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

� Volby do Zlínského kraje

� Odpady a ovzduší v legislativě

� Zastupitelstvo v polovině práce

� Programy kina, divadel, sport

Zastupitelstvo města schválilo na svém 
zasedání 20. září 2004 prapor města a postou-
pilo jeho návrh ke schválení příslušnému 
Podvýboru parlamentu ČR. Prapor byl veřej-
nosti představen při století radnice, ještě jako 
symbol oslav. Červenobílá vlajka na dobové 
fotografii vlála z věže již před sto lety. Tehdy 
vyjadřovala slovanství Napajedel v rámci 
Rakouska-Uherska. Nová vlajka využívá tma-
vočervenou barvu, která zdobí naši radnici. 

Barvy praporu - radniční tmavá červeň 
(klasická, vyjímečná vexilologická barva) 
a bílá resp. stříbrná. Barvy sv. Jiří, patrona 
Napajedel, jsou použity v nezaměnitelné 
variantě. 

Diagonální vzestupné pruhy vycházejí z 
původní výzdoby radnice, kde jsou použity 
ve štuku i řezbách štítků, snad jako dekora-
tivní prvek.

Význam čtyř polí praporu – velké červené 
pole (Napajedla – město) a malé červené 
pole (Zámoraví), dělí velké bílé pole (řeka 
Morava), malé bílé pole pak značí slepá 
původní ramena řeky. Při sklopení prapor 
tvoří připomínku písmene N.

Prapor se nepodobá jinému praporu, je 
nezaměnitelný. Jednoduchostí provedení je 
srovnatelný s prapory velkých historických 
měst, bez zbytečných ozdob a vexilologic-
kých novotvarů. 

Slavnostní koncert
K státnímu svátku 28. října, kdy slavíme 
Den vzniku samostatného československého 
státu, je připraven v koncertní síni Klášterní 
kaple Napajedla slavnostní koncert. Bude 
se konat již v předvečer 27. října v 19 hodin. 
V programu vystoupí posluchači Konzerva-
toře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a Lucie 
Kašpárková, studentka JAMU v Brně.

Změna volební místnosti
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 proběh-

nou v Napajedlích volby do Zastupitelstva 
Zlínského kraje. V této souvislosti upozor-
ňujeme na změnu volební místnosti, která 
se týká voličů z ulice Nábřeží  bloky č. 6 – 14 
(volební okrsek č.6).  

Obyvatelé těchto domů budou nově volit 
v prostorách jídelny Domu s pečovatelskou 
službou v ulici Sadová. Budova bývalé ma-
teřské školy, kde dříve volební místnost byla, 
je mimo provoz a v ulici Nábřeží není žádný 
jiný vhodný objekt, který by k tomuto účelu 
vyhovoval. Děkujeme za pochopení. 

Bc. Zdeňka Sukupová, 
vedoucí správního odboru MěÚ Napajedla

Rozhledna Brdo
Slavnostní otevření rozhledny Brdo 

se uskuteční 28. října 2004. V 1030 hodin 
rozhledně požehná olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner a pro veřejnost bude 
rozhledna otevřena od 1130 hodin. 

Pro návštěvníky jsou připraveny turistic-
ké známky a vrcholové razítko.

 Napajedla mají prapor mìsta
A k čemu Napajedla potřebují prapor ? 

Je pravda, že se bez něj zatím obešla, mají 
pěkný znak. Na otázku odpoví další roky, 
zda se nový symbol Napajedel vžije. Na 
státní vlajku České republiky jsme právem 
hrdi, symbolizuje naši vlast. Jestli vlajka 
Napajedel hrdě zavlaje třeba při úspěchu 
našich sportovců, nebo zůstane jen viset na 
radnici, záleží jen na nás.

Josef Souček MIC Napajedla

Titul napajedelského jablka roku 2004 
přisoudili návštěvníci výstavy vzorkům 
odrůdy Gloster pěstitelky Jiřiny Lhotské. 
Více uvnitř listu.

VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK IX.

CENA 5,- KÈØÍJEN 2004

Pozvánka na výstavu
Muzeum Napajedla ve spolupráci s 

Městským muzeem ve Slavičíně pořádá 
v budově NTv Cable výstavu „Tragedie 
B-17G“ k  60. výročí přistání amerického 
letadla u Napajedel. Výstava potrvá do 30. 
října a otevřeno je denně mimo neděle od 
14 do 17 hodin. Vstupné dobrovolné.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 6. září 2004

Majetkové záležitosti
•schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

dílo č. 11/2004 se společností DIPS ZLÍN, spol. s 

r.o. na akci „Napajedla – úprava autobusového 

nádraží, zpevněné plochy“,

• schválila komunikačního napojení, sjezdu 

na místní komunikaci a uložení inženýrských 

sítí v ul. Jiráskova, 

• schválila realizaci zpevnění příjezdové 

komunikace ke garážím v ul. Jiráskova na 

pozemku p. č. 1623/9 ve vlastnictví města včet-

ně možnosti objednání provedení zpevnění 

u organizace Technická správa města, s.r.o., 

Na Kapli 387, Napajedla, na náklady vlastníků 

garáží v celém rozsahu,

•udělila souhlas ing. Vítězslavu Vystavělovi 

k vybudování provizorního parkoviště před 

jeho rodinným domem č. p. 802 v ul. 1. máje 

pod podmínkou, že v případě potřeby města 

může být stavba parkoviště odstraněna bez 

nároků na úhradu a uvedena do původního 

stavu,

• schválila upravenou Dohodu o placení 

příspěvku na žáka základní školy v předlo-

ženém znění, 

•schválila Dodatek č. 1 ke Směrnici o finanční 

kontrole v předloženém znění,

• seznámila se s materiálem na využití 

volných nebytových prostor uvolněných 

městskou policií v budově radnice č. p. 89 a 

rozhodla nebytové prostory v současné době 

nepronajímat

• schválila pronájem prostor garáže č. 2 v 

domě č. p. 1531, ul. Komenského Haně Černé 

za obvyklých podmínek,

• revokovala usnesení č. 210/6/2002 na vy-

užití bývalé kotelny A pro městskou tržnici, 

usnesení č. 90/3/2003 – zajištění realizace 

stavebních úprav v kotelně “A” a schválila 

vyhlášení záměru na pronájem uvedených 

nebytových prostor,

• schválila vyhlášení záměru výpůjčky ne-

bytových prostor v budově kláštera č. p. 304 

v ul. Komenského skupině historického šermu 

a tance VIRTUS VINCIT Otrokovice na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

•schválila zpracování návrhu zadání změny č. 

