cestě a specifický hudební nástroj 

– fujara. Je zde víc než 300 km značených 

cykrotras. V Detve se fotíme před „Malovanou 

bránou“. Ubytováváme se za Detvou v části 

zvané Kostolná. Ujeto 94 km. Ruda měl dnes 

první defekt. 

Po snídani vyrážíme přes Očovou a Zolnou 

směr Banská Bystrica. Po turistické značce se 

dostáváme na hřeben. Zde Rudolf „koupil“ trn 

z akátu do přední pneumatiky. Po výměně duše 

sjíždíme do Veľké Lúky a do Sliače – kúpele. 

Hned cestou je Rudolf upozorněn, že mu 

uchází zadní kolo. Dofouká a jede dál. Po chvíli 

má defekt i na předním kole. Zastavuje a oba 

defekty opravuje za asistence Jitky a Romana. 

My se o události dovídáme mobilním telefonem 

a čekáme v restauraci „KOLKÁREŇ“. 

U servírky si objednáváme sedm polévek. Ta 

vytahuje mobil a někam volá. Po chvíli přijíždí ze 

Sliače borec autem značky Mercedes a přiváží 

žádanou polévku. 

Termální venkovní koupaliště má 24 °C 

teplou vodou. Vzduch 15 °C. Zaplaveme si a 

zkratkou přes les do Lukové, Zolné, Očové 

míříme do Kostolné. 57 km.

Sedmá etapa vede z Detvy přes Skliarovo, 

Bystré – Vrátka, Raticov vrch a stále stoupáme. 

Chvílemi pěšky, chvíli na kole. Z cesty je místy 

nádherný výhled na doliny pod námi a na stráně 

protějších kopců s posetými samotami. U „Hor-

ského hotelu Poľana“ zastavujeme v 13:50. Výška 

1 240 m, teplota vzduchu 5,9 °C. 

V hotelu je sauna, bazén a možnost provo-

zovat různé sportovní aktivity včetně lyžařské-

ho vleku a svahu za patřičný poplatek. Naše 

skupinka zůstává věrná kolům a vyjíždí dolů k 

vodopádům „Bystré“ a k vodní nádrži Hriňová. 

Ujeto 61 km.Dnes měl defekt Milan. 

Příští ráno je opět deštivé. Milan s námi 

nejede, lepí včerejší hřích. Projíždíme Očovou 

a Hrochoťskou dolinou na Hrochotský Mlyn. 

Seznamuji se s cyklistou z Detvy, který s námi 

ochotně jede pěknou asfaltovou silničkou 

okolo Bátovského balvanu, Janošíkovy skaly, 

Kyslinky a Polanky do sedla Prislop, 1 115 m. 

Dlouhý sjezd vede do Iviny, Želobudza, Hradné, 

Dúbravy. Slovensko prohrálo s Kanadou 1:2. 

Ujeto 55 km.

Končíme, jedeme přes Očovou do Zvolena. 

Fotíme se na mostě s hradem v pozadí. U nádraží 

nakládáme kola a bagáž na auto. U nádražní 

pokladny mě čeká překvapení až na mě vystoupí 

pot. Pokladní mně sděluje, že jeden lístek bude 

stát přes 650,- Sk. Na skupinovou jízdenku se 

slevou nemáme nárok. Z internetu ještě jsem měl 

zjištěnu poloviční cenu. Jdu do informací, kde 

mě vystavuje slečna bez problémů společnou 

jízdenku za polovic. 

Nasedáme do nové vlakové soupravy. 

Připojení lokomotivy se dělo automaticky bez 

pomoci železničáře „mezi vagony.“ Na nejbližší 

zastávce jdu s Liborem soupravu vyfotit. Popro-

sím strojvedoucího - „rušnovodiča“ jestli mohu 

za ním do „kokpitu“ a on souhlasí.

Motorová souprava je vyrobena v ŽOS 

Vrútky pod číslem 840.002 – 0, osazena je 12ti 

válcovým motorem Mercedes s uložením válců 

do V, max. rychlost 115 km/hod. + 13 km navíc, 

spotřeba 80 l nafty na 100 km. Při rychlosti 100 

km/hod je brzdná dráha vlaku 420 m. Má 110 

míst k sedění + 100 stání, 4 + 4 dveře na každé 

straně. Odpad z WC vozí s sebou, čili může se i 

ve stanici. Denně vlak ujede 700 km, vagon má 

6 náprav a zatím bylo vyrobeno 6 kusů vozů. 

Váží 76 tun a brzdí pneumaticky silou 96 tun, 

parkovací brzda 20 t.

Projíždíme mnoha tunely u Harmance, 

z nichž jeden je kruhový, takže trať po které 

jsme před chvíli jeli, vidíme pod sebou v údolí. 

