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� Melodie z muzikálu Noc na Karlštejně, 

koncert ZUŠ R. Firkušného u jezírka v 

zámeckém parku, začátek v 17.30 hodin 

� Pochodňový průvod městem se zakonče-

ním v zámeckém parku, šermíři, ohňová 

show. Začátek v 19 hodin.

DNES SI PØE ÈTE TE
� Z jednání městské rady a zastupitelstva

� Teplá voda po celý rok

� Policie pro blaho lidu

� Dopravní řešení náměstí

� Estetické a etické otázky stáří

� Zlínský kraj měří hodnoty radonu

� Programy kin, divadel, kulturní akce…

Náměstí a jak ho vidí...
Masarykovo náměstí v Napajedlích - jako 

všechno nové - má své zastánce i odpůrce. 

Pohled z výšky dokazuje celkovou upra-

venost, časový odstup zhodnotí jeho další 

stránky. O současných důvodech zastánců a 

pochybách odpůrců se dočtete víc v článcích 

uvnitř listu. Foto I. Brabcová 

Výtvarníci, fotografové
Místostarostka města Napajedla Ing. Irena 

Brabcová vyhlásila výtvarnou a fotografickou 

soutěž „Stoletá radnice v Napajedlích“. Oslavy 

naší stoleté radnice pomalu uplynuly. Svá 

díla s tematikou radnice můžete během září 

a října předat do Městského informačního 

centra, bez podpisu, pouze označena heslem. 

Připomínáme pravidla soutěže: přihlásit se 

mohou umělci bez rozdílu věku a místa byd-

liště, formát prací do velikosti A3. 

Hlavní cenou soutěže je digitální fotoapa-

rát. Vítěze vybere odborná komise a výstava 

nejlepších prací bude v listopadu v prostorách 

radnice. IN

Nový obor v ZUŠ
Základní umělecká škola Rudolfa Firkuš-

ného Napajedla otevírá v novém školním roce 

2004/2005 nový výtvarný obor. Jedná se o 

výuku počítačové grafiky, která je efektivním 

prostředkem pro tvorbu a zpracování obra-

zové informace. Rozvíjí individualitu osob-

nosti, tvořivost, schopnost experimentovat, 

objevovat sama sebe a zachytit dynamické 

proměny okolního světa. Dochází ke spojení 

umění a techniky.

Ateliér bude zaměřen na vektorovou a 

trojrozměrnou grafiku, práci s textem a rastry, 

design dokumentů, publikování na www a 

zpracování digitální fotografie. Metodickou 

součástí výuky je také nauka grafických a 

kresebných technik.

Možnost navštěvovat nový grafický obor 

nabízíme žákům třetích až devátých tříd. 

Počet žáků je limitován technickým vybave-

ním počítačové učebny, proto s přihlášením 

neváhejte.

Přihlášky přijímá ředitel ZUŠ R. Firkušné-

ho Emil Sláma nebo Kristýna Lagová. 

E. Sláma

VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK IX.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 2. srpna 2004

Majetkové záležitosti
• schválila uzavření smlouvy o nájmu pozem-

ku Květoslavě Gürtlerové, bytem Tečovice, 

IČO 65793439: letní předzahrádka na části 

pozemku p.č. 6478/4 před provozovnou č.p. 

68 Napajedla,

• schválila provedení provizorního přepojení 

stávajícího nefunkčního dešťového svodu se 

zaústěním do terénu – zeleného pásu před ZŠ 

č.p. 268 za cenu 15 000,- Kč včetně DPH firmou 

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

• schválila vypracování projektové doku-

mentace nové kanalizace pro přepojení 

stávajících dešťových svodů z východní a 

jižní strany objektu se zaústěním do stávající 

veřejné kanalizace u kostela za cenu 8 000,- 

Kč včetně DPH, 

• schválila provedení nového napojení deš-

ťového svodu ve školním dvoře z trub PVC 

DN 150 mm firmou DIPS Zlín, spol. s r.o. za 

cenu do 18 000,- Kč včetně DPH, 

• schválila nahrazení stávající revizní zděné 

šachty novou z PVC pro napojení dešťové 

vpusti ve školním dvoře firmou DIPS Zlín, 

spol. s r.o. za cenu do 15 000,- Kč včetně 

DPH, 

• schválila vyhlášení záměru zřízení věcného 

břemene k pozemku p.č. 6480/1 pro stavby 

vjezdů do objektů bývalého areálu Slavia v 

ul. Podluží a předložení materiálu o zřízení 

věcného břemene na jednání zastupitelstva 

města dne 20. 9. 2004, 

• schválila vyhlášení záměru směny po-

zemků ve vlastnictví města Napajedla KN 

p.č. 7534/11 a p.č. 6420/18 za pozemky ve 

vlastnictví rodiny Sokolovy KN p.č. 2144/14, 

2144/13 a p.č. 2144/1,

• schválila umístění parkoviště na pozemku 

p.č. 6406/1 pro zaměstnance a návštěvníky 

společnosti DAVID-PIPRA spol. s r.o.,

• schválila vyhlášení záměru pronájmu části 

pozemku KN p.č. 6406/1 společnosti DAVID-

-PIPRA spol. s r. o. od 1. 10. 2004 na dobu 

neurčitou, za účelem vybudování parkoviště, 

které bude sloužit jejich zaměstnancům a 

návštěvníkům,

• projednala žádost pana ing. Vystavěla o 

povolení vybudování parkovacího stání na 

pozemku p.č. 2153/76 ve vlastnictví města 

Napajedla před jeho domem v ulici 1. máje 

a uložila stavební komisi vyjádřit se k dané 

problematice,

• schválila podat návrh na složení vrácené 

kupní ceny za pozemek ke stavbě rodinného 

domu KN p.č. 2213/48 K. Návojovi do soudní 

úschovy,

• neschválila vyhlášení záměru prodeje 

pozemků pod stavbami v ul. Sadová KN 

st.p.č. 2833, st.p.č. 2834, st.p.č. 2835 a pozem-

ku pod turistickou chatou KN st.p.č. 1817 TJ 

Fatra-Slávia Napajedla a schválila vyhlášení 

záměru výpůjčky části pozemku KN p.č. 77/1 

(hřiště) a zastavěných stavebních ploch KN 

st.p.č. 2833, st.p.č. 2834, st.p.č. 2835, st.p.č. 

1817 TJ Fatra – Slávia na dobu určitou od 1. 

1. 2005 do 12. 12. 2014,

• schválila uzavření smlouvy o dílo č. 096/04 

se společností S-projekt plus a.s. na provedení 

urbanistické studie – Napajedla Chmelnice,

• schválila uzavření darovací smlouvy se 

společností DIPS Zlín s.r.o. na stavební práce 

při akci „oprava opěrné zdi a vjezdu do dvora 

ZŠ č. p. 268 v Napajedlích,

• schválila vyhlášení záměru výpůjčky 

pozemku KN p.č. 1530/6 o výměře 20 m2 p. 

Davidu Adamčíkovi,

• schválila smlouvu o provedení stavebních 

úprav a úhradě nákladů a Smlouvu o nájmu 

nebytových prostor v suterénu č.p. 94 ul. Pa-

lackého Pavlu Šuškovi pro účely provozování  

hostinské činnosti.

Finanèní záležitosti
• schválila rozpočtové opatření č. 26/2004 v 

objemu 19 000 Kč z důvodů úhrady ročního 

příspěvku na správu jednotné digitální mapy 

ZL kraje,

• schválila změnu rozpisu rozpočtu v objemu 

21 000,- Kč v souvislosti s pořízením informač-

ní skříňky u budovy radnice,

• schválila rozpočtové opatření č. 28/2004 

v objemu 10 000,- Kč za účelem poskytnutí 

příspěvku Cestovní agentuře AQUATOUR, 

Hana Habartová, na zajištění lodní dopravy 

po řece Moravě.

Rùzné
• pověřila JUDr. Havlovou dopracováním 

Tržního řádu,

• vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské 

policie za měsíc červen 2004.,

• vzala na vědomí zprávu o činnosti JSDHM 

Napajedla v 1. pololetí 2004.,

• vzala na vědomí zápis z jednání SOZ ze 

dne 8. 7. 2004.,

• vyslovila podporu akci „Dětský den“ firmy 

Milan Sokola, Hotel Malina, Napajedla dne 21. 

8. 2004 a povolila vystoupení skupiny „Aven-

tis“ ve venkovních prostorách do 24.00 hodin 

za předem dohodnutých podmínek,

• schválila pronájem prostor v domě č.p. 87 

– (spořitelna) pro potřeby Městské policie 

Napajedla,

• souhlasila s trvalým umístěním, provede-

ním a vložením přípojek vodovodu, plynu, el. 

proudu a přeložkou kanalizace na pozemcích 

p.č. 76/1, 7617 a st.pl. 98/1, 98/4, 98/5 v k.ú. 

Napajedla pro stavbu bytového domu v ul. 

Na Kapli,

• souhlasila s odpálením ohňostroje firmou 

Skanska DS a.s. v prostoru Masarykova nám. 

u radnice dne 13. 8. 2004 ve 22.00 hodin.

Rada města dne 23. srpna 2004

Majetkové záležitosti
• ustanovila pracovníky zastupující obec Na-

pajedla v řízení o pozemkových úpravách za 

účelem zjišťování skutečného průběhu hranic 

v rámci jednoduché pozemkové úpravy v 

k.ú. Napajedla ve složení Bc. Alena Zekičová 

a Romana Gajdušková,

• schválila vyhlášení záměru odprodeje 

části pozemku KN p. č. 2152/291 statní plocha 

– zeleň Josefu Filipovi, 

• schválila vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku KN p. č. 2115/4 – zahrada manž. Evě 

a Janu Mikulcovým smlouvou o smlouvě bu-

doucí kupní po nabytí právní moci stavebního 

povolení na RD na p. č. 2115/2 a 2115/3, 

• schválila vyhlášení záměru prodeje po-

zemku KN p. č. 3814/7 v k. ú. Halenkovice a 

pozemků KN p. č. 7658/5 a p. č. 7658/11 v k. ú. 

Napajedla (dle GP č. 1850-275/2003) zastavě-

ných stavbou „Revitalizace Halenkovického 

potoka“ za cenu dle znaleckého posudku 

Zemědělské vodohospodářské správě, Oblast 

povodí Moravy,

• schválila pronájem části pozemku KN 

p. č. 6406/1 pro vybudování 5 parkovacích 

míst, každé o rozměrech 6 m x 2 m (vyjma 

vyhrazeného stání pro příjem zboží – část 

u výjezdu z areálu Slavia – označena oran-

žovou barvou) společnosti DAVID – PIPRA 

spol. s r.o. od 1. 10. 2004 na dobu neurčitou, 

která budou sloužit jejich zaměstnancům a 

návštěvníkům,

• schválila provedení a trvalé uložení přípoj-

ky vodovodu manželů Sukopových v délce 22 

m na pozemku města Napajedla p. č. 1460/20 

za podmínky, že od napojení na vodovodní 

řád bude přípojka ve stejné světlosti jako řád 

(až po odbočku k RD manželů Sukopových) 

a bude možno na ni napojit i další připravo-

vanou výstavbu,

• schválila vyhlášení záměru prodeje po-

zemků, které byly vytvořeny geometrickým 

plánem č. 1895-11/2004: p. č. 7676/1, 7676/2, 

7676/, 7676/8, 7676/11, 7676/13, 7676/15 a 

pozemku p. č. 77/8 vzniklého na základě 

geometrického plánu č. 1894/11/2004 Povodí 

Moravy s.p. za cenu dle znaleckých posudků 

do vlastnictvíČR – Povodí Moravy, s.p.,

• v rámci majetkoprávního vypořádání s 

majiteli pozemků zastavěných protipovod-

ňovou hrází schválila směnu pozemku p. č. 