4 Územního plánu města Napajedla smlouvou 

o dílo mezi městem Napajedla a Urbanistickým 

ateliérem Zlín, s.r.o.

Organizaèní záležitosti
• pověřila odbor SMIR zajištěním přidělo-

vání prodejních míst prodejcům ve městě 

Napajedla takto:

• stánkový a pultový prodej bude v prosto-

rách na parkovišti u TSM, s.r.o., podél ulice Na 

Kapli v úseku mezi domy č. p. 385 a č. p. 381, 

tento bude situován čelem k chodníku

• prodej drobných zemědělských a chova-

telských výrobků (ovoce, zelenina, přísady, 

květiny, semena, lesní plody, včelí produkty, 

vejce, jmelí) bude situován pod kostelem na 

kamenných stolech

• prodej zboží přímo z úložných ploch 

osobních, nákladních vozidel a přívěsných 

vozíků (prodej ovocných, vánočních stromků 

a okrasných dřevin) bude možný v prostoru 

parkoviště směrem k Nábřeží (severně od 

budovy radnice)

• poskytování služeb pro občany v pojízd-

ných zařízeních (čištění peří, oprava deštníků 

atd.) v ulici Palackého – podél pásu zeleně 

v úseku ohraničeném na protější straně od 

budovy č. p. 201 (prodejna papírnictví) až 

po „Zmolu“

•zařízení stravovacích služeb – na pozemku 

st. pl. č. 98/2 vedle železářství č. p. 72

• zrušila usnesení č. 343/8/2003 ze dne 3. 9. 

2003 o vydání nového tržního řádu.

Rùzné
•seznámila se s žádostí ředitele Klubu kultury 

Napajedla o zřízení plakátovacích ploch.

• schválila předložené návrhy platových 

výměrů ředitelek ZŠ Napajedla, Komenského 

268 a MŠ Napajedla, Komenského 1159,

•vzala na vědomí zápis z jednání kulturní ko-

mise dne 3. 8. 2004 a vyhodnotila průběh oslav 

100 let radnice s vyslovením poděkování všem 

zúčastněným, zejména vedoucímu Městského 

informačního centra Josefu Součkovi,

• vzala na vědomí stav pohledávek ke dni 

31. 8. 2004, 

• na základě stanoviska Zlínské vodárenské, 

a.s., upustila od podmínky manželům Su-

kopovým vybudovat vodovodní přípojku ve 

stejné světlosti jako řád.

Zastupitelstvo města dne 6. září 2004 

Bytové záležitosti
•potvrdilo Zásady pro prodej bytů z majetku 

města Napajedla schválené ZM dne 14. 6. 2004 

beze změn

• schválilo předloženou cenovou nabídku 

společnosti NBTH, s.r.o. na vypracování 

veškerých úkonů souvisejících s prodejem 

bytů z majetku města dle schválených zásad 

ZM včetně realizace prodeje těchto bytů pro-

střednictvím společnosti NBTH, s.r.o.

Organizaèní záležitosti
• nový člen ZM Petr Videcký složil slib člena 

ZM,

• schválilo výši měsíčních odměn neuvol-

něným členům ZM ve smyslu nařízení vlády 

ČR č. 337/2004 Sb., s účinností zpětně od 1. 1. 

2004 takto:

-  člen rady města 790,- Kč

- předseda výboru, komise 630,- Kč

- člen výboru, komise 530,- Kč

- člen zastupitelstva 230,- Kč

- příplatek dle počtu obyvatel 120,- Kč

• schválilo poskytnutí další odměny za I. 

pololetí r. 2004 neuvolněným členům ZM ve 

výši desetiny částky, kterou by jim jinak bylo 

možno poskytnout

• schválilo peněžité plnění za výkon funkce 

člena výboru nebo komise ve výši 110,-- 

Kč/účast na jednom zasedání výboru nebo 

komise v r. 2004

• souhlasilo s uvolněním Mgr. Tomáše Za-

tloukala z funkce člena finančního výboru 

a jmenovalo do finančního výboru nového 

člena ing. Milana Vybírala

Majetkové záležitosti 
• schválilo pořízení změny č. 4 územního 

plánu města Napajedla

- Lokalita č.1 - ulice Nábřeží, pozemky parcelní 

číslo 2073, 461/2 a 461/8, v katastrálním území 

Napajedla, s navrženým funkčním využitím 

jako plocha bydlení v bytových domech

- Lokalita č. 2 - ulice Palackého, část pozemku 

parcelní číslo 130/1 (PK), v katastrálním území 

Napajedla, s navrženým funkčním využitím 

Volby do Zlínského kraje
� KDY

Volby do krajského zastupitelstva se 

uskuteční dne 5. listopadu 2004 od 14.00 

hodin do 22.00 hodin a dne 6.listopadu  od 

8.00 hodin do 14.00 hodin.

� KDE

Místo konání voleb je pro voliče sta-

noveno podle místa, kde jsou přihlášeni 

k trvalému pobytu.

Volební okrsek č. 1:  Hřebčín,  zasedací 

místnost I

Ulice Lány, Prusinky, Pěnné, Kamenec, 

Podluží, Moravní, Pod Zahrádkami, Kollá-

rova, Žerotínova, Podzámčí, Zámecká, Na 

Malině, Nerudova, Sládkova, Vrchlického, 

Olbrachtova, Boženy Benešové.

Volební okrsek č. 2: Hřebčín, zasedací 

místnost II

Ulice 2. května, 1. máje, Příční, K Pahrb-

ku, Pod Kalvárií, Hřbitovní, Komenského 

od ZŠ k zámku, Nad Zámkem, Divišova, 

Smetanova, Dvořákova, Janáčkova.

Volební okrsek č. 3: Sokolovna 

Ulice Zábraní – činžovní domy, Tř. T. 

Bati, Nádražní, U Lázní, Zámoraví, Rado-

vany, Svatoplukova, Sadová, Na Kapli, Ko-

menského – severní část od ZŠ, Masarykovo 

náměstí – jižní část od spořitelny.

Volební okrsek č. 4: Společenská 

místnost DDM v budově Základní školy, 

Komenského 268

Ulice Jiráskova, Husova, Zábraní – ro-

dinné domy, Bartošova, Zahradní, Dr. E. 