Projíždíme i nejdelším tunelem v SR, jeho délka 

je 4 697 m. Pod námi i nad námi se střídají hluboké 

kaňony s jarně vybarvenou přírodou.

Třináctičlenný tým s věkovým rozložením 

od 26 do 68 let zdolal během devíti dnů v překrás-

né jarní přírodě Slovenského ráje, Horehroní, 

Muráňské planiny, Polany a Pod Polanou na 

jízdních kolech 566 km.

Jiří Kučera, KČT Napajedla

Májový týden očima cykloturisty

U malovaného kríža, nálada výborná. Slo-

venská reprezentace také prohrála na MS.

U malovanej detvanskej brány
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KINO Napajedla
Červen
� Neděle 20. 

 Bolero

� Středa, čtvrtek 23., 24. 

 Vítejte v džungli

� Neděle 27. 

 Choking Hazard

� Středa 30. června a 1. července 

 Gothika

Červenec
� Čtvrtek 1. 

 Gothika

� Neděle 4. 

 Riskni to s Polly

� Středa, čtvrtek 7. a 8. 

 Mambo taliano

� Neděle 11. (hrajeme v 16.30 a 19.30 hod)

 Umučení Krista 

� Středa, čtvrtek 14. a 15. 

 Samuraj

� Neděle 18. 

 Dvanáct do tuctu

� Středa, čtvrtek 21. a 22. 

 Strašidelný dům

� Neděle 25. 

 Van Helsing

� Středa, čtvrtek 28. a 29. 

 Návrat do Cold Mountain

KINO Napajedla, tel.: 577 944 247, 

kino.napajedla@volny.cz

Výstavy
Krajská galerie, zámek 
� Ivo Sedláček - Pocta čtenářům ubrusů 

- do  27. června 

Muzeum Jihovýchodní Moravy, 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.

Hvězdárna Zlín
� Výstava papírových modelů kosmické 

techniky. Do 30. června 

Slovácké muzeum Smetanovy sady
� Hvězdičky stříbrného plátna - Česká 

animovaná a loutková tvorba.  Výstava 

k Letní filmové škole v Uherském Hradišti, 

do 29. 8. 2004.

Památník Velké Moravy, Staré Město
� Co neodnesl čas… Přírůstky do sbírek 

Slováckého muzea, do 3. 10. 2004.

V. S. Kamamár ve spolupráci s městským  

informačním centrem Napajedla a Domem 

dětí a mládeže Napajedla Vás zve na I. ročník 

hudebního festivalu folkové, trampské, coun-

try a bluegrassové muziky Folkový žejdlík. 

Navazuje na nultý ročník festivalu, který se 

konal v loňském roce v Oldřichovicích.

Vystoupí: Amulet Napajedla, Nápoj zdar-

ma Olomouc, Arrest Bruntál, Duo V. V. Kop-

Rodinka nosálů se rozrostla
Dalším novým početným přírůstkem se 

mohou pochlubit v zlínské zoologické zahra-

dě. Na začátku května se nosálům červeným 

narodilo hned šest mláďat. K velké radosti 

ošetřovatelů se malí nosálci mají čile k světu. 

Prozatím neopouští bezpečí vnitřní ubikace, 

ale zanedlouho si již vyjdou na svou první 

procházku do venkovního výběhu.

Nosálové jsou středoamerickými a 

jihoamerickými příbuznými mývala. Patří 

mezi medvídkovité šelmy a  jejich typickým 

znakem je dlouhý a neobyčejně pohyblivý 

rypáčkovitý čenich. Neustále jim pátrají 

kolem sebe a strkají ho do každé skulinky. 

Při shánění potravy mají pruhované ocásky 

vztyčeny kolmo do výše. Jejich zadní kon-

četiny jsou delší než přední a tlapky mají 

lysá chodidla. Hustá srst pokrývá celé tělo 

včetně čumáčku s dlouhými smyslovými 

chlupy.

Jako stromová zvířata žijí v různých ty-

pech lesů – od tropických deštných pralesů 

po dubové lesy. Při pohybu ve stromech udr-

žují rovnováhu dlouhým ocasem, a protože je 

částečně chápavý, v případě potřeby se jím 

přidrží větve. Nosálové se nechovají nijak tiše 

a z míst, kde se pohybují, se ozývá směsice 

nejrůznějších zvuků – pískání, chrochtání, 

kvikot, rytí a hrabání. Nejaktivnější jsou zrá-

na a za soumraku, kdy neúnavně pobíhají a 

shání něco k snědku. Loví především hmyz 

– brouky, termity, mravence, štíry, pavouky. 

Na jejich jídelníčku se objeví i žáby, malí plazi 

velikosti ještěrek a drobní savci. Ještěrky 

a želvy mají nosálové obzvlášť velmi rádi 

a usilovně po nich pátrají. Noci pak tráví 

stočeni do klubíčka ve vidlici větví nebo v 

dutině stromu.