7676/10 ve vlastnictví manž. Josefa a Lenky 

Pavelčíkových za části pozemků KN p. č. 97 

a st. p. č. 119 ve vlastnictví města Napajedla 

a uzavření řádné kupní smlouvy na koupi 

pozemku p. č. 95/1 od Jany Kubíčkové,

• schválila uzavření smlouvy o dílo s Urba-

nistickým ateliérem Zlín, s.r.o. na vypracování 

návrhu změny č. 3 územního plánu města 

Napajedla v částce 48 790,- Kč.

Finanèní záležitosti
• schválila rozpočtové opatření č. 30/2004 

ve výši 60 000 Kč o přesunu finančních 

prostředků za účelem navýšení provozních 

výdajů (oprava a udržování,  pohonné hmoty 

a maziva a služby telekomunikací),

• schválila rozpočtové opatření č. 33/2004v 

objemu 12 000 Kč z důvodu snížení neinves-

tiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v 

rámci souhrnného dotačního vztahu,

• schválila harmonogram přípravy rozpočtu 

města na rok 2005 a odpovědnost za přípravu 

podkladů 

Bez usnesení
• vzala na vědomí přehled stavu rezerv 

města po rozpočtových opatřeních a infor-

mace k přezkoumání hospodaření města 

krajským úřadem 

• vzala na vědomí odstoupení Stanislava 

Miky z funkce člena Zastupitelstva města 

Napajedla a člena kulturní komise,

(pokračování na straně 3)
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Rùzné
• schválila výše odměn – ředitelce ZŠ Ko-

menského 268, ředitelce MŠ Komenského 

1159 Napajedla, vedoucí organizační složky 

Knihovna Napajedla, vedoucímu organizační 

složky Městské informační centrum Napajed-

la ve smyslu ust. § 10 nařízení vlády č. 330/2003 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě a v souladu s 

rozpočtovanými finančními prostředky pro 

r. 2004,

• neschválila žádost o směnu pozemků ve 

vlastnictví společnosti Aliachem a.s. za po-

zemky ve vlastnictví města Napajedla, 

• schválila rozpočtové opatření č. 35/2004 

o přesunu finančních prostředků v objemu 

35 000,- Kč za účelem poskytnutí příspěvku 

Sokolu Napajedla na dokončení výměny oken 

na budově sokolovny v Napajedlích.

Týden knihoven
Celorepubliková akce „Tý-

den knihoven“ se v Knihov-

ně Napajedla koná v době 

od 4.do 8. října. Po celý týden 

bude  knihovna otevřena od 

8.30 hod. do 19.30 hod. a  bude poskytovat 

všechny své služby od půjčování a vracení 

knih, denního tisku a časopisů až po mezikni-

Vsypy na hřbitově
V neděli dne 31. října 2004 ve 14.30 hodin 

budou  na místním hřbitově v Napajedlích 

provedeny vsypy.

Bližší informace získáte v kanceláři 

Technické správy města, s.r.o., Na Kapli 387,  

tel. 577 941 078.

Teplá voda po celý rok
Neměli jste začátkem srpna teplou vodu? 

Tak to jedině v případě, že v době Vaší do-

volené nepřálo počasí a sluníčko neohřálo 

vodu v rybnících a koupalištích na Vámi 

přijatelnou teplotu. 

Nemohlo se to stát těm, kteří i o prázd-

ninách zůstali ve svých domovech a vsadili 

na jistotu a neriskovali vrtochy přírody. Z vo-

dovodních kohoutků tekla teplá voda určitě. 

A to i přesto, že Teplárna Otrokovice a. s. měla 

začátkem srpna každoroční odstávku. 

Tak jako se obyvatelé domácností v Otro-

kovicích, které jsou připojeny na horkovodní 

rozvodnou síť, již nemusí obávat prázdninové 

„otužovací kůry“, nemusí ji podstupovat od 

letošních prázdnin ani obyvatelé sídliště 

Nábřeží v Napajedlích. 

V Otrokovicích je v celé oblasti možno, 

z důvodu přechodu z parovodní sítě na hor-

kovodní, uskutečnit napájení ze záložního 

zdroje (plynového kotle) ve společnosti 

Energetika Malenovice, který potřebné teplo 

vyrobí a dodá. V Napajedlích bude po dobu 

odstávky, kdy není v provozu horkovodní 

primární napáječ, vždy uveden do provozu 

náhradní tepelný zdroj, kterým jsou elektro-

kotle o výkonu 360 kW a 180 kW umístěné v 

bývalých kotelnách B a C. 

Jednání o možném variantním ohřevu 

TUV probíhala již počátkem tohoto roku a v 

srpnu si sami obyvatelé mohli ověřit, možná 

aniž by to sami zaznamenali, že záměr byl 

úspěšně realizován a stejný komfort nepře-

rušované dodávky horké vody již po celý rok 

budou mít zajištěn i oni. V žádném případě se 

dočasný přechod na jiný zdroj tepla neprojeví 

v jejich peněžence. Je to “dárek“ za přízeň, 

kterou společnosti Teplárna Otrokovice a. s. 

svým připojením projevují.

TO

Vzpomínka 
V letošním roce uplyne deset let 

od úmrtí mé maminky, paní učitelky 

Heleny Martínkové, která zemřela 

5.10.1994 ve věku 58 let. Působila přes 

třicet let v Základní škole v Napajedlích. 

Za tichou vzpomínku, která jistě potěší 

i bývalé žáky a kolegy, děkuji jménem 

celé její rodiny.

*  *  *

Též děkuji za skvělé stránky a 

možnost být prostřednictvím Napajedel-

ských novin přímo v dění mého rodného 

města, kam se vždy velmi ráda vracím 

a kde se cítím být stále víc doma než v 

Bechyni, v Jižních Čechách, kam mne 

osud a služba mého manžela zavály.  

Věra Martínková - Rutová

Podzim v Klubu kultury
Léto skončilo, lidé se vracejí z přírody 

do společenských sálů. Co je čeká v Klubu 

kultury, ptám se ředitele Pavla Piláta:

„Ve většině měst a městeček není už oddělena 

jarní kulturní sezona od podzimní tzv. letní okur-

kovou sezonou. Ve městech jako je Brno či Praha 

hraje značná část divadel i v létě. V Uh. Hradišti 

i ve Zlíně okurková sezona byla ještě i letos, jak 

jsme se dočetli v tisku. Také Klub kultury se při-

způsobuje tomu, co od něj návštěvníci (diváci, 

posluchači, jak chcete) očekávají. V Napajedlích 

se konají různé letní akce i během prázdnin. 

Největší jsou Moravské chodníčky. 

V Klubu kultury jsme chtěli začít podzimní 

sezonu 19. září tradiční výstavou hub, motýlů, 

brouků, mysliveckých trofejí a bonsají. Byli 

jsme nuceni odložit výstavu na 3. října –  a ani to 

není jisté. Do dnešního dne, kdy konečně začalo 

trochu pršet, bylo sucho a v lese ani prašivka. 

Když neporostou tak výstavu odložíme ještě 

o týden a pak ještě o další týden, ale pak už 

ne, protože v Jeseníkách, kam jezdí na sběr 

vzorků jedna naše skupina, bývá uprostřed 

října už vše zapadáno sněhem. 

Letošní podzimní sezonu zahájíme v pon-

dělí 27. září, v předvečer státního svátku 

SVATOVÁCLAVSKÝM VEČEREM.

Jak bude vypadat letošní Svatováclavský 

večer ?

Bude zahájen průvodem v 19 hodin. Tradiční 

trasa vede od Klubu kultury jižní branou zámec-

kého parku vedle Hřebčína a po Žerotínce na 

náměstí. Z náměstí pokračuje Palackého ulicí, 

zatočí se do Komenského ulice a kolem škol zpět 

do zámeckého parku. Tady by měl ve 20 hodin 

začít program a potrvá asi jednu hodinu.  

Vloni to nejlepší z programu, zpravidla 

řazené až na závěr,  viděla asi pětina diváků. 

V chladném počasí, většinou s dětmi, nevydrželi 

venku tak dlouho stát a odešli před vyvrchole-

ním programu.

Letos chceme délku programu sestavit 

tak, aby jej vydrželi sledovat všichni. A přitom 

nebude nic chybět - šermíři, ohňová show, svatý 

Václav se svou rytířskou družinou i dvořany.

Ještě před zahájením Svatováclavského ve-

čera vystoupí v samostatném koncertu 45členný 

orchestr ZUŠ Rudolfa Firkušného s melodiemi 

z muzikálu Noc na Karlštejně.  Koncert se koná 

pod otevřenou oblohou u jezírka v zámeckém 

parku, začátek v 17.30 hodin. 

Všichni jste zváni. 

A prosba nakonec - nevstupujte, prosím, 

do prostoru pro účinkující (vyznačené červe-

nobílou páskou). Divákům patří prostor nad 

jezírkem, odkud mají lepší výhled. 

Těším se na shledanou při akcích klubu 

kultury. 

Příspěvky na činnost
V souvislosti s přípravou rozpočtu 

města na rok 2005 upozorňujeme případné 

žadatele (občanská sdružení, obecně pro-

spěšné organizace, nadace, církve, neziskové 

organizace aj.), že žádosti o příspěvek na 

činnost pro rok 2005 je možno podávat na 

Městský úřad Napajedla, finanční odbor do 

30. listopadu.2004. 

Žádosti lze podat osobně, poštou nebo 

na e-mail adresu podatelna@napajedla.cz. 

K podání žádosti využijte formulář, který 

je k dispozici na finančním odboru nebo 

na webových stránkách města www.napa-

jedla.cz.

 Ing. Ivo Šlíma, ved. finančního odboru

hovní výpůjční službu a přístup na internet. 

Současně pro tento týden platí, že

�  noví čtenáři se mohou přihlásit zdarma,

� dlouho půjčené knihy mohou čtenáři 

vracet bez placení sankčního poplatku,

� přístup na internet bude poskytován 

za poloviční cenu, tj. 15,- Kč za hodinu 

práce,

� nově přihlášení dětští čtenáři získají 

hodinu práce na internetu zdarma a

� ke zhlédnutí bude připravena výstavka 

nejstarších knih Knihovny  Napajedla.

 Pondělí 4. října

� odměnění vylosovaných dětských čte-

nářů – účastníků ankety Moje kniha,

� besedy se žáky  šestých tříd na téma 

Historie Knihovny Napajedla a Týden 

knihoven v Napajedlích.

Úterý 5. října

� internet pro studenty a nezaměstnané 

zdarma.

Středa 6. října

� internet pro seniory a začátečníky zdar-

ma.

Čtvrtek 7. října

� internet zdarma pro všechny a

� dramatizace pohádky O perníkové cha-

loupce pro děti z mateřské školy.

Při práci na počítači v případě potřeby 

poradíme. Čas na internetu je možné zamluvit 

si předem na tel.577 944 587.