Beneše, Chmelnice, Za Humny.

Volební okrsek č. 5: Městský úřad, 

1.patro

Masarykovo náměstí – severní část od 

spořitelny, ulice Palackého, Nábřeží – blok 

č. 1-5 a činžovní domy č. p. 1516 – 1522

Volební okrsek č. 6: DPS Sadová

Nábřeží blok č. 6 -14

� JAK

Každému voliči budou doručeny tři 

dny přede dnem voleb do zastupitelstev 

krajů hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 

může obdržet hlasovací lístky i ve volební 

místnosti.

Voliči bude umožněno hlasování poté, 

kdy prokáže svoji totožnost a státní občan-

ství České republiky (platným občanským 

průkazem nebo cestovním pasem České 

republiky). Neprokáže-li uvedené skuteč-

nosti stanovenými doklady, nebude mu 

hlasování umožněno.
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jako plocha městského centra se smíšenou 

funkcí. 

Rùzné
•schválilo převod Pečovatelské služby okrsku 

Napajedla ze Zlínského kraje na město Napa-

jedla a nesouhlasilo s přerozdělením dotace 

kraje dle klíče, schváleného Zastupitelstvem 

Zlínského kraje.

Rada města dne 20. září 2004 

Majetkové záležitosti 
•schválila vyhlášení záměru směny pozemků 

ve vlastnictví společnosti Aliachem, a.s. (5 770 

m2) za pozemky ve vlastnictví města Napajedla 

(5 563 m2) s tím, že pozemky jsou si rovny a 

záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene bez finanční ná-

hrady a dohody o budoucím použití pozemků 

pro účel výstavby díla např. „Odkanalizování 

Zámoraví

Zastupitelstvo města dne 20. září 2004 

Majetkové záležitosti
• schválilo prodej pozemku KN p. č. 4492/1 v 

lokalitě Radovany Dagmar Kostíkové

• schválilo směnu pozemků ve vlastnictví 

města Napajedla dle GP č. 1882-035/2004 za 

pozemky ve vlastnictví rodiny Sokolovy za 

podmínky, že rozdíl ve výměře pozemků bude 

Milanu Sokolovi st., Marii Sokolové, Milanu So-

kolovi ml. a Bohdaně Polišenské odprodán 

• neschválilo vyhlášení záměru prodeje po-

zemku KN p. č. 1530/6 v ulici Husova a schválilo 

výpůjčku pozemku Davidu Adamčíkovi 

• schválilo prodej části pozemku KN p. č. 

2115/4 – zahrada v ulici 2. května manželům 

Mikulcovým 

•projednalo prodej pozemků mezi rodinnými 

domy v ulici Dvořákova a ulicí Lány a schválilo 

prodej pozemků zaplocených k zahrádkám 

rodinných domků v ulicích Dvořákova a Lány 

majitelům rodinných domků 

• schválilo prodej pozemku v ulici Pod Za-

hrádkami společnosti GEOSTAV spol. s r. o. 

• schválilo uzavření výpůjčky části pozemku 

(hřiště) a zastavěných stavebních ploch v ulici 

Sadová TJ Fatra – Slávia na dobu určitou do 

12. 12. 2014

• schválilo prodej pozemků, vzniklých na 

základě geometrického plánu č. 1894/11/2004 

Povodí Moravy s.p. za cenu dle znaleckých 

posudků 

• schválilo prodej pozemků zastavěných 

stavbou „Revitalizace Halenkovického potoka“ 

za cenu dle znaleckého posudku Zemědělské 

vodohospodářské správě, Oblast povodí 

Moravy

• schválilo uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene se společností Teplárna 

Otrokovice a. s. 

•schválilo souborné stanovisko jako závazný 

podklad k dopracování návrhu změny č. 1 

územního plánu města Napajedla pro lokalitu 

č. 6 Zámoraví.

Finanèní záležitosti
• schválilo rozpočtové opatření č. 24/2004 

v objemu 70 000 Kč z důvodů úhrady služeb 

psího útulku

• schválilo rozpočtové opatření č. 25/2004 v 

Prodej pozemku 
Město Napajedla vyhlašuje záměr  

prodeje pozemku KN p. č. 2213/48 o 
výměře 401 m2 (dle GP č. 1441-977/1999) 
v ulici K Pahrbku pro výstavbu rodinné-
ho domu smlouvou o smlouvě budoucí 
kupní, formou obálkové metody nejvyš-
ší nabídce za těchto podmínek:

- kupní cena 380,- Kč/m2 (minimální),
- výstavba hrubé stavby do 2 let od 

nabytí první právní moci stavebního 
povolení,

- úhrada kupní ceny do 30 dnů po 
schválení prodeje Zastupitelstvem 
města Napajedla,

- v případě, že má být pozemek nabyt do 
společného jmění manželů, přihlásí se 
oba manželé,

- předložená nabídka musí být vlast-
noručně podepsána uchazečem 
(uchazeči),

- v případě neuzavření kupní smlou-
vy s vítězi výběrového řízení, resp. 
po jejich odstoupení, uzavřít kupní 
smlouvu s dalšími v pořadí,

- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat 
žádnou z nabídek a řízení zrušit.
Zájemci o koupi pozemku pro stavbu 

rodinného domu si musí podat žádost 
na Městský úřad Napajedla, v zalepené 
obálce s označením v levém dolním rohu: 
„Rodinný dům“ osobně nebo doporuče-
nou poštou na adresu:

Městský úřad Napajedla
odbor SMIR
Masarykovo náměstí 89
763 61  Napajedla.