Na rozdíl od mývalů jsou nosálové velmi 

družná zvířata. Samice tvoří tlupy o deseti až 

třiceti členech, v době rozmnožování se k nim 

připojují dospělí samotářští samci. Březost 

trvá kolem 80 dní. Novorozenci váží jen kolem 

180 g, ale rostou velmi rychle. 11. den života 

se jim otevírají oči, mateřské mléko pijí čtyři 

týdny a do velikosti dospělých dorostou po 

roce a čtvrt.

Zoo Zlín chovala nosály již v 90. letech. 

Po téměř 10 letech jsme v loňském roce 

chov znovu obnovili a za necelý rok se naše 

skupinka výrazně rozrostla. V současné době 

tvoří kolekci 6 samiček, 2 samci a 6 mláďat. 

Návštěvníci mohou tyto nosaté šelmy spatřit 

v jihoamerické oblasti ve společném výběhu 

s prasaty pekari páskovanými. 

Romana Bujáčková

retiny Ostrava, Pangejt Třebíč, Taurus Zlín, 

Rensi Přerov, Ukume Hodonín, Host-band 

Hostišová, Kanálka Zlín, Laďa Sohr Otrokovi-

ce, Dušan „Berin“ Ouda Ždánice, Petr Hudec 

a Karel Kloupar Zlechov, Karel Černý Zlín, 

Endy Kubena a Martin Müler Dobřichovice 

+ Praha a Mira Machalík Uh. Ostroh.

Festival se koná 17. července na hřišti v 

Oldřichovicích (za špatného počasí v sále) 

v době od 10 do 22 hodin. Vstupné na celý 

den: 80,- Kč. 

Partnery festivalu jsou NTV cable Napa-

jedla, Starobrno a Zlínské noviny.

Folkový žejdlík

Daně a jak na ně
Dotaz: Hovoří se o zdražení sta-

vebních prací v důsledku změny záko-
na o DPH. K jaké změně dochází?

Odpověď: Do 30. dubna 2004 se na 

stavební práce vztahovala snížená saz-

ba daně, tj. 5%. Od 1. května 2004 platí 

ustanovení §47 a § 48 zákona 235/2004 

Sb., ze kterých vyplývá, že:

- u dodání stavby včetně nedokonče-

né stavby, stavebních a montážních 

prací spojených s jejich výstavbou, 

rekonstrukcí...... se uplatní základní 

sazba daně, tj. 19 %, pokud zákon 

nestanoví jinak.

- u dodání bytového domu včetně 

stavebních a montážních prací se 

uplatní snížená sazba daně.

Znamená to, že na stavební a montáž-

ní práce prováděné na bytovém domu, 

rodinném domu nebo bytu se vztahuje 

snížená sazba. Tato se ovšem nevztahuje 

na práce, které nejsou prováděny na 

bytovém domu.......  

Pokud si necháte stavební firmou 

(plátcem DPH) postavit plot okolo domu, 

zahradní jezírko apod., pak to nejsou 

stavební a montážní práce prováděné 

na rodinném domu a dodavatel musí 

uplatnit základní sazbu daně ve výši 

19 %. 

Rozdělení prací na základní a sní-

ženou sazbu daně s sebou nese i vyšší 

nároky na dokladovost prováděných 

prací, zvláště pak prokázání, že snížená 

sazba daně byla uplatněna oprávněně v 

souladu se zákonem. Na tom, že důkazní 

břemeno zůstává na daňovém subjektu, 

se nic nezměnilo. Proto se doporučuje k 

daňovým dokladům mít např. výkresy, 

rozpočty prací....

Dotaz: Jak se posuzuje nárok na 
stravné a kapesné při zahraniční 
služební cestě?

Odpověď: Stravné se stanovuje za 

každý den pracovní cesty samostatně. 

Pokud cesta v kalendářním dnu trvá déle 

než jednu hodinu a méně než dvanáct, 

potom náleží stravné ve výši 1/24 ze 

základní sazby za každou hodinu. Pokud 

trvá cesta déle než 12 hodin, máte nárok 

na 100 % základní sazby. 

Výše stravného se krátí v případě, 

že máte na pracovní cestě zabezpečeno 

bezplatně jídlo (snídani, oběd, večeři). 

Pak se stravné krátí za jedno jídlo mini-

málně o 20 % za jedno jídlo, maximálně 

ale o 40 %. 

Kapesné může být maximálně do 

výše 40 % stravného (nesníženého o 

případné krácení z důvodu bezplatného 

zajištění jídla). Základní sazby stravné-

ho pro rok 2004 najdete ve vyhlášce č. 

435/2003 Sb. 