Knihovna Napajedla
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Šedesát let letos uplyne od válečného 

roku 1944. Výstava věnovaná výročí pádu 

amerického bombardéru na Prusinkách je 

ve fázi konečných příprav. Každé téma v na-

šem muzeu je pojato v širších souvislostech 

své doby. Výstavou „Stoletá radnice“ jsme 

zahájili velmi volný cyklus výstav, nazvěme 

jej třeba „Století a Napajedla“. V příštím roce 

nás čeká výročí konce války, rádi bychom 

se ještě některou expozicí vrátili ke vzniku 

republiky a napajedelským legionářům. Vel-

kým a dosud nezpracovaným tématem jsou 

roky socializmu, jejich světlé i stinné stránky. 

Díky zájmu a pomoci občanů získá muzeum 

z každé výstavy cenné exponáty, které, třeba 

jen v kopiích, ve sbírkách zůstávají. 

Prosíme pamětníky druhé světové války, 

zkuste se doma podívat po dokumentech, 

fotografiích a předmětech, které s dobou 

souvisejí, případně zkuste napsat své vzpo-

mínky. Paní Koulová je v muzeu každý čtvrtek 

a ráda Vás přivítá.

Doba, kterou nyní prožíváme, má jednu 

zvláštnost. Šedesát let po válce je ještě mnoho 

pamětníků a očitých svědků, zároveň ale 

největší hrůzy a nenávisti pomalu vyvanuly. 

A tak oslav výročí invaze v Normandii se po-

prvé zůčastnili i oficiální osobnosti Německa, 

setkávají se bývalí protivníci.

V této souvislosti bych se rád vrátil k 

návštěvě starosty města Sambiru na Ukraji-

ně, pana Tarase Teršovčina, v Napajedlích. 

Předcházel ji oficiální dopis, v ukrajinštině s 

anglickým překladem. Z dopisu vyplývalo, 

že v Napajedlích padl v roce 1944 ukrajinský 

hrdina Stepan Stebelskij, je zde pohřben 

a město Sambir jej chce najít a pohřbít na 

Ukrajině.

Po troše pátrání bylo vše jinak. Stebel-

ski, vzděláním učitel, narozený roku 1914, 

zapojen do hnutí za svobodnou Ukrajinu, 

nejprve narukoval do Rudé armády. Po 

Muzeum v Napajedlích čeká v říjnu ještě jedna vernisáž
vzniku „UPA“, ukrajinské osvobozenecké ar-

mády velel jednotce „Makivka“, byl zraněn a 

vyznamenán. Bojoval proti Rusům, Polákům, 

Němcům. Je třeba připomenout, že Stalinův 

organizovaný hladomor ve třicátých letech 

na Ukrajině připravil strašnou smrt více než 

deseti milionům lidí. Konec války zastihl Ste-

belskiho někde mezi Polskem, Slovenskem a 

SSSR, spolu se zbytky jeho jednotky. Z UPA 

se stávají nechvalně známí banderovci. Jak 

a kde přežil další roky nevím, faktem je, že 

byl zastřelen v Pohořelicích až 9. listopadu 

1949. Pohřben je na pohořelském hřbitově 

hrob číslo 5. Více na adrese www.infoukes.

com/upa .

Ukrajina je spřátelený svobodný stát, 

má právo na své hrdiny, i když jsou pro 

nás překvapením. A tak je zjišťována DNA a 

připravován převoz ostatků…

Mnoho zajímavého se objevuje s odstu-

pem tolika let a práce v Muzejním spolku 

je zajímavá a prospěšná, pomozte i Vy! Jak 

to tehdy bylo s letadlem na Prusinkách ?

Josef Souček, Infocentrum

Setkání pětasedmdesátníků
V sobotu 14. srpna se po třech letech 

znovu setkali spolužáci a rodáci z Napajedel, 

narození v roce 1929.

V restauraci Baltaci se sešlo 38 pětase-

dmdesátnic a pětasedmdesátníků, což byla 

většina pozvaných, a všichni byli rádi, že se 

opět v pohodě a zdraví shledali. Jedenáct 

příslušníků ročníku se ze zdravotních důvodů 

nemohlo zúčastnit.. 

Po slavnostním zahájení tiše vzpomenuli 

zesnulé spolužáky. Po obědě se při přátel-

ském posezení ještě dlouho vzpomínalo 

na uplynulá léta. Přispěla k tomu i nálada 

ve městě, které slavilo 100 let napajedelské 

radnice.

Děkujeme orgnizátorům celé akce, „děv-

čatům“ za výborné koláčky  a těšíme se na 

další setkání. lm

První američtí vojáci se objevili v Napa-

jedlích před šedesáti lety, ve válečném roce 

1944. Stalo se tak 14. října v odpoledních 

hodinách. Byla to posádka amerického bom-

bardéru, který se vracel na svou základnu 

v Itálii po bombardování průmyslových 

oblastí ve východním Německu. Pro poruchu 

nebo poškození muselo letadlo nouzově 

přistát. Pro přistání si pilot vybral pozemek 

u prusinského statku, tenkrát příznačně 

nazvaný „Amerika“. Deset mužů posádky 

urychleně opustilo letoun a dvě doprovodné 

stíhačky, které přistávací manévr sledovaly, 

stroj rozstřílely a zapálily. Akci sledovaly 

i německé orgány, které vyhlásily poplach. 

Na místo přistání během krátké doby přijela 

skupina vojáků z blízkého otrokovického 

letiště a vzápětí skupina gestapáků z Uher-

ského Hradišrě. Ti obklíčili místo přistání a 

s cílem zajmout letce zamířili k blízkému le-

síku. Američtí letci pochopili bezvýchodnost 

situace a vzdali se. Byli vyvedeni z lesíku 

se zdviženými pažemi, avšak v počtu o dva 

Američané v Napajedlích
méně. Při zatýkání, jak se později ukázalo, 

byli oba zastřeleni. 

Letci byli naloženi na auto a odvezeni 

k výslechu. Dva zastřelení později do már-

nice napajedelského hřbitova. Mrtvoly letců 

byly okradeny o osobní předměty včetně 

leteckých bund a vysokých bot. Následující 

den byli letci beze svědků pohřbeni u zdi 

v horní části hřbitova bez jakéhokoli označení 

hrobů. S nimi měl být pohřben i zločin na 

nich spáchaný.

Po osvobození v roce 1945 byla jejich těla 

exhumována a pietně uložena na náměstí pod 

kostelem. V roce 1946 byla těla na přání ame-

rické armády opět exhumována a převezena 

na vojenský hřbitov ve Francii. Dnes jejich 

památku připomíná pomníček pod kostelem v 

místě jejich krátkého dočasného odpočinku.

Identifikace letců byla prověřena v roce 

1945. Exhumaci prováděly úřední osoby od 

okresního soudu v Napajedlích, které sepsaly 

soudní protokol s datem 10. října 1945. Zápis 

obsahuje popis mrtvol, jejich oblečení a 

také údaje, které měli zastřelení na kovo-

vých armádních identifikačních značkách, 

zavěšených na krku. Jedna značka s číslem 

0-762857 T 13-440 nese jméno R. W. Winters, 

druhá 0-7045267 43-OT44 jméno J. W. Johnson. 

V protokolu je rovněž uvedeno, že u obou 

nastala smrt dvěma výstřely do zátylí. 

Při poválečném vyšetřování válečných 

zločinů byly zjištěny další okolnosti a skuteč-

nosti o zatýkání letců 14. října 1944. Nacistické 

vojáky a gestapáky vedl obrleitnant Betke 

a komisař Ignats Pfeifer. Polapit letce nebylo 

těžké. Nacisté se předháněli v hrdinských 

činech. Vyznamenali se zejména gestapáci 

Rudolf Müller a Reimund Neubauer, kteří 

letce v lese našli a dva na místě zastřelili. Oba 

pak tvrdili, že letce zastřelit museli, protože 

chtěli uprchnout. Při ohledání těl však bylo 

zjištěno, že smrtelné rány byly vypáleny 

z bezprostřední blízkosti do zátylku. Navíc 

byla skupina letců v té době zjevně obklíčena 

a útěk nebyl reálný. Protože na místě nebyli 

jen gestapáci, podal o způsobu zadržení letců 

hlášení i přítomný důstojník wehrmachtu. 

Případ byl pak vyšetřován velitelstvím ar-

mády z Berlína. Müller byl volán k výslechu. 

Z obavy před trestem intervenoval u K. H. 

Franka. Místo potrestání obdržel nakonec 

prostřednictvím brněnské služebny gestapa 

písemnou pochvalu.

Gestapáci Müller a Neubauer se v Napa-

jedlích „vyznamenali“ ještě jedenkrát. Po půl 

roce – 28. dubna 1945 – se zúčastnili likvidace 

partyzánů a osob obviněných ze spolupráce 

s partyzány na Kalvárii. To však již patří do 

jiné smutné kapitoly napajedelské historie.

O. Sudolský
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Podzimními Chřiby
Z Bunče do Buchlovic povede trasa 33. 

ročníku turistického pochodu, který pro 

všechny vyznavače pěší turistiky připravil 

Klub českých turistů v Napajedlích na so-

botu 9. října. 

Začátek závodu je u turistické chaty Na 

Kapli již od sedmi hodin ráno. V osm hodin 

odveze autobus účastníky pochodu na Bunč, 

a to je poslední příležitost se rozmyslet, kterou 

trasou se dát.

Trasa A je dlouhá 25 km. Vede z Bunče na 

Brdo, na Vlčák, k Buchlovskému kamenu a na 

Buchlov. Správné místo a doba k občerstvení 

a  ke změně turistické značky. Pokračuje se po 

žluté přes Smraďavku do Buchlovic. 

Trasa B měří 17 km a až na hrad Buchlov 

je shodná s trasou A. Odtud pokračuje rovnou 

do Buchlovic.

Všechny, kdo úspěšně dorazí do cíle, 

odvezou autobusy zpět do Napajedel - v 15 

a 17 hodin. Děti do 15 let se mohou zúčastnit 

pochodu pouze v doprovodu dospělých. 

Nezapomeňte na pět pětek na startovné, 

dobré boty, ještě lepší náladu, kdo si není jist 

tak i mapu Slovácko-Chřiby a na shledanou 

v sobotu 9. října 2004. KČT Napajedla

Mám kamarádku na Zámoraví v části, 

kde sice lišky dávají dobrou noc, ale přece 

jen – kromě zahrádek jsou zde i obytné 

domy, i když jen pár. Tuším se část nazývá 

Poddubová.

Jednoho krásného víkendu se jeden 

ze zahrádkářů rozhodl uspořádat pro své 

přátele diskotéku (možná to byl jen večírek). 

Hlasitou hudbu, linoucí se z jejich pozemku, 

Policie pro blaho lidu (a pro svůj klid)
kamarádka tolerovala zhruba do půlnoci a 

šla požádat o ztlumení hudby. Při hluku, 

rozléhajícím se noční tmou, se jí začaly 

probouzet děti. I když bylo s mladou paní 

zacházeno slušně, splnění svého požadavku 

se nedočkala. 

Hlasitá hudba se linula ze zahrádky do 

časných ranních hodin, kdy už toho měl „plné 

zuby“ i její velice klidný manžel. Obrátil se 

proto na Městskou policii. Nedovolal se a tak 

to zkusil na policii státní. Tam mu bylo ozná-

meno, že Městská policie o víkendu nepracuje 

a stížnost není v jejich kompetenci. Bylo mu 

doporučeno zeptat se v pondělí na radnici, 

zda dotyčný měl k této činnosti povolení, o 

což vůbec nešlo.