Žádosti je možno podávat do 1. listo-
padu 2004 do 12:00 hodin na Městském 
úřadě v Napajedlích.

objemu 45 000 Kč za účelem nákupu přepravní 

klece pro psy a za účelem posílení rezervních 

prostředků 

• schválilo rozpočtové opatření č. 27/2004 

o navýšení příjmů z prodeje pozemků ve 

výši 425 000 Kč a navýšení výdajů v položce 

kapitálových rezerv 

• schválilo rozpočtové opatření č. 31/2004 v 

objemu 147 000,-- Kč za účelem úhrady služeb 

poskytovaných TSM, s.r.o. zvýšených o nárůst 

daně z přidané hodnoty

• schválilo rozpočtové opatření č. 34/2004 

v objemu 50¨000,- Kč za účelem poskytnutí 

příspěvku TJ Fatra – Slavia Napajedla, oddílu 

házená muži na sezónu 2004/2005

•schválilo pravidla rozpočtového hospodaře-

ní formou směrnice dle předloženého návrhu 

včetně schválených připomínek

• schválilo rozpočtové opatření č. 38/2004 

o převodu finančních prostředků v objemu 

135 000,- Kč na položku opěrná zeď a dvůr 

ZŠ č. p. 268

Rùzné
•neschválilo spoluúčast města Napajedla na 

posílení trafostanice T6 na ulici Jiráskova

• schválilo předložený plán zimní údržby po 

zapracování připomínek

• souhlasilo se zřízením příspěvkové organi-

zace Technická správa města

• vzalo na vědomí zápis č. 13 z jednání kon-

trolního výboru 

• vzalo na vědomí Prohlášením měst a obcí 

k situaci ve VaKu Zlín z 21. 7. 2004 

•vzalo na vědomí zápis z jednání finančního 

výboru ze dne 13. 9. 2004 

• vzalo na vědomí přehledem rozpočtových 

opatření za období 1. až 9. měsíc 2004 

• vzalo na vědomí stav pohledávek ke dni 

31. 8. 2004 

• schválilo předloženou podobu praporu 

města Napajedla

• souhlasilo s členstvím ve „Sdružení měst 

a obcí dotčených chovem a užitím koní Zlín-

ského kraje“

B 17 G - Skromná kovová tabulka na kmeni borovice označuje místo tragedie amerických 
letců. Půjdete-li z Prusinek nahoru k hájence, najdete u ní první značku. Značky Vás po kraji 
lesa dovedou až na místo.
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Upozorňujeme právnické osoby a podni-

kající fyzické osoby na povinnosti, vyplývají-

cí ze zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

a o změně některých  dalších zákonů. 

Dle ustanovení § 12 výše uvedeného záko-

na mají provozovatelé malých stacionárních 

zdrojů následující povinnosti:

� uvádět do provozu a provozovat stacio-

nární zdroje jen v souladu s podmínkami pro 

provoz těchto zdrojů,

� umožnit osobám pověřeným obcí a 

inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za 

účelem ověření kategorizace zdroje, technic-

kého stavu a předkládat jim k tomu potřebné 

doklady

� oznámit stacionární zdroj, který vy-

pouští těkavé organické látky, orgánu obce 

způsobem stanoveným prováděcím právním 

předpisem, vést evidenci těkavých látek 

a poskytnout každoročně přehled o jejich 

spotřebě obci (zde pozor – tento odstavec se 

týká, mimo jiné, i autolakoven!),

� plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší 

ke zjednání nápravy podle § 38 odst. 1,

� dodržovat přípustnou tmavost kouře a 

pachové číslo, je-li stanoveno, a neobtěžovat 

Odpadové hospodářství je nedílnou slož-

kou ochrany životního prostředí. V poslední 

době se otázce odpadů a hlavně likvidaci 

odpadů věnuje velká pozornost, což mohou 

občané sledovat hlavně v médiích. Současnou 

situaci v naší republice lze charakterizovat 

poměrně velkým množstvím vznikajícího 

odpadu. Krajský úřad Zlínského kraje již 

vypracoval celkovou analýzu a krajské zastu-

pitelstvo přijalo a schválilo „Plán odpadového 

hospodářství Zlínského kraje“. Na tento budou 

navazovat plány odpadového hospodářství 

jednotlivých obcí, kde se produkce pohybuje 

u nebezpečného odpadu nad 10 t ročně a 

u ostatního odpadu nad 1000 t ročně. Tato 

povinnost daná zákonem o odpadech se 

týká i města Napajedel. Budeme tedy muset 

zpracovat plán odpadového hospodářství do 

konce června roku 2005. Uvedený plán bude 

zpracován na období dalších pěti let a stane 

se závazným podkladem pro činnost města v 

oblasti nakládání s odpady.

Hlavním cílem zpracování plánu odpado-

vého hospodářství je omezení skládkování 

odpadů, zvláště skládkování biologicky rozloži-

telných odpadů a dále separace, nebo-li třídění 

odpadů. A tato problematika se týká právě 

nás všech. Město Napajedla má v odpadovém 

hospodářství zatím zavedený tzv. známkový 

systém. Pokud tento systém převedu do 

praxe, tak by to mělo vypadat následovně. 

Každá domácnost si pořídí sběrnou nádobu 

na odpad, kde bude ukládat odpad komunální 

( převedu to na nejvíce zaužívaný systém, na   

poměry čtyřčlenné rodiny – koupím si známku 

na vývoz sběrné nádoby 1x za 14 dní, což při 

třídění odpadů je četnost dostačující a zapla-

tím 700 Kč za rok). Na území celého města (a 

myšlenka je dále je rozšiřovat) se nacházejí, 

uložen na skládku do Kvítkovic, kde za uložení 

1 t odpadu město zaplatí bezmála 1 000 Kč. A 

tady už narážíme na jeden z cílů plánu odpa-

dového hospodářství, kterým je již uvedené 

omezení skládkování biologicky rozložitelných 

odpadů. Není přece nutné připomínat, že v naší 

republice neexistuje bezedná skládka. Kam 

budeme za pár let námi produkované odpady 

ukládat? A kde je zakopaný pes? Nikde jinde 

nehledejme chybu, jenom sami v sobě! Ruku 

na srdce – třídíme všichni odpady? Je to tak 

velký kus práce navíc? Máme málo možností, 

kde tříděný odpad ukládat? Jak je možné, že 

se ještě stále mezi námi objevují občané, kteří 

tvrdí, že žádný odpad neprodukují! A když 

neprodukují, proč se stále objevují „černé 

skládky“ v našem městě? Kdo je jejich auto-

rem? Chceme vše svádět na občany jiných 

obcí? Tyto skládky musí někdo uklidit a hlavně 

je musí uklidit za něčí peníze! Ptáte se za čí 

peníze? Odpověď je velmi jednoduchá. Za 

peníze nás všech, tedy i těch, kteří se snaží 

své povinnosti plnit co nejlépe. 