Ing. Antonín Dospiva, 

daňový poradce č. 1598, 

tel. 603 759 133
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Uzávìrka pøíštího vydání novin 
je 10. èervence 2004

V květnu se žáci a žákyně oddílu spor-

tovní gymnastiky Tělocvičné jednoty Sokol 

Napajedla zúčastnili župních závodů sokolské 

všestrannosti ve Zlíně. Závodili ve sportovní 

gymnastice, šplhu, plavání a lehké atletice. 

Spolu s nimi nastoupili do bojů o medaile 

mladí Sokolové ze Zlína, Uherského Hradiště 

a Malenovic. Ve velmi silné konkurenci se cvi-

čenci naší jednoty dokázali dobrými výkony 

v obou věkových kategoriích probojovat na 

přední místa a zajistit si postup do celostát-

ního přeboru České obce sokolské. 

Úspěchy sokolského mládí

Cvičitelky oddílu sportovní gymnastiky 

Žaneta Martykánová, Petra Rožková a Moni-

ka Vycudilíková připravily pro jarní období 

pro své cvičenky několik zajímavých aktivit. 

Společným cílem byla příprava na blížící se 

župní závody.

Nejprve to bylo dvoudenní soustředění v 

Uherském Brodě. O stravování se děvčata sta-

rala částečně sama, obědy měly připraveny v 

Klubu kultury. Mimořádným zážitkem se stala 

návštěva nově vybudovaného Aqvaparku, 

kde bylo při plaveckém výcviku dosti času i 

na hry a zábavu.

Nastřádané síly žačky zúročily na závo-

dech ve sportovní gymnastice v Otrokovicích, 

které pořádala Asociace sportu pro všechny. 

První místa ve svých kategoriích vybojovaly 

Dominika Martykánová, Gabriela Řezníčko-

vá, Nikola Řehová a Jana Forbelská. Lucka 

Forbelská a Iveta Vycudilíková si přivezly ze 

závodů stříbro.

V květnu pokračovalo rušné jaro účastí 

na oslavách Dne Země a vystoupením v 

zámeckém parku a vystoupením v Bojkovi-

cích na oslavách stého výročí vzniku zdejší 

sokolské jednoty. V programu tělocvičné 

Družstvo chlapců po župním přeboru ve 

Zlíně. 

Přes stupně vítězů ve Zlíně vedla cesta dívek 

na celostátní přebory v Plzni a Praze.

Celostátní přebor mladšího žactva se 

uskutečnil o týden později v Plzni a Napajed-

la zde reprezentovali Tereza Františáková, 

Lucie Forbelská, Gabriela Řezníčková a 

Martin Omelka.

Termín pro přebor staršího žactva v Pra-

ze byl stanoven na 12. a 13. června a svou 

zdatnost zde obhajovali Jana Forbelská, 

Tereza Kadlecová, Roman Hradil a Robert 

Samohýl. K postupu do celostátních přeborů 

blahopřejeme mladým cvičencům i jejich 

cvičitelům.

Milan Vykoukal, Sokol Napajedla

Napajedelské gymnastky při soustředění v Uherském Brodě.

Jaro v napajedelském Sokole
akademie se předvedly mladé gymnastky 

v prostných a zaplněná hala je odměnila 

silným potleskem.

Na jaře nezahálela ani skupina dětského 

aerobiku vedená Leou Kopeckou. Zúčastnila 

se několika vystoupení v okolí Napajedel a 

přeborů ve II. základní škole. 

Výbor Sokola Napajedla všem za dobrou 

prezentaci napajedelské jednoty a vykona-

nou práci děkuje.

Milan Vykoukal, Sokol Napajedla

Nezapomeneme
Do obřadní síně 

napajedelského hřbi-

tova se 25. května 

přišli rozloučit s Edou 

Vackem i napajedel-

ští sportovci. Odešel 

člověk, který neod-

myslitelně patřil ke 

sportovnímu dění v 

našem městě a k Tělovýchovné jednotě 

Fatra Slavia Napajedla víc jak půl století.

Vedle rodiny byl právě sport jeho 

největší láskou, které obětoval veškerý 

svůj volný čas. Jako spolehlivý a obětavý 

funkcionář působil ponejvíce v oddílu 

kopané a až do roku 2002 pracoval jako 

tajemník tělovýchovné jednoty. 

Svým aktivním a činorodým přístu-

pem ovlivňoval práci funkcionářů, spor-

tovců či ostatních sportovních příznivců. 

Jeho záslužná práce byla mimo jiné oce-

něna i udělením zlaté plakety ČSTV.

Sportovní příznivci ztrácejí v osobě 

Edy Vacka jednu z nejvýraznějších osob-

ností napajedelské tělovýchovy za několik 

posledních desetiletí.

Všichni členové TJ Fatra Slavia nemo-

hou víc než poděkovat za jeho celoživotní 

práci pro sport a budou na něj vzpomínat 

vždy s velkou úctou a uznáním.

TJ FS Napajedla