Takže když to shrneme, o víkendu, kdy 

je logicky nejvíce incidentů, Městská policie 

nepracuje. V tom případě by tedy občan 

předpokládal, že jejich činnost automaticky 

převezme státní policie. Takže asi ne. Však o 

nic nešlo, jen o hlasitou hudbu, kvůli které se 

jen pár lidí a dětí nevyspalo. Tak mě napadá, 

co by se muselo stát, aby se policajtův zadek 

zvedl ze zahřáté židle?

Mám podobnou zkušenost. Když jsem 

před časem sama žádala policii o pouhou 

radu, státní to opět neměli v kompetenci a 

poslali mě na policii městskou. Tam mi bylo 

s humorem doporučeno, dotyčného občana, 

který mi dělal potíže, zabít. Tak od policie tato 

rada skutečně sedí.

Zřejmě jsme měli s kamarádkou prostě 

smůlu na nesprávné lidi na nesprávných 

místech.

Možná by se měla v Napajedelských no-

vinách obnovit rubrika, kterou kdysi vedl J. 

Dominik z Městské policie. Informoval čtenáře 

NN, co vše se policii podařilo i nepodařilo, 

a co se za ten který měsíc událo. Určitě by 

nebylo na škodu tímto způsobem zviditelnit 

práci obou policejních sborů, protože pevně 

věřím, i přes tyto neblahé zkušenosti, že přeci 

se jim tu a tam v práci daří.

Eva Hnilicová

Sestřičky 21. století
Nové pojetí ošetřovatelství výrazně 

rozšiřuje působnost a kompetence sestry, 

které se zabývají pacientem, jeho rodinou 

a komunitou ve zdraví i v nemoci. Sestry 

plní důležité role v oblasti prevence, 

poučení jednotlivců, ochraně práv ne-

mocného, zajišťují kvalitu poskytované 

ošetřovatelské péče a plní lékařské ordi-

nace. Protože na sestry jsou kladeny stále 

vyšší požadavky v oblasti kompetencí a 

odpovědnosti, stalo se vysokoškolské 

vzdělání sester nutností. Je potřeba, aby 

se sestry připravovaly tak, aby mohly být 

plnohodnotnými členy víceoborových 

zdravotnických týmů, ale především aby 

lépe chápaly potřeby pacienta a jeho 

rodiny. Vývoj ošetřovatelství má ve vy-

spělých státech světa za následek vznik 

vysokoškolského vzdělání, které je dnes 

součástí směrnic Evropské unie. Povolání 

sestry má ve Zlínském kraji velkou tradici 

a to byl také důvod, proč VZŠ ve Zlíně 

ve spolupráci s UTB usilovala o zřízení 

tohoto nového bakalářského studijního 

programu Ošetřovatelství. Jedná se o obo-

ry Všeobecná sestra a Porodní asistentka. 

Studium je denní tříleté a absolventi získají 

titul Bc. Zmíněný studijní obor se začne 

realizovat již v letošním akademickém roce 

a přihlášky mohou zájemci zaslat na VZŠ 

do října 2004. 

Anna Krátká

  Po zveřejnění pohledů na různá napajedelské zákoutí, zveřejněná v jednom z předešlých vydání 

NN nabízíme další, tentokrát z druhého břehu Moravy. Jak dokážeme pečovat o místa blízká svým obydlím a jak jsou na tom ta „ničí“ doku-

mentují následující fotografie. Věděli jste, že takovéto „pohodlí“ skýtá lesní hřiště na Kalvárii? RR

Napajedelská zákoutí

Foto Ing. Pavel Pilát

 

   N a p s á n o
Zápis v knize přání a stížností v Měst-

ském informačním centru Napajedla: 

„Vaše město je velice čisté a upravené, 

líbilo se mi tu velice a rád se sem budu 

vracet.“ 

Luděk Vejvoda, spisovatel, knihovník 

a kronikář, Havlíčkův Brod  –  14. 9. 2004  
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Úprava dopravního řešení náměstí byla 

zpracována na základě „ Zásad pro navrhování 

úprav průtahů silnic obcemi“,  které schválilo 

Ministerstvo dopravy a spojů v roce 2001. Jedná 

se o návod na zavedení progresivních trendů ev-

ropského pojetí problematiky dopravního zklid-

ňování. Cílem při uplatnění v praxi je dosažení 

vyšší bezpečnosti všech účastníků silničního 

provozu, z toho především nejzranitelnějších 

účastníků, kterými jsou chodci, zejména děti 

a starší občané. Toto bylo také hlavním cílem 

úprav dopravního systému na našem náměstí: 

zklidnění = zpomalení motoristické dopravy v 

průtahu náměstím, kde je pohyb chodců přes 

komunikaci zesílený vazbou na autobusové 

zastávky největší. Dalším cílem bylo odstra-

nění chaosu, který zde panoval při vyjíždění 

z parkovacích míst na komunikaci – dosažení 

jakési organizovanosti dopravy jak motoristické, 

tak pěší a v neposlední řadě cyklistické - na tu 

poslední dojde následně. Pro lepší pochopení 

tolik kritizované šířky nově vytvořených jízdních 

pruhů cituji z těchto zásad: ….při obhajobě širších 

jízdních pruhů se často argumentuje snahou po-

skytnout prostor pro dostatečný odstup od cyklistů 

při předjíždění. Toto je sice zdánlivě logické, avšak 

bez použití dynamických zklidňujících prvků 

(zvýšených ploch, zpomalovacích prahů) nebo 

trvalého policejního dozoru nad dodržováním 

rychlostí širší jízdní pruhy velmi intenzivně 

působí na zvyšování rychlostních charakteristik. 

Tím výrazně roste i nutný bezpečnostní odstup. 

Větší možný odstup od předjížděného cyklisty 

je tak (více než) kompenzován vyšší rychlostí, 

kterou navíc často jedou ti řidiči, jejichž postoj ke 

slabším účastníkům dopravy není příliš tolerantní. 

Širší jízdní pruhy proto často znamenají naopak 

nárůst nehodovosti cyklistů i těžkých následků v 

důsledku vyšší rychlosti. Preferovaným řešením 

je proto zřizování samostatné cyklistické stezky 

namísto širokých jízdních pruhů se smíšeným 

provozem“.

Cyklistická stezka na západní straně náměstí 

v úseku zúžených jízdních pruhů se bude letos 

připravovat projekčně a příští bude navržena 

k realizaci, na východní straně náměstí bude 

vymezen pruh pro cyklisty ještě v letošním 

roce podél chodníku.

Kriteria, na jejichž základě byla šířka jízdního 

pruhu (3,25m) po schválení dopravním inspekto-

rátem a správcem komunikace realizována, jsou: 

intenzita dopravy, třída komunikace, charakter 

okolí úseku a max. dovolená rychlost. Navíc musí 

tato šířka vyhovovat zimní údržbě. 

Dalším hodně diskutovaným novým prv-

kem na náměstí je střední dělící ostrůvek. Toto 

opatření má velmi vysokou účinnost a kladný 

vliv na bezpečnost silničního provozu při 

příznivých nákladech. U nás byl realizován z 

důvodu snížení rychlosti na průtahu a zejména 

pro usnadnění přecházení. Zábrany ve formě 

pilířků s řetězem pak mají zabránit velmi ne-

bezpečnému přebíhání chodců – zejména dětí 

dojíždějících do škol - z jedné strany komunikace 

na druhou v místě soustředěných autobusových 

zastávek. Stavební řešení ostrůvku vycházelo 

z praxe, kdy je vyzkoušené upřednostňovat 

fyzické ostrůvky provedené obrubníky, neboť 

mají kvalitní funkčnost a účinnost. Ostrůvky 

provedené pouze formou stínů barvou jsou 

téměř neúčinné. V případě našeho náměstí jsme 

hledali takové řešení, které by podtrhlo tvář 

našeho náměstí, a myslím si že se tento záměr 

 Dopravní øešení námìstí 
díky vhodné volbě tvaru a materiálu ostrůvku 

i pilířků panu architektu Jílkovi podařil. 

Ing.Irena Brabcová místostarostka

A ještě několik údajů a poznámek k 

úpravám na náměstí :

� Úpravy na náměstí probíhaly ve spoluprá-

ci se Správou a údržbou silnic Zlínského kraje, 

která se na akci podílela také finančně částkou 

cca 0,6mil Kč úpravou živičného krytu mimo náš 

rozpočet, a v rámci našeho rozpočtu ve výši cca 

0,8 mil.Kč v podobě materiálové. 

� Projektovou dokumentaci vypracovala 

Projektová kancelář A-S na základě schválené 

urbanistické studie od ing.arch. Jiřího Jílka. 

� Dokumentace byla projednáváná z hle-

diska dopravního řešení zejména s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR,  jehož připomínky 

musely být v plné míře akceptovány – např. 

namísto tří navržených přechodů byl povo-

len pouze jeden – ostatní dva přechody jsou 

uváděny pouze jako místa pro přecházení bez 

dopravního označení.

� Neméně důležité bylo také vyjádření 

„památkářů“, které bylo v první fázi zcela ne-

gativní, přestože návrh vycházel ze schválené 

urbanistické studie.

� Značený přechod a místa pro přecházení 

byly řešeny detailně se Svazem invalidů, tak aby 

odpovídaly všem předpisům, které se týkají 

pohybu postižených osob. 

� Na základě výběrového řízení na dodava-

tele stavby zvítězila firma DIPS s.r.o. 

� Veřejné osvětlení, nákladem 1 130 000,- Kč 

provedla Technická správa města, s.r.o., podle 

projektové dokumentace zpracované Ing, Pet-

rem Klvačem. Na podkladě výběrového řízení 

byl materiál na toto osvětlení objednán u 2 firem 

tak, aby výsledná cena byla co nejnižší. Svítidla 

jsou velmi moderní hliníkové odlitky, jako zdroj 

světla jsou použity sodíkové výbojky s bílým 

světlem. Celkem bylo nově osazeno 38 svítidel, 

o celkovém příkonu 4 kW (hodinové náklady na 

osvětlení náměstí jsou asi 6,- Kč). Na přechod 

pro chodce byla použita speciální přechodová 

svítidla. Veškeré použité kabely jsou měděné, 

současně byl také položen kabel pro budoucí 

reprezentativní nasvětlení radnice.

� Snížená obruba v zeleném pásu naproti 

restauraci Baltaci bude sloužit pro sjezd sekačky 

při údržbě travnatého porostu, kterým bude 

opatřen oddělovací pás mezi parkovištěm a 

komunikací.

� Během měsíce října bude v tomto pásu 

vysázeno 9 stromů – o jaký druh se bude jednat 

je v současnosti konzultováno s odborníky a 

památkáři. 

� Parkovací místa byla v centrální části plně 

zachována. V souladu se schválenou urbanis-

tickou studií dojde v další etapě rekonstrukce 

náměstí k částečnému omezení parkování před 

farou - tento prostor bude časem vydlážděn a 

měl by sloužit jako klidová a reprezentativní 

část náměstí. 

� Přístřešky autobusových zastávek jsou 

výrobkem zlínské firmy MM Cité, která se vy-

značuje velmi vysokou úrovní designu.

� Od této firmy jsou také objednány dvě 

lavičky, které budou umístěny na náměstí k  

vyzkoušení jako prototyp. Pokud se osvědčí 

budou doplněny v příštím roce o další.

� Cyklistická stezka na západní straně 

náměstí v úseku zúžených jízdních pruhů se 

bude letos připravovat projekčně a příští bude 

navržena k realizaci, na východní straně náměstí 

bude vyznačen pruh pro cyklisty ještě v letošním 

roce podél chodníku.