Oddělení životního prostředí zpracovalo 

analýzu odpadového hospodářství města 

za rok 2004, která bude předložena členům 

zastupitelstva města k seznámení. Bude tedy 

záležet jen na námi zvolených zastupitelích, na 

jaký systém řešení odpadové otázky město v 

budoucnu přistoupí, jelikož náklady, kterými 

město každoročně dotuje likvidaci odpadů, 

pomalu ale jistě rostou a mohly by  být využity 

i jiným způsobem. Pokud by občané pečlivěji 

odpady třídili, vrátilo by se do městského 

rozpočtu více finančních prostředků, které by 

mohly být využity na další zlepšování životní-

ho prostředí v našem městě. Prostě vše souvisí 

se vším. Je nás většina, kteří se snažíme o to, 

abychom bydleli v příjemném, čistém prostře-

dí. Ale, bohužel, najdou se i takoví, kterým je to 

absolutně jedno, a kteří žijí na úkor druhých. 

I když je těchto jedinců málo, přesto existují 

a nedělají našemu městu pěknou vizitku. 

Je to prostě v nás, jak se budeme ke svému 

okolí chovat, jak si jej budeme udržovat, jak se 

budeme celkově stavět k životnímu prostředí. 

A začít by každý asi měl doma, v kruhu svých 

nejbližších. Proto se také oddělení životního 

prostředí dohodlo (na popud ředitelky škol-

ky) s Mateřskou školou v Komenského ulici 

v Napajedlích na přistavení tří barevných 

sběrných nádob na separovaný odpad. Když 

už nebudou děti vedeny k tomuto z domova, ať 

se alespoň dozví od svých učitelek ve školce, 

co obnáší třídění odpadu, ať se dozví, že to 

není žádná dřina, že je to nic nestojí a nám 

všem to pomůže!

Stanislava Kozmíková, oddělení ŽP               
                                              

     

     

Co nového v ochraně ovzduší
kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a 

obydlené oblasti,

� zajišťovat prostřednictvím oprávněné 

osoby (držitel živnostenského oprávnění v 

oboru kominictví) měření účinnosti spalo-

vání, měření množství vypouštěných látek a 

kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích  

zdrojů provozovaných při podnikatelské čin-

nosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 

dva roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto 

povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalu-

jících tuhá paliva od jmenovitého tepelného 

výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná 

nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného 

výkonu  11 kW.

Nedodržení povinností uvedených v odst. 

1 písm. e) citovaného zákona je přestupkem 

podle zvláštního právního předpisu ( zákon 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění poz-

dějších předpisů).

Bližší informace týkající se ochrany 

ovzduší je možno získat na oddělení životního 

prostředí Městského úřadu Napajedla – tel. 

577 100 917 nebo e-mail: kozmikova@napa-

jedla.cz.

Stanislava Kozmíková, oddělení ŽP

většině občanů známé, barevné kontejnery 

určené na ukládání tzv. vytříděných složek. 

Těmi jsou sklo, papír a PET lahve. Dále jsou 

na území našeho města tři sběrny kovového 

odpadu ( zde je nutno připomenout i kladnou 

činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

města, která pod hlavičkou města organizuje 

2 x ročně mobilní sběr železa), kde občané 

mohou uložit kovový odpad . Mimo to město 

provozuje dva sběrné dvory – v ulici Na Kapli 

a na sídlišti Malina II., kde lze vytříděné slož-

ky odpadu uložit bezplatně (včetně odpadu 

biologického), ostatní i nebezpečné odpady 

lze zde uložit za úplatu (všem již známé 

stvrzenky v hodnotě 15 Kč). Nesmíme ale 

zapomenout na odpad biologický. Zvláště v 

nadcházejícím období, kdy nám pomalu končí 

vegetace na zahradách a zahrádkáři připravují 

své pozemky k zimnímu „spánku“, je tohoto 

odpadu velké množství. I zde vychází město 

občanům vstříc a na požádání přistavuje 

zdarma velkoobjemové kontejnery k ukládání 

právě biologického odpadu. Tyto kontejnery 

po naplnění končí v kompostárně Technických 

služeb Otrokovice, s.r.o. a v dalším roce město 

dostává zdarma kompost k výsadbě zeleně. 

Takto to vše zní velmi jednoduše, ale …. I přes 

uvedené služby se ale setkáme v některých 

částech města s hromadami shnilých jablek, 

ořezanými větvemi z ovocných stromů či 

hromadami posečené trávy. Dále se dost často 

stává, že pracovníci Technické správy města, 

kteří biologický odpad odvážejí do kompostár-

ny do Otrokovic, naleznou v něm jiné druhy 

odpadů, které sem nepatří a to i přes to, že 

jsou všechny kontejnery označeny tabulemi, 

že do nich lze ukládat pouze biologický odpad. 

Potom musí být takový kontejner s obsahem 

jiných odpadů, než biologicky rozložitelných, 

Budeme se uèit od dìtí?

Pár dýní, květináčů, nápad a šikovné ruce 
- a kouzelné podzimní zátiší je na světě.

Foto -veb-
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Využil jsem nabídku oddělení životního 
prostředí MěÚ Napajedla a zběžně si prohlé-
dl „Zprávu o zjišťovacím řízení rychlostní 
komunikace R 55 Napajedla - Babice“. Jsou 
zde uvedeny dvě varianty řešení. Nevím, 
jestli variantu „0“ lze vůbec pokládat jako 
vážně myšlenou - počítá v podstatě pouze 
se zachováním stávající silnice I/55. Ve věci 
rychlostní komunikace bylo tedy asi již roz-
hodnuto pro variantu I - v Napajedlích kolem 
nádraží ČD. Tato varianta počítá s tím, že v 
oblasti Napajedel povede R55 zhruba po trase 
stávající silnice I/55. Stávající „jednička“ bude 
změněna na „dvojku“ a povede po nové trase 
- západněji, vedle nové R55. Před Spytihněvi  
má být  pod drahou ČD vybudován dvojitý 
tunel v délce 470 a 420 m, to je ale již téměř 

Jako každý rok uspořádal i letos napaje-
delský sbor dobrovolných hasičů na konci 
prázdnin „Soustředění mladých hasičů“ 
k zahájení nového školního roku. Soustředění 
se uskutečnilo v rekreační chatě „Pod přehra-
dou“ v Ludkovicích. Zúčastnilo se ho celkem 
10 mladých hasičů z Napajedel, o které se 
starali čtyři dospělí členové SDH Napajedla. 
Na programu byly jako vždy soutěže, hry, 
turistika, zábava a částečně také příprava 

Rychlostní komunikace R 55
mimo Napajedel. Stavba R 55 má probíhat 
v letech 2009 - 2012. Zarazilo mne však, že 
ve zprávě není zmínka o řešení objízdných 
tras značně frekventované silnice I/55 po 
dobu této náročné stavby. Domnívám se, že 
Napajedla čekají čtyři krušná léta kolapsové 
dopravní situace. Snad se do té doby podaří 
alespoň vyřešit cyklostezku městem, která 
byla při stávající rekonstrukci náměstí nějak 
opomenuta. Nebo bude znovu přehodnocena 
výhodnost „východních“ variant R55 kolem 
Napajedel?