� Úpravy, které probíhaly na náměstí v letoš-

ním roce, se týkaly dopravního řešení. Protože 

máme přes náměstí vedenu komunikaci III. třídy, 

a i v budoucnu tudy tato komunikace povede, 

bylo nutné náměstí nejdříve vyřešit dopravně. 

V rámci tohoto návrhu byl obrubami vyčleněn 

vzácný prostor mezi farou a knihkupectvím, 

z východu ohraničený schody ke kostelu, ve 

kterém lze zrealizovat představy o klidové a 

reprezentativní části náměstí, kde by našli své 

místo maminky s kočárky, děti, přestupující 

cestující, důchodci, turisté atd., prostě ti, kteří 

nechtějí náměstím jenom projet, ale chtějí tu 

také strávit příjemně nějakou dobu a není jim 

lhostejné v jakém prostředí budou. Doposud 

žádný takový prostor bez dopravy na náměstí 

vyčleněn nebyl. Existuje několik nápadů, histo-

ricky byly zpracovány dvě studie náměstí (první 

v roce 1992 ing.arch. Šimečkem, druhá ing.arch. 

Jílkem v roce 2001), jak s tímto prostorem naložit. 

Je nutné obě studie znovu posoudit, popřípadě 

je doplnit dalšími variantami řešení a po diskusi 

s co možná nejširší veřejností vybrat k realizaci 

nejvhodnější návrh. Ale i s tím vždy bude část 

obyvatel nespokojena. 

Ing.Irena Brabcová, místostarostka

Ad ostrůvky

Každé dopravní řešení vyvolává spoustu 

vášní a dohadů. Řidiči zapomínají, že jsou občas 

chodci, chodci zapomínají, že jsou občas řidiči a 

všichni svorně si nechtějí připustit, že i cyklista 

je účastník silničního provozu. Dle mého názoru 

se díky neprůjezdnosti Kvítkovické křižovatky 

a výstavbě obchodních řetězců v Malenovicích 

velmi zvýšil provoz vozidel přes město Napa-

jedla. Vzhledem k tomu, že se denně pohybuji 

po městě, byl jsem svědkem mnoha krizových 

situací, kdy předjíždějící „závodníci“ jen těsně 
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minuli cyklistu nebo chodce. Provizorní vyzna-

čení parkovacích stání na náměstí řidiči sice pro 

parkování respektovali, ale klidně vyjížděli přes 

plnou čáru do vozovky. O chaotickém pohybu 

vozidel na parkovišti před poštou a kolem auto-

busové zastávky není třeba se zmiňovat. 

Oddělení parkoviště a střední dělící pás 

určitě zvýší bezpečnost chodců a zpomalí do-

pravu, a o to v podstatě šlo. Vždyť Napajedla 

mají vyřešenu tranzitní dopravu obchvatem 

po tzv. dálnici, a není proto snaha zrychlit 

dopravu přes město, ba naopak ji zpomalit a 

snad i přinutit ty řidiče, kteří městem nemusejí 

projíždět, aby zvolili trasu právě po obchvatu. 

Před několika lety vzbudil veliké vášně zákaz 

vjezdu nákladních vozidel do centra, a dnes se 

tomu již nikdo nediví. 

Ještě bych se chtěl zmínit o konstrukci 

středního dělícího pásu – v jedné z verzí byl tento 

pás travnatý (keře z dopravního hlediska nejsou 

použitelné). Technická správa by byla schopna 

travnatý pás udržovat, ale vzhledem, ke Správou 

a údržbou silnic používané technologii zimní 

údržby (posyp solí), by tráva spíš živořila, než 

byla ozdobou. Proto bylo přistoupeno k zadláž-

dění. Pro svou takřka neomezenou životnost je 

žulová kostka skutečně ideálním materiálem.

Ing. Aleš Jirků

(autor je ředitelem Technické správy města, s.r.o. 

a absolventem VUT Brno, odbor silniční a městské 

dopravní inženýrství)

Proč padla Lípa svobody?
Od roku 1928 do dubna loňského roku stála 

před radnicí památná lípa, vysazená při příleži-

tosti 10. výročí státní samostatnosti, nazývaná 

též Lípa svobody.

K překvapení mnoha občanů byla pokácena, 

údajně kvůli špatnému zdravotnímu stavu (dolo-

ženo odbornými posudky) a nebezpečí zřícení. 

O novém náměstí
Tak jsem vcelku zvědavá, jak si zvykneme 

či nezvykneme na nově upravené náměstí. Oku 

tato změna zcela lahodí, ovšem jako cyklista 

mám při projíždění nového úseku spíše pocit, 

že mě nějaké to auto brzy „smete“ pod svá kola, 

poněvadž zejména větší auta nemají moc místa 

k předjíždění, o autobusech ani nemluvím.

Kolik lidí, kteří půjdou do kostela nebo ke 

kostelu, použije přechod pro chodce nebo to 

„krouhne“ nejkratší cestou přes řetězy, to se 

časem ukáže. Ta stařenka s hůlkou která to 

vzala kratší cestou, vypadala sice rozkošně 

při přelézání řetězů, ale dobrý příklad mládeži 

zrovna nedala. Pravda, starší člověk rád ušetří 

každý krůček.

Oddělení parkoviště od silnice je však 

dobrý nápad. Do té doby se do silnice vjíždělo 

odkudkoli, teď to snad bude bezpečnější. Jen 

čekám na to, až bude parkoviště v provozu a 

zda se potvrdí slova spoluobčanů, kteří se děsí 

toho, že parkoviště bude placené. 

Hlavně by mě zajímalo, zda radnice při 

investování do tohoto projektu nezapomněla i 

na to, že je potřeba opravit zámeckou zed (ne-

chápu, proč se při jejím stavu park zamyká), že 

na Zámoraví, ač je to pro někoho nelukrativní 

část města, by se konečně měl udělat nějaký 

chodník – já osobně bych tudy děti do školy 

pěšky rozhodně nepustila. Již nejednou jsem 

tady při projíždění nákladních aut skákala téměř 

do příkopu. Zřejmě si tu řidiči ještě nestačí 

uvědomit, že jsou již v obci. 

Dalším kandidátem na investice je kanaliza-

ce a silnice 1. máje, které jsou v katastrofálním 

stavu. Až tam při prudkém dešti budou obyva-

telé opět vynášet ze sklepů „voňavý“ obsah z 

kanalizace, těžko někdo z radních přiloží ruku 

k dílu. Silnice 1. máje, Divišova a Smetanova 

připomínají spíše tankodrom, zejména pro 

cyklisty, kteří mohou mluvit o zázraku, že si při 

jejich průjezdu nepřekousnou jazyk.

To je jen pár příkladů z mnoha dalších, 

které by byly možná přednější než krásné (prý 

i bezpečnější) silnice před radnicí. Možná se 

mnou budete souhlasit, možná nebudete.

Eva Hnilicová

Pozn. redakce: Zelený pruh před rad-

nicí počítá podle plánu, který je k vidění ve 

vestibulu radnice, s výsadbou devíti stromů. 

Tedy dost místa i pro „Alej svobody“.

K pomníkům pod kostelem – pana sta-

rostu navštívila delegace Svazu bojovníků 

za svobodu, paní Mgr. Věra Zajíčková, paní 

Ludmila Oharková a pan Miloslav Sudolský. 

Z jednání vyplynulo několik závěrů. Bylo by 

vhodné doplnit jména obětí, doplnit desku ke 

vzniku republiky v roce 1918, možná vše řešit 

novou úpravou pamětního místa Napajedel 

v prostoru vpravo od kostelních schodů, kde 

je volná travnatá plocha. 

Dověděli jsme se tyto skutečnosti, pro mnohé 

překvapivé, v dubnovém čísle Napajedelských 

novin. Dále jsme byli informováni, že bude 

vysazena lípa nová, v souvislosti s rekonstrukcí 

náměstí. Jáma po lípě byla zasypána kamením 

a zalita asfaltem…

Jak to s obnovou památné lípy dopadlo 

můžeme nyní vidět.

Dominanta náměstí, lípa, symbol českého 

národa a svobody, rostla na náměstí 75 let a 

přečkala dva totalitní režimy. 

Tento památný strom musel ustoupit zá-

měrům skupiny lidí přebudovat náměstí dle 

svých představ.

Na náměstí vyrostla nová dominanta – ře-

tězy dělící náměstí. Symbol svobody – lípa byl 

nahrazen symboly nesvobody-řetězy.

Patnáct let po pádu totality! Dílo, které zde 

vzniklo, má snad představovat moderní archi-

tekturu 21. století? Mně spíše připomíná stavební 

styl padesátých let století minulého, nazývaný 

příznačně „socialistický realismus“.

Co vedlo vedení města k takovým úpravám, 

nevím. Údajným cílem prý bylo zvýšení provozu 

na náměstí. 

Výsledek rekonstrukce je přesně opačný.

Úzké jízdní pruhy neumožní bezpečné 

předjetí ani cyklistů či chodce s ručním vozíkem 

a výsledkem je brzdění plynulosti dopravy. Auto-

busové zastávky pojmou jen dva autobusy, třetí 

autobus stojí ve vozovce a blokuje dopravu. Dvě 

čekárny a každá jiná, proč? Omezení parkovacích 

míst a komplikované vjíždění na parkoviště. 

Vyrostl les dopravních značek, přikazující co 

máme dělat a kde se smíme nebo nesmíme 

pohybovat. Stovky metrů obrubníků bránících 

volnému pohybu po náměstí. 

K čemu to všechno slouží a co to komu 

přinese? Myslím, že nic pozitivního. Bylo snad 

záměrem této stavby znepříjemnit život lidem, 

kteří na náměstí žijí, pracují či podnikají? Výsle-

dek tak, bohužel, vypadá.

Od mnoha lidí jsem slyšel otázky typu: „To 

nemá město za co utratit peníze? Proč musíme 

chodit po rozbitých chodnících? Proč se raději 

neopraví cesta v té či jiné ulici?“

Není mi lhostejné, co se s náměstím a 

celým městem děje. Jsem napajedelský patriot 

a nestydím se za to. Na náměstí jsem se za II. 

světové války narodil a prožil zde převážnou 

část svého života. Náměstí a celé město prošlo 

za šedesát let  mnoha změnami a úpravami. Ne 

všechny město zvelebily. Tato rekonstrukce 

patří k těm nejhorším. 

Po válce náměstí pulzovalo čilým životem ve 

všední dny i v sobotu či neděli. Lidé se v pová-

lečné euforii vrhli do práce a zvelebovali město 

i své domy. Město žilo rušným společenským, 

kulturním i sportovním životem. Hrálo, zpívalo a 

tančilo se na mnoha místech ve městě. Vandaliz-

mus, jehož stopy vidíme nyní kam se podíváme, 

byl celkem neznámým pojmem.

Náměstí bylo plné obchodů, obchůdků, 

řemeslníků a živnostníků všech možných pro-

fesí. Z pekárny pana Plichty mně krásně voněl 

čerstvý chléb a křupavé rohlíčky, od strýce 

Šamánka zase výborná uzenina. Dnes nás tyto 

domy i některé další upoutají jen rozbitými 

či zatlučenými okny a padajícími střechami a 

fasádami. 

Život z našeho náměstí se v posledních le-

tech někam vytrácí. Často odpovídám na dotazy 

návštěvníků našeho města, kteří hledají nějaký 

obchod  či službu a diví se, že již nejsou tam, 

kde je léta nacházeli. Jakoby se v Napajedlích 

zastavil čas. Kvetoucí náměstí se mění v zaprá-

šenou asijskou tržnici.

Kdo a kdy to změní?

V současné době probíhající úpravy náměstí 

jsou jen začátkem změn, první etapou. V druhé 

etapě má následovat stěhování pomníku obětí 2. 

světové války na „vhodnější a důstojnější místo“ 

na našem náměstí. Co si o tomto záměru myslím, 

psát nebudu, papír by to nesnesl.

Dnešní psaní jsem nadepsal otázkou, proč 

padla lípa na náměstí. Končím také otázkou. 

Kdy se památná lípa a pamětní deska vrátí 

zpět na své původní místo? 

Svatopluk Solecký
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Oprava oplocení areálu podnikové 

prodejny Fatra nebyla vůbec snadnou 

záležitostí. Ví to každý, kdo měl kdy co do 

činění s opravou objektu, nad kterým drží 

ochrannou ruku památkáři. Zbytky původní 

zdi, která chránila dnes již neexistující dům 

č. p. 17 se skladištěm soli, sice nejsou na 

seznamu památek, ale nacházejí se v na-

pajedelské městské památkové zóně. A zde 

památkáři a stavební úřad posuzují každý 

zásah s větším důrazem.  

Veškeré práce byly konzultovány s týmy 

odborníků - památkářů a architektů, práce 

zedníků byla povýšena na práci restaurátorů. 

Mimo jiné byli přizváni na exkurzi do Tečovic, 

aby si  na zdejším hřbitově prohlédli restau-

rovaný kostel, u něhož byla použita technika 

omítek ze 12. století. Omítky  nesměly být 

Člověk je bytost, která potřebuje velkou 

dávku pomoci od svého okolí, aby se mohl 

stát tím, čím ve své podstatě je. V jednotlivých 

životních etapách plníme úkoly, které se od nás 

očekávají nebo které jsme si stanovili. Položme 

si tedy otázku: „Jaké úkoly má stáří? Jsme na 

ně dobře připraveni?“ Kdy je vhodná doba, 

abychom se začali připravovat? Podle mého 

názoru již od dětství a to především v rodině, 

protože tam získáváme hodnoty, mezi jinými 

i zážitkové a postojové. V rodině se děti učí 

vztahu ke stáří a starým lidem. Buď se naučí 

tolerovat některé nepříjemné projevy nebo 

naopak odsuzovat – většinou tak, jak to vidí a 

slýchávají od rodičů. 

Soužití s nejstarší generací je velmi ná-

ročné, ať už se to týká života v rodině nebo 

v sociálních zařízeních. Mnozí jedinci ztrácí 

nejen práci a životní zájmy, které je naplňovaly 

v předcházejících letech, ale i partnery a přá-

tele. Ztrácejí fyzické a psychické síly, často si 

pamatují, vidí a slyší jen to, co chtějí. Dává 

jim ale jejich věk a nemoc  právo na bezohled-

nost nebo nerespektování morálních závazků? 

Určitě ne.

Stáří je vlastně úspěch, protože ne všichni 

mají to štěstí, aby se ho dožili. Kvalita života v 

tomto období je velmi individuální. Zatímco 

jeden bere stáří jako naplnění života, leckdo 

se může domnívat, že je to čekání na nezvrat-

ný konec a podle toho se také chová. Erikson 

charakterizuje toto období slovy: „Já jsem to, co 

po mně zůstane“. Senioři tedy mají nejen právo, 

ale také povinnost zanechat odkaz – měli by 

být obohacením společnosti, ale ta je bohužel 

někdy vnímá jako překážku. Mohou pomoci 

radou, zkušenostmi, ale podmínkou je, aby jim 

okolí naslouchalo. Jsme ochotni poslouchat 

jejich rady a doporučení? 

Říká se, že člověk stárne tak, jak žil. Optimis-

tičtí a tvořiví lidé si zachovávají spoustu přátel, 

radostnou náladu a aktivní postoj k životu i ve 

stáří. Pesimisté tvoří skupinu lidí, kteří jsou 

pro svou mrzutost, nespokojenost a sobectví 

neoblíbení, mají nestabilní rodinné vztahy a 

ztrácejí přátele.

Cena stáří a starých lidí je pro každou spo-

lečnost dána tím, jaké hodnoty jsou preferovány. 

Převažují-li hodnoty vnější – vzhled nebo vnitřní, 

tzv. duchovní? V některých společenstvích se 

neobejde nejdůležitější rozhodnutí bez názoru 

„starších“, jinde to zase nemá daleko od tzv. 

ageismu (ejdžizmu), což v praxi znamená od-

mítání starých lidí, snižování jejich hodnoty a 

odsouvání do ústraní.

Na formování vztahu ke stáří se podílí každý 

jednotlivec a vyjadřuje to svým chováním. To 

platí i pro seniora,  především jeho sebepojetí. 

Jak sám sebe vnímá? Umí přijmout změny ve 

stáří jako nedílnou součást života? Zvláště ženy 

mnohdy lpí na svém vzhledu. Pro někoho je těž-

ké se vyrovnat s tím, že přibývá vrásek, skvrn na 

kůži, tělo už není pak formované ani vzpřímené 

jako dřív a to nepočítám problémy se sluchem, 

zrakem, pamětí, inkontinencí apod. Muži se zase 

hůře vyrovnávají s poklesem fyzické zdatnosti, 

sexuální výkonnosti. V dnešní době lze hodně 

zlepšit kosmetickými a estetickými zásahy, 

ale platí to obecně? Je spousta seniorů, ať již 

mužů nebo žen, kteří přes svůj věk dokážou 

být „krásní“ a aktivní, zkrátka „in“. Krása spo-

čívá v tom, že stárnou důstojně, sebevědomě 

a vyrovnaně. 

Když jsem v názvu uvedla – Estetické pro-

blémy stáří, neměla jsem na mysli pouze vzhled 

seniorů. Estetika  je působení krásna na člo-

věka. To „krásno“ může být i duševní. Jistě jste 

již slyšeli o tom, že vnitřní svět se odráží v lidské 

tváři a to je právě mnohem výraznější ve stáří, 

protože mládí nás může „oklamat“ svým fyzic-

kým vzhledem. Tak můžeme pozorovat na tváři 

jedince klid, mír, pokoru, moudrost, ale stejně tak 

se tam může zračit zloba, až nenávist. V každém 

člověku je krása, pokusme se ji objevit! 

Senior, stejně jako každý člověk potřebuje 

k životu estetické podněty. Umožněme mu, aby 

měl možnost obdivovat krásy přírody, umění, 

obklopme jej stimulujícím prostředím. Doma 

je to poměrně jednoduché, ale i v sociálním 

zařízení lze takové prostředí vytvořit. Může mít 

svůj hrníček, který dostal od dcery, kamínek, 

který mu přinesl vnouček, protože podle něj „je 

zaručeně zlatý“. Dovolme, aby si senioři zvolili 

oděv, který se jim líbí a cítí se v něm dobře. 

Dejme jim na výběr, nerozhodujme za ně. Jak 

často od nich slýcháváme „na mně už nezáleží, 

nic mně nekupujte, já nic nepotřebuji“. Dokažme 

jim, že nám záleží na tom, jak vypadají a jak žijí. 

Nesetkávají se ale děti  v rodinách s takovými 

příklady, že co je „staré, nepotřebné je dobré pro 

prarodiče“, protože je to škoda vyhodit? Začínaje 

oblečením a konče třeba starými hrnci, když si 

maminka pořídí „nerezové“.  I tady záleží na tom, 

jestli tuto „pomoc“ senioři přijmou.

A přemýšleli jsme někdy o tom, jak na 

ně působíme třeba my – naše úprava, oděv, 

parfémy nebo kouř z cigaret apod?  A co může 

senior vyčíst z naší tváře? Úctu nebo pohrdání? 

Zajímá nás to vůbec?

A jaká je ta etická problematika? Každá etika 

věří, že existuje dobro, věří v lidskou sounále-

žitost a důstojnost každého člověka. Uznává 

svobodu a s ní související také odpovědnost v 

našem jednání. Etika je totiž způsob myšlení, 

vyjadřování  a způsob  vztahu. 

Může se však stát, že senior má od svých 

blízkých nebo ošetřujícího personálu zajištěno 

vše, co k životu potřebuje. Dostatek jídla, hygie-

nu, ošacení, léky, místo pro odpočinek. Schází 

mu ale důstojnost, lidský přístup. Může trpět 

osamoceností a odmítáním svých blízkých a tak 

se stane, že žije vedle nich, ale ne s nimi! Proto 

si s nimi povídejme o událostech běžného dne, 

dejme jim možnost vyjádřit jejich názor a dejme 

najevo, že  je pro nás důležitý. Dovolme jim, aby 

nám vyprávěli „své příběhy“, byť zidealizované 

a podívejte se s nimi na jejich život (pomozte 

najít, na co byli hrdí, co udělali dobrého). 

Važme si každého dne, který můžeme se 

„svými dědečky a babičkami“ prožít. Je pravda, 

že mnohdy musíme být trpěliví, ale uvědomme 

si, že hodně získáváme. Koneckonců - čas je 

neúprosný a nezastaví se. Ani se nenadějeme 

a budeme v jejich situaci i my. 

Pomáhejme tedy seniorům nejen být, 

ale i žít! Anna Krátká

hlazené, hrany dveřních a okenních otvorů 

nesměly být ostré. 

Přes všechna zdlouhavá jednání 

výsledek stojí zato. Díky lidem, jejichž 

postoj někdy neprávem odsuzujeme, 

zůstalo uchováno milé zákoutí, na němž  

oko kolemjdoucího, unavené strohou a 

nenápaditou městskou zástavbou, spočine 

se zalíbením. -apvb-

Jako před staletími

 Estetické a etické otázky stáøí
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Je sobota 21.srpna. Teplota vzduchu 19 °C, vody 12 °C.  21. Šest statečných vstupuje do vod 

řeky Moravy, aby pokračovalo v tradici „Napajedelské míle“. 1 600 metrů k fatrovskému mostu 

zdolávají společně v pohodovém tempu. Všechno dobře dopadlo, v cíli jsme napočítali opět 

všech šest (zleva): Dratva, Zatloukal, Novák, Hrubý, Šimík, Hruban.

Dotaz: Při kontrole na mně požaduje 

finanční úřad další důkazy navíc, mimo 

zaúčtované doklady. Má na takový postup 

právo?

Odpověď: Je třeba mít na paměti, co je 

cílem daňové kontroly. Podle § 16 zákona 

337/1993 Sb. v platném znění zjišťuje nebo 

prověřuje pracovník správce daně daňovou 

kontrolou daňový základ. Daňový subjekt 

prokazuje v souladu s § 31, odst. 9 všechny 

skutečnosti, které je povinen uvádět v přiznání, 

hlášení a vyúčtování, nebo k jejichž průkazu 

byl správcem daně v průběhu daňového řízení 

vyzván. Tolik odkaz na zákonné ustanovení. 

S určitou mírou nadsázky se k tomuto 

dotazu vztahuje zásada KDD – každý důkaz 

dobrý. V podnikatelském životě to znamená 

uschovávat všechny doklady, které přímo či 

nepřímo potvrzují skutečnost, kterou uvádíte 

v daňovém přiznání. Důležité je mít na paměti, 

že k předložení dalších důkazů k prokázání 

oprávněnosti výdajů vyzve správce daně da-

ňový subjekt v případě, že vznikne pochybnost 

o správnosti předkládaných údajů. 

Různorodost v podnikání neumožňuje sesta-

vit konečný výčet možností, jak a co prokázat. 