Závěrem jenom drobnůstka (týká se 
„Zprávy.. „ i srpnových Napajedelských 
novin) - v Napajedlích je ještě ulice Zd. 
Nejedlého?

František Pavlas

Ocenění i do Napajedel
ZLÍN - Za kvalitní práci v oblasti volnoča-

sových aktivit slavnostně ocenili představitelé 

Zlínského kraje devatenáct dobrovolníků, kteří 

se v rámci kraje dlouhodobě ve svém volném 

čase věnují výchově dětí a mládeže.

Patnáctičlenná komise, složená z pracov-

níků krajského úřadu a dalších osobností, za-

bývajících se pedagogickou prací, posuzovala 

celkem 112 doručených návrhů na ocenění, 

které krajskému úřadu na základě jeho výzvy 

adresovali navrhovatelé z řad zástupců obcí, 

škol, neziskových organizací, tělovýchovných 

jednot i široké veřejnosti.

Ocenění dobrovolníci převzali z rukou 

představitelů kraje věcné dary a pamětní listy.

„Je třeba velmi si vážit dobrovolné práce 

všech občanů, ochotných věnovat se ve svém 

volném čase výchově dětí a mládeže. A je třeba 

vážit si jí tím více, čím vzácnější je v dnešní 

době ochota dát svou energii činnosti, které 

nepřináší žádný materiální zisk, ale pouze 

dobrý pocit. Potřebnost práce s dětmi a mládeží 

je mnohdy v naší společnosti nedostatečně 

ceněná a naším cílem je vzdát morální hold 

lidem, kteří si skutečně zaslouží poděkování. 

Tato činnost je při výchově mladé generace 

nesmírně důležitá, navíc je významnou pre-

vencí sociálně – patologických jevů,“ uvedl 

při příležitosti ocenění náměstek hejtmana 

Michal Hanačík, zodpovědný za oblast školství, 

mládeže a sportu.

Za dlouhodobou práci v kolektivu mladých 

hasičů v Napajedlích byla oceněna také Alena 

Škopíková. Srdečně blahopřejeme.

Účastníci soustředění u hasičského veterána před požární stanicí 
v Luhačovicích

Mladí hasiči při soutěži  „hasičské kuželky“

Mladí hasiči na konci prázdnin
na podzimní část okresního kola celostátní 
soutěže pro mladé hasiče PLAMEN 2004/2005. 
Samozřejmě nechybělo ani večerní posezení 
u táboráku s opékáním špekáčků a tradiční 
stezka odvahy. 

Prázdninové soustředění bylo zakonče-
no výletem do Luhačovic, kde mladí hasiči 
navštívili místní požární stanici Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje a slavnou 
lázeňskou kolonádu. (SDH Napajedla)

Žít v čistém městě
S nadcházejícím podzimním obdobím 

dochází ke vzniku většího množství bio-
logických odpadů ze zeleně (tráva, větve, 
shnilé ovoce atd.). Žádáme občany, aby tyto 
materiály ukládali do kontejnerů určených 
pro tento druh odpadů. Technická správa 
města přistavuje dle požadavku občanů 
velkoobjemové kontejnery na biologický 
odpad do různých částí města. Cílem je 
usnadnit občanům manipulaci s těmito 
odpady, zkrátit co nejvíce přístupovou vzdá-
lenost k těmto sběrným nádobám a předejít 

vzniku „černých“ skládek na území města. 
Přistavení kontejnerů je doposud bezplatné. 
Trvale jsou umístěny kontejnery na uložení 
biologického odpadu v obou sběrných 
dvorech a je rovněž bezplatné. 

Žít v čistém městě by mělo být snahou 
nás všech.  Ale chcete-li se přesvědčit, že 
zjevně není,  zajeďte si na Chmelnici za 
výkupnu společnosti METALŠROT Tlu-
mačov a.s. 

Myslíte, že zde „odložené“ nepoužitelné 
zbytky ze zahrádek vozí do tohoto místa 
občané z opačného koutu města?

St. Kozmíková, 
oddělení životního prostředí

Pozvánka do Klubu kultury
� Dětský karneval
Divadlo Zdeňka Štěpánka připravilo pro 

děti karneval s programem. Zábavná a hu-
dební show se koná opět v neděli odpoledne 
v divadelním sále v zámeckém parku.  

� Napajedelská podkova
Další ročník hudební přehlídky “Napa-

jedelská podkova” se uskuteční 19. 11. 2004. 
V pořadu vystoupí známé regionální i vzdále-
nější kapely ve stylu bluegrass a country



6 NAPAJEDELSKÉ øíjen/2004 7NAPAJEDELSKÉ øíjen/2004

Vpolovině práce
Dva roky uplynuly od komunálních voleb a napajedel-

ské zastupitelstvo je v polovině svého funkčního období. Přinášíme 
malé poohlédnutí a pár poznámek. Z jednadvaceti členů zastupitelstva jsou 

pouze dvě funkce „uvolněné“, tj. pan starosta a paní místostarostka dělají svou 
práci jako placenou funkci. Na dobu čtyř let se museli vzdát své úspěšné profesní 

kariéry a plně se věnují potřebám města. Ostatních devatenáct členů zastupitelstva obětuje 
městu svůj volný čas. Zastupitelstvo zasedá nejméně jedenkrát za tři měsíce, ale letos za první 

pololetí již pětkrát. Členové rady města se schází každých čtrnáct dní. Dále zastupitelé pracují 
ve výborech a komisích. Zastupitelstvo, to je pět, šest hodin jednání, zasedání rady se mnohokrát 

protáhnou hluboko do noci. Komise a výbory připravují materiály pro jednání, jejich schůze to jsou 
další hodiny tvrdé práce pro město.