Pro základní orientaci v této oblasti a vytvoření 

si představy několik příkladů: ve výdajích jsou 

zahrnuty cestovní náhrady. Pokud vzniknou 

pochybnosti o jejích výši (nebo jakékoliv jiné), 

může správce daně požádat daňový subjekt o 

další důkazy, jako např.: knihy jízd u vozů, o kte-

rých daňový subjekt účtuje jakýkoliv důkaz, že 

návštěva určitého místa byla za účelem podniká-

ní (např. název firmy, předmět jednání, uzavřená 

smlouva, doklad o nákupu pohonných hmot v 

místě jednání ((nebo na trase)) v odpovídajícím 

čase, doklad o parkování, nocleh, apod.)

Při nákupu materiálu na opravy majetku 

prokázat konkrétně kde a jak byl materiál po-

užit. Pokud zůstal materiál na skladě, umožnit 

místním šetřením ověřit jeho existenci a vše 

prokázat skladovou evidencí.

Ve výdajích je odměna za zprostředkování. 

Znamená to reálně prokázat, co bylo zpro-

středkováno a jakého zisku bylo dosaženo. Je 

potřeba vycházet z předpokladu, že odměna za 

zprostředkování se vyplácí až po uskutečnění 

zprostředkované obchodní transakce.

Stále se vyskytují výdaje na různé mar-

ketingové studie. Je nepochybné, že si dva 

podnikatelské subjekty mohou uzavřít smlou-

vu podle svých potřeb. Asi nebude problém 

v případech, kdy na základě marketingové 

studie podnikatelský subjekt úspěšně podniká 

a dosahuje zisku. Obtížené dokazování nastane 

v případech vysokých nákladů na studii a 

nulového zisku.

Vedení knihy jízd, skladové evidence 

apod. patří mezi povinnosti podnikatelské-

ho subjektu. Na místě není „velkorysost“ 

některých podnikatelů (zaměstnanců), že 

účtování stvrzenky z parkoviště nestojí za 

námahu. Je vidět, že někdy nejde jenom o 

těch deset korun.

Ing. Antonín Dospiva, daňový poradce č. 

1598, tel. 603 759 133

Daně a jak na ně

Století napajedelské radnice se v neděli 15. srpna slavilo i na poli sportovním. Fotbalisté senioři vyzvali k přátelskému utkání starší pány ze Slavičína. 

Utkali se na školním hřišti v Komenského ulici a rozešli se opět přátelsky s výsledkem 2:2. V barvách Napajedel nastoupili (horní řada zleva): Létal, 

Kraváček, Kudrna, Novák, Trňák, Obadálek, Laciga, Bakalík, Saibert, Samsonek, Dratva, (dolní řada zleva): Studeník, Černíček, J. Haša, Mišurec, 

L. Haša, P. Haša, Ratiborský, Maděra, Zámečník. a Žaludek v dresu rozhodčího. Mládí se utkalo v turnaji na házenkářském hřišti v zámeckém 

parku. Do bojů nastoupila 4 družsteva a vítězem turnaje na počest sto let radnice v Napajedlích se stali mladí házenkáři Napajedel.

Pro obě věkové kategorie byl určen nohejba-

lový turnaj. Utkalo se v něm šest rodinných 

týmů - otec a syn. Karel a Karel Roubalíkovi 

byli součtem let nejstarší soutěžící dvojící a 

celým turnajem prošli jako blesk bez jediné 

porážky. Na snímku zleva s rodinnou dvojicí 

Hoferkových.
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Vzpomínka na léto
Jaké by to byly prázdniny bez tábora. 

Týden, na který se těší děti i rodiče. Rodiče z 

toho důvodu, že budou mít „volnější“ týden, 

děti zase naopak čeká rušný týden plný zába-

vy, soutěží a nových kamarádství. 

O letošních prázdninách jsme zavítali do 

krásného prostředí Beskyd – na Martiňák. 

Šedesát dvě děti a sedm oddílových vedou-

cích si první den zhotovilo oddílové vlajky 

a pokřiky a uspořádalo velký seznamovací 

večírek. A pak už to šlo – koupání, Písmenko-

mánie, beseda s Městskou policií, výlety do 

Horní Bečvy a na Pustevny, soutěž ve zpěvu 

Karaoke, vystoupení šermířské skupiny, 

stezka odvahy, karneval, táborák, Mechiáda 

a závěrečná diskotéka. 

Hej, hej, hej, náš tábor byl nej…!

S. Šulcová 

MISS aerobic junior
Na neděli 9. října připravili Centro Zlin 

Malenovice a DDM Napajedla sportovní 

odpoledne pro děti s názvem  MISS AE-

ROBIC JUNIOR CENTRO ZLÍN.

Šest finalistek ze Zlínskeho kraje ve 

věku 9 - 12 let se utká ve sportovním 

aerobiku o titul Miss Aerobic. Pro ostatní 

děti jsou připraveny dovednostní a spor-

tovní soutěže a vystoupení dětské skupiny 

Yamaha Band. Začátek v 15 hod.

V neděli 31. října od  15 hodin jsou 

děti zvány na oslavu Haloweenu s Petrou 

Černockou nazvanou SAXANA DĚTEM.

Praktické rady
� Thomas Chantal: Najděte si svůj vlastní 

styl. Příručka poradí, jak si vybudovat zá-

kladní šatník, jak si vybrat styl oblékání, jak 

zvolit nejlepší doplňky, co si obléknout při 

zvláštních příležitostech, ukáže, jak zakrýt 

nedostatky a zdůraznit přednosti.

� Třetina Michal: Jak se jezdí do nebe. Kniha 

mapuje cestu vysokohorských cyklistů po 

alpských průsmycích.

Beletrie
� Block Thomas: Nebeská past

Dopravní letadlo na trase z USA do Japonska 

bylo uneseno. Na palubě je několik únosců 

s bombami.

� Brent Madeleine: Podvržené dítě. Osm-

náctiletá Chantal slaví úspěchy na létající 

hrazdě. Snaží se zapomenout na smutné 

dětství v Anglii, kde v útlém věku tragicky 

přišla o oba rodiče a doufá, že si v cirkuse 

brzy vydělá dostatek peněz, aby mohla vy-

studovat medicínu.

� Bukowski Charles: Škvár. Poslední autorův 

román s autobiografickými prvky.

� Cartland Barbara: Utěk do ráje. Příběh 

krásné Zariny, která se po smrti svých rodičů 

stala velmi bohatou dědičkou.

ZLÍN – Zjistit hodnoty radonu na území 

regionu je smyslem rozsáhlého měření, 

které vzniklo z iniciativy Zlínského kraje, a 

které organizačně zajišťuje strategický odbor 

krajského úřadu.

„Jde nám o to, abychom postupně zma-

povali hodnoty radonu na území celého 

kraje a nemuseli čekat až do roku 2007, kdy 

by mohla být zpracována kompletní digitální 

mapa našeho kraje s podrobně znázorňují-

cím výskytem tohoto nebezpečného plynu. 

Zlínský kraj nechtěl pasivně vyčkávat, až se 

k této potřebné aktivitě odhodlá Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost, a proto se do celé 

akce zapojil z vlastní iniciativy,“ vysvětlil Zde-

něk Chvátal z odboru strategického rozvoje 

krajského úřadu.

Jak Chvátal dále upřesnil, již v loňském 

roce bylo instalováno na 300 měřících 

detektorů v jednotlivých domácnostech 

našeho regionu a v letošním roce bylo do 

domácností umístěno dalších 450 měřících 

detektorů. Tato síť se bude postupně ještě 

zahušťovat. K měření se používá detektor 

typu RAMARN, umístěný v plastové krabičce 

velikosti Ramy, uzavřený plastovým víkem, 

který musí být ponechán v měřené místnosti 

po dobu jednoho roku. 

 „U nově zahajovaných staveb však tato 

měření nenahrazují zákonnou povinnost 

investorů provést měření před zahájením 

stavby nebo před kolaudací ve smyslu ato-

mového zákona a vyhlášky o obecných tech-

nických požadavcích na výstavbu. Odborně 

oprávněné firmy pro měření jsou uvedeny 

na internetových stránkách www.sujb.cz v 

sekci registry,“ upozornil Chvátal.

Současně vysvětlil, že v porovnání s 

ostatními zeměmi má Česká republika díky 

půdnímu podloží jedny z největších koncen-

trací radonu v budovách. Radon je přírodní 

radioaktivní plyn, který do budov  proniká 

ze země – různými otvory, prasklinami a 

netěsností konstrukcí staveb, z nevhodného 

stavebního materiálu (jedná se o materiály 

vyrobené z některých popílků a škváry), z 

podzemní vody – uvolňuje se do ovzduší 

 Zlínský kraj mìøí hodnoty radonu
místností při mytí, vaření a praní. Koncent-

race radonu by neměla překročit objemovou 

aktivitu radonu (OAR) ve stávajících budo-

vách 400 Bq/m3 a u novostaveb 200 Bq/m3. 

Při překročení uvedených hodnot se pak 

doporučují vhodná opatření. Někdy postačí 

zvýšení přirozeného nebo nuceného větrání, 

v opačných případech jsou nutné stavební 

úpravy objektu. Na realizaci těchto úprav 

může poskytnout stát finanční příspěvek.

Bližší informace k této problematice 

podá: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor 

strategického rozvoje,  tř. T. Bati  3792, 761 90 

Zlín, tel.: 577 043 310  

Nové knihy v Knihovně Napajedla
� Cole Martina: Zabiják. Volné pokračování 

románu Maniak. Kate neprožívá šťastné 

období. Rozhodne se ukončit partnerský 

vztah s Patrickem a plně se soustředí na 

řešení složitého případu dobře organizované 

sítě pedofilů.

� Eden Dorothy: Most strachu. Abby je osm 

týdnů vdaná a už toho lituje. Manžela poznala 

v Londýně a v Austrálii, kam se přestěhovali 

se chová úplně jinak.

� Harris Joanne: Svatí blázni. Příběh se ode-

hrává ve Francii na počátku 17.století. Hlavní 

hrdinkou je bývala akrobatka Juliette, která 

nyní žije se svou dcerou Fleur jako jeptiška 

v malém klášteře.

� Harvey Kathryn: Kruté hvězdy. Luxusní 

letovisko Star poskytuje útočiště hereckým 

hvězdám, milionářům a významným poli-

tikům. Odehrávají se zde tajné aférky, při 

kterých lidé odhazují zábrany i zásady. Vše 

to nenápadně sleduje majitelka letoviska 

Beverly Burgessová. Netuší však, že její 

útočiště není tak bezpečné, jak by se zdálo. 

Autorka je čtenářům známá pod jménem 

Barbara Woodová.

� Havlová Kateřina: Maminko, prosím Tě, 

nepij! Darjina maminka je alkoholička. I přes 

osudové rány se Darja dokáže všemu postavit 

a život prožít podle vlastních představ.
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2. napajedelský výtvarný salon
V listopadu a prosinci, stejně jako v loň-

ském roce, budou stěny výstavní a koncertní 

síně Klášterní kaple v Napajedlích zdobit 

výtvarná díla. Salon je již tradičně bez ome-

zení věku a bydliště umělců, podmínka pro 

vystavovatele je opět jediná – kladný vztah 

k našemu městu. Vernisáž bude v polovině 

listopadu a výstava potrvá do nového roku. 

A protože některé barvy dlouho schnou, je 

nejvyšší čas malovat, kreslit, rámovat… IN

KINO Napajedla
Program na říjen

� 3.  GOOD BYE, LENIN!