A teď to zajímavé. Odměny jsou stanoveny nařízením vlády a pro Napajedla znamenají měsíčně : člen 
rady města 790,- Kč, člen zastupitelstva 230,-Kč, předseda výboru nebo komise 630,-kč, člen výboru nebo 
komise 530,-Kč. 

Zastupitel, člen rady města a zároveň předseda komise dostane tedy 1 420,- Kč hrubého měsíčně. Je za to 
jedenkrát na zastupitelstvu, dvakrát v radě a jednou na komisi. To je minimálně dvacet hodin měsíčně, nepočítáme-li 
nutnou přípravu a studium materiálů. Člen zastupitelstva a komise má za svou práci pro město 760,- Kč hrubého 
měsíčně. Všem ještě náleží příplatek 120,- Kč  za počet obyvatel. Naši zastupitelé zodpovědně a svědomitě pracují 
a jejich finanční odměny rozhodně nejsou tím hlavním motivem.

Rozhodnutí zastupitelstva města je nutné pro každou větší práci ve městě. Při hlasování je někdo pro a někdo 
proti a tak se většinou v demokracii dochází k optimálnímu výsledku. Za uplynulé dva roky tak zastupitelstvo 
města schválilo mnoho práce, kterou se následně podařilo uskutečnit.

Jsou to například nová okna na školách včetně mateřské, výstavba sportovního areálu u škol, čtyři nová 
hřiště pro nejmenší děti. Kromě rozpracované přeměny náměstí i oprava schodů ke kostelu, nový informační 
systém orientačních šipek, nové plakátovací plochy, zastávky autobusů a nová úprava autobusového nádraží. 
Úpravy ulic Na Kapli s rozvodem plynu, Obchodní, Příční a 2.května, chodník na Komenského, průběžné 
rekonstrukce osvětlení, včetně nových lamp na náměstí. Nová okna a zateplení na Jiráskové č.p. 717-719, 

nová okna na zdravotním středisku, velká rekonstrukce části kláštera pro naši ZUŠ. Za dva roky nej-
méně jedna velká a náročná akce každý měsíc. Na mnohé „maličkosti“, jako třeba novou střechu 

na sídlišti jsem jistě ještě zapomněl. Jen ta střecha - bylo to na veřejném jednání zastupitelstva 
- rozhodovalo se mezi havarijní opravou a novou krytinou se zateplením. Díky rozumnému 

hlasování má dům novou, zateplenou střechu.
Zastupitelstvo rozhoduje, za práce patří dík dalším profesím a firmám. O další 

neméně podstatné práci zastupitelstva můžete pravidelně číst na druhé straně 
našich novin, kde jsou zveřejňována všechna rozhodnutí. Jednoduše 

– zastupitelstvo zastupuje občany města, kteří si ho zvolili, a 
první dva roky si vedlo ku prospěchu města Napajedla !

Text i foto Infocentrum Napajedla
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Jak se okáže příroda odměnit člověku, 

který jí malinko vypomůže, se mohli v neděli 

10. října přesvědčit návštěvníci Výstavy ovoce 

a zeleniny ovocnářská sekce Českého zahrád-

kařského svazu Napajedla. Zástupy jablíček, 

jedno hezčí než druhé a určitě i stejně chutné. 

Odrůdy zimní i letní, nové moderní i tradiční 

Jak proběhl další ročník tradiční akce napaje-

delských zahrádkářů, to je otázka pro předsedu 

ovocnářské sekce Františka Zapletala:

„Celkem bylo vystaveno 59 odrůd ovoce, 

zejména jablek. Největším počtem 26 vzorků 

se prezentoval Jaroslav Karas.

Součástí výstavy bylo hodnocení vysta-

vených vzorků návštěvníky výstavy. Napaje-

delským jablkem roku 2004  byl zvolen vzorek 

odrůdy Gloster od pěstitelky Jiřiny Lhotské. 

Těsně za ním následovaly vzorky odrůd Jona-

gold  Leoše Valenty a  Rubín Tomáše Plichty 

a Ludvíka Volka.  

Součástí výstavy byla i ochutnávka čer-

stvého jablečného moštu a ukázka výpěstků 

jablek pana Jiřího Marčíka  ze sadů Žlutava. 

Pozornost návštěvníků poutal také vystavený 

vzorek vinné révy Ludvíka Volka a dekorativ-

ním doplňkem výpěstků byla ozdobná kapusta. 

Výstavu ovoce a zeleniny si prohlédli také žáci 

obou základních škol. 

Všem, kdo se na přípravě a průběhu 

výstavy podíleli a všem vystavovatelům patří 

srdečný dík.“

Jablíčka jako malovaná

Mykologové děkují
Mykologický kroužek Klubu kultury v Na-

pajedlích touto cestou děkuje všem přispíva-

telům, kteří svými nálezy pomohli zkrášlit a 

zpestřit letošní Výstavu hub, motýlů, brouků, 

mysliveckých trofejí a bonsají, která proběhla 

ve dnech 10. a 11. října 2004 . 

Poděkování patří skupině napajedelských 

entomologů, kteří z čiré až nepochopitelné 

skromnosti nechtějí být jmenováni a bez jejichž 

místnosti plné krabic motýlů a brouků by vý-

stava neměla tu pravou barevnost, bez bonsají 

Hany Baselové by stoly se vzorky hub nebyly 

tak slavnostní. A bez myslivců by průčelí sálu 

bylo neúplné. Myslivci a houbaři jaksi patří k 

sobě. Vyznavači obou zájmových oborů milují 

les a všechno co v něm žije a roste. Jakousi 

symbolikou tohoto vztahu je Staňa Kozák, člen 

napajedelského Mysliveckého sdružení. 

Poděkování patří členům spřátelených 

Mykologických kroužků z Chocně, z Přerova 

a z Nivnice, kteří pomáhali při sestavování 

letošní výstavy a také přispěli celou řadou 

výstavních exponátů. 

Zvlášť chceme letos poděkovat jednotliv-

cům, externistům (nebo členům korespon-

dentům), kteří nám přispěli na výstavu svým 

podílem. Jmenovitě to jsou (pokud jsme je 

stihli zaznamenat) pan Pastrňák ze Spytihněvi, 

Jaroslav Stuchlík, starosta ze Žlutavy, Stanislav 

Sokolský tábor
Také letos uspořádal oddíl sportovní 

gymnastiky Tělocvičné jednoty Sokol 

Napajedla v druhé polovině srpna pro své 

cvičence letní tábor. O dvaadvacet táborníků 

se staralo pět jejich cvičitelů - Petra Rožková, 

Žaneta Martykánová, Monika Vycudilíková, 

Martin Čeleďa a Jaroslav Kovář. 