� 6.-7.  KRÁL ARTUŠ

� 10.  VATERLAND-LOVECKÝ DENÍK

� 13.-14.  PŘED SOUMRAKEM

� 17.  RIDDICK: KRONIKA TEMNA

� 20.-21.  MAMBO ITALIANO

� 24.  TERMINÁL

� 27.-28.  NON PLUS ULTRAS

� 31.  JÁ, ROBOT

 DIVADLO
Program na říjen

Městské divadlo Zlín, velký sál
� 1. pátek Šumař na střeše

� 3. neděle Vražda v salonním coupé

� 5. úterý Carmen

� 10. neděle Žabka carevna

� 11. pondělí Lumpacivagabundus 

� 13. středa Marie Stuartovna 

� 15. pátek Šumař na střeše

� 16. sobota Naši furianti 

� 19. úterý Naši furianti

� 19. úterý Richard Müller a hosté

� 20. středa Raši furianti

� 21. čtvrtek Čertův švagr

� 22. pátek Naši furianti

� 23. sobota Marie Stuartovna

� 24. neděle Dívka roku ČR a SR 2004

� 26. úterý Žabka carevna

� 27. středa Všichni moji synové 

� 28. čtvrtek Šumař na střeše

� 30. sobota Generál

� 31. neděle Benefiční koncert Jiřího 

Pavlici a Hradišťanu

Studio Z
� 2. sobota Fernando Krapp mi napsal 

dopis

� 4. pondělí  O třech prasátkách

� 9. sobota Oidipús

� 14. čtvrtek Fernando Krapp mi napsal 

dopis

� 18. pondělí  O třech prasátkách

� 25. pondělí  Fernando Krapp mi napsal 

dopis

Divadélko v klubu
� 5. úterý Letní den

� 23. sobota Kontrabas

� 30. sobota Na tváři lehký smích

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti 
� 2. sobota Cyrano de Bergerac

� 3. neděle Cyrano de Bergerac

� 5. úterý Sen noci svatojánské

� 6. středa Šakalí léta

� 7. čtvrtek Šakalí léta

� 8. pátek Kytice

� 9. sobota Kytice

� 12. úterý To pravé

� 13. středa Cyrano de Bergerac

� 14. čtvrtek Kytice

� 15. pátek Červené střevíčky

� 16. sobota Portugálie              

� 17. neděle To pravé

� 19. úterý Sen noci svatojánské

� 20. středa Sen noci svatojánské

� 22. pátek Výstřely na Broadwayi

� 23. sobota Cyrano de Bergerac

� 24. neděle Pekař Jan Marhoul  - Klicpe-

rovo divadlo Hradeč Králové

� 25. pondělí Sen noci svatojánské

� 26. úterý Šakalí léta

� 27. středa Blbec k večeři

� 28. čtvrtek To pravé

� 30. sobota To pravé

Obrazy Zdeňka Hudečka
Ve čtvrtek 7. října bude v Galerii Viva ve 

Zlíně otevřena výstava obrazů malíře a grafika 

Zdeňka Hudečka. Jeho výtvarná činnost je 

spojena se závodem Fatra, kde tvořil a pracoval 

téměř tři desítky let, i městem Napajedla. Je au-

torem řešení interiéru sklepu na Radovanech, 

tvořil grafických design tiskovin města při růz-

ných výročích a pro různé účely. Zaměstnanci 

i obyvatelé města poznali Zdeňka Hudečka i 

jako malíře při jeho výstavě v napajedelském 

zámku a v galeriích ve Zlíně, Luhačovicích, 

Uherském Hradišti, v rodném Uherském Os-

trohu i jinde. Pravidelně se účastní výtvarně 

zpracovanými filmovými klapkami Dětského 

filmového festivalu ve Zlíně.  

Svou výtvarnou tvorbu orientuje do 

imaginárních poloh snů a představ. Zdánlivě 

neskutečný svět vychází z reality, autor však 

vystavuje ze svých pocitů a vjemů jen tolik, 

kolik mu jeho duše dovoluje. To, co jeho ce-

loživotní tvorbu spojuje, je okouzlení krásou 

a věčně zamilovaný pohled.

Výstava potrvá do 20. října a je otevřena od 

pondělí do pátku od 9 do 18 hodin a v sobotu 

od 9 do 12 hodin.  

XXI. entomologický výměnný den a výstava.

Sobota 16. 10. 2004 v době od 8 do 12 hodin 

v sokolovně v Napajedlích

Koncert Lindy Pařenicové
Základní umělecká škola Rudolfa Firkuš-

ného pořádá 29. září 2004 v 16 hodin v klášterní 

kapli koncert Lindy Pařenicové. Talentovaná 

houslistka je původem z Otrokovic. Studuje 

v Dánsku a Rakousku, zúčastnila se úspěšně 

mnoha mezinárodních soutěží. 

Loutková pohádka
Členové loutkového souboru Klubíčko 

Napajedla zvou všechny děti i dospělé na 

pohádku o nezbedném Adámkovi „Adámek 

mezi broučky“.

Představení se uskuteční ve dvou termí-

nech – vždy v neděli – 3. a 10. října 2004 v 

15 hodin v loutkovém sále zámeckého parku 

v Napajedlích. Představení trvá asi jednu 

hodinu, vstupné je 25,- Kč.
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Ostrov Elba očima cykloturisty
(Pokračování)

Autobus nás přiváží na jižní pobřeží ostrova 

do kempu VILLA DEGLI ULIVI u městečka Marina 

di Campo po 1200 kilometrech putování. V 8:30 

hodin je zde 18 °C. Dopoledne se po ubytování 

v ubytovacích přívěsech koupeme v moři. Ruda 

s Martou našli tašku, byla v zavazadlovém 

prostoru busu. Odpoledne jedeme na jízdních 

kolech směrem západním po pobřeží přes Cavoli, 

Seccheto do Fetovaie a zpět. Cestou zastavujeme 

na vyhlídkách,  u jedné z nich jsou pomačkána 

svodidla a na nich kytice. Při pohledu dolů 

vidíme pod skalami u moře ohořelé auto. Okolí 

silnice lemují skály místy porostlé opunciemi 

a agávou. Při zpáteční cestě má Ruda dvakrát 

defekt zadního kola.

Druhý den stoupáme z Marina di Campo 

přes San Piero s k románské strážní věži TOR-

RE di SAN GIOVANNI. Sedlo MONTE PERONE 

představuje převýšení 570 m v délce 15, 5 km. 

Cestou obdivujeme okolní vegetaci a malé 

bramboříky rostoucí okolo příkopu. Doplňujeme 

pitnou vodu z pramene v lese. Čeká ná střídavě 

jízda po vrstevnici a klesání do Poggia, za ním 

opět pramen vody „ FONTE NAPOLLEONE“ a 

klesání do Marciana. Z výhledů pozorujeme 

nádherné severní pobřeží ostrova s romantic-

kými zálivy.  

Další den začínáme výlet návštěvou Villa 

Napoleone, zde žil Napoleon během doby, kdy 

se mu znelíbila metropole Elby. Procházíme 

venkovním areálem s parkem. Z velkého bal-

konu vily je nádherný výhled na záliv „RADA“ 

s metropolí Portoferraiem. Vstupné do vily 

3 eura. Pokračujeme v jízdě do Portoferraia. 

Zde se v přístavu dovídáme, že předpokládaný 

trajekt do Livorna, přístavu na pevnině, nejezdí. 

Koupeme se na městské pláži a pak jedeme 

dál. Prudký stoupák nás nutí střídavě tlačit 

kola. Cesta je lemovaná olivovníky a korkový-

mi duby, některé z nich jsou zbaveny kůry. V 

Porto Azzurro ochutnáváme zmrzlinu výborné 

kvaliny za 1, 6 euro. 

Čtvrtý den ráno jedeme do stoupání hned 

z kempu. Zastavujeme před velkým obchodem 

s keramikou a po zakoupení suvenýrů se pe-

leton vydává silnicí do Capoliveri. Za jednou 

křižovatkou zastavujeme, aby se všichni sjeli 

dohromady a neodbočili jinam. 

Hned po rozjetí Vladovi praskl řetěz. Vlado 

se v momentě válí na silnici, kolo odletělo do 

příkopu, kousek od ležícího prudce zastaví 

auto. Při pádu rozbil Vlado ochranou přilbu. 

Nebýt jí, raději nedomýšlet. Naštěstí má jeden 

borec nýtovač, takže oprava prasklého řetězu je 

otázkou minut. Vyjíždíme stoupání na Capoliveri. 

Občerstvujeme se zmrzlinou, někteří si dali malé 

(pikolo) pivo za 4 eura, sendviče na tvrdých 

sucharech, kávu. Jedeme do Porto Azzurro, 

prohlížíme si přístav a za městem a sjíždíme k 

moři, kde se na pláži s černým pískem koupeme 

v blízkosti sladkovodního jezera.

Je pátý den a jedeme na trh v Marina di 

Campo. Je zde podobná směsice krámků jako 

na „baťáku“ ve Zlíně s tím rozdílem, že prodejci 

se rekrutují z místních ostrovanů. Kupujeme 

přes tři kila sardinek po 3 eurech za kilo. Večer 

pak na dvou pánvích kouzlíme rybí pochoutku, 

kterou zapíjíme stolním vínem (5 l za 4, 6 euro). 

Zpestření pro jedenáct účastníků.

Ráno jedeme do Zanca a  sjíždíme prudce z 

hlavní silnice k moři s tím, že budeme pokračovat 

po silničce, která podle mapy lemuje pobřeží. 

Není tomu tak. Dolní stezku je možno projet 

na horákovi a také tlačit, sděluje jeden Němec 

anglicky. Nezbývá nám nic, než tlačit kola zpět 

na horní silnici. Po ní jedeme do Marciana Ma-

Vlado v Námořnickém klubu.

rina. Zde sedíme před restaurací s výhledem 

na přístav a dáváme si „oběd“ „HOT SENDVIČ“ 

za 4, 5 euro + 1 l červené víno ROSO za 6 euro. 

Sendvič byl překvapující: opečený bílý chléb s 

tenkým plátkem špeku a salát (na špek položen 

list pampelišky). Mňamuška. Kaloricky vybaveni 

pokračujeme dál. Vlado zjišťuje, že má vydřené 

ložisko zadního kola. Snaha o opravu nepřichá-

zí v úvahu, neboť miska ložiska je zničená a 

náhradní není k dispozici. Snižujeme rychlost 

hlavně při sjezdech, aby Vlado přijel na svém 

kole, což se daří.

Na Elbě jsme najezdili na kolech celkem 283 

km nádhernou krajinou s bohatou flórou. Rostou 

zde macchie (tj. vegetační formace 1 – 3 m vyso-

kých houštin se stále zelenými dřevinami jako je 

vavřín, myrta) a opuncie,  agave, oleandry, ibišky, 

mimózy, lilie a hyacinty, proměňující tento nej-

větší souvislý keřovitý porost v Evropě v jedno 

jediné moře květů. Cestou jsme míjeli také pinie, 

cypřiše, kaštany, olivovníky, pomerančovníky, 

citroníky, eucalypty, fíkovníky a palmy.

V sobou balíme a plni zážitků odjíždíme 

autobusem domů.  Jiří  Kučera, KČT Napajedla

Popelnice jsou nezbytnou součástí městských ulic, ale nemusí být vždy nevábným a zapácha-

jícím místem. Takové květinové obydlí mají popelnice v Komenského ulici.
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