Centrem byla napajedelská sokolovna, 

ve které všichni bydleli a odkud vyráželi za 

zábavou a soutěžemi. Slunné dny využili 

ke koupání v Napajedlích, Malenovicích, 

ve Spytihněvi i na Kudlovské dolině. Denní 

program byl pestrý a jeho podstatná část 

Trávníček z Napajedel, Eduard Michna z Na-

pajedel, Ladislav Chmelík z Lutoniny ( který 

přivezl celou bednu nádherných exponátů), 

Jan Palát z Otrokovic a Karel Forst z Napaje-

del, který dodal na výstavu raritu - hřibovce 

douglaskového. Pokud jsem někoho vynechal, 

velice se mu tímto omlouvám. Přátelé vám 

všem díky. PP

patřila gymnastice a lehké atletice. Bylo 

nutné natrénovat, vždyť na závěr všechny 

čekala táborová olympiáda ve dvaceti 

disciplinách. 

Sokolský tábor se opět vydařil a trvale 

patří k úspěšným prázdninovým aktivitám 

v našem městě. Poděkování patří nejen uve-

deným cvičitelům, ale zejména sponzorům 

- Fatra Napajedla, prodejna Fatran, Papír -hrač-

ky Karel Plášil, papírnictví ELIPA, potraviny 

EGGA Gabriela Řezníčková, potraviny Pavla 

Zapletalová, Baski Components Napajedla, 

GASTRO Hana Čablová a Srandičky Napajed-

la Libuše Machová -  a  také všem, kdo konání 

tábora jakýmkoliv způsobem podpořili.

Sokol Napajedla

Báječné společné léto 2004.

V neděli si v budově DDM přišli na své obdi-

vovatelé jablek a v týdnu poté téměř šedesáti 

odrůdám doslova přišly „na chuť“ i děti.

„Houby lidé užívali nejprve jako halucinogenní drogy, pak jedy, k výrobě léků a nakonec jako po-

travinu,“ začal svůj odborný komentář ve zvukomalebném slováckém nářečí Václav Koplík.
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S lodí po Evropě
Když jsem dopsal článek o vodácké Fran-

cii, napadlo mě, že další článek by nemusel být 

jen popisem vodácké akce jako takové, ale ja-

kýmsi rozšířeným pohledem našeho cestování 

za krásami světa. Protože pořádáme převážně 

vlastní zájezdy, můžeme se dostat i do míst, 

kde běžný turista sotva zabloudí. Letos jsme 

v krátké době navštívili již zmíněnou Francii a 

Itálii, začátkem července Slovinsko a v srpnu 

Rakousko. Ačkoliv se nám to určitě nezdá, 

rozdíly mezi zeměmi jsou veliké, ať už bereme v 

potaz přírodu, kulturu nebo mentalitu národů. 

Do Francie jezdím hrozně rád, jednak kvůli 

krásné, převážně volně přístupné přírodě, 

ale hlavně kvůli lidem. Mám dojem, že jsou 

nám povahou (alespoň nám vodákům) velmi 

podobní, i když popravdě řečeno si s nimi na-

šinec moc nepokecá. Asi to bude tím, že u nás 

francouzsky umí málokdo a Francouzi anglicky 

mluvit buď nechtějí nebo neumějí. Vzpomínám 

si na případ, kdy jsme loni zatábořili u řeky 

Verdon poblíž Castelane a vzápětí se přiřítil 

domorodec v terénním automobilu se slovy, že 

kam až naše oko dohlédne, je to všechno jeho 

a že se máme sbalit a vypadnout. Naštěstí se 

ho ujal jeden člen naší výpravy, který prošel 

rychlokurzem francouzštiny na letní jaho-

dové brigádě. Po společně snězené večeři a 

několika sklenkách moravského vína bylo vše 

vyřešeno. Je pravda, že nad českou stravou se 

podivoval, ale proti vínu nic neměl. Tak jako 

každý rok i letos jsme projížděli do Francie 

přes Itálii. Řekli jsme si, že kromě drsných 

vodáckých zážitků je nutné provést i nějakou 

kulturně poznávací činnost. Zastavili jsme v 

příhraničním městě Cuneo a protože bylo na 

naše poměry šílené vedro (30°C ve stínu ), 

nikdo ani neuvažoval a vzal si na sebe pouze 

triko, kraťasy a sandály. Podle udivených a 

skoro až uražených pohledů lidí to asi nebyla 

správná volba, jelikož oni chodili v kozačkách 

a kabátech, ale co už se dalo dělat?! Jinak co se 

týče Itálie, tak máme docela smůlu, že máme 

za sousedy třeba takové státy, jako je Německo 

nebo Rakousko, protože být sousedem Itálie by 

nám určitě zvedlo sebevědomí. Tak například, 

před dvěma lety jsme projížděli kolem Brescie 

a protože výfuk na našem Fordu nebyl právě ve 

výborné kondici, bylo nutné s tím něco udělat. 

Zastavili jsme u prvního servisního střediska 

a požádali o pomoc. Auto jsme sice zvedli na 

veliký hydraulický hever, ale pak se zvedák 

zasekl a bylo po srandě. Kdyby záleželo na 

místních mechanicích, asi 

tam jsme ještě teď, takže 

jsme jim (nám) to 

opravili a frčeli 

dál. 

Naštěstí jsme na našich cestách mnoho 

závažných poruch nezažili, i když teď si vzpo-

mínám na jednu horkou chvilku. U řeky Noce 

v Itálii jsme zjistili, že nám jedno z našich aut 

přestalo dobíjet. Kdo se trochu vyzná v auto-

elektrice, jistě pochopí, že téměř 900 km od 

domova je to situace více než prekérní. Oprava 

svépomocí nepřicházela v úvahu a s přihlédnu-

tím ke kurzu koruny k euru jsme se rozhodli jet 

pouze na autobaterii a postupně ji přehazovat 

mezi auty. Touto „dobrodružnou“ jízdou jsme 

se po 400 km 

útrap, téměř 

nepřetržitě v 

bouřce, dosta-

li až do Linze. 

P ro tože  z a 

tmy jsme jet 

nemohli (bez 

světel to moc 

nejde), hledali 

jsme nějaký 

nocleh. Postavit sta-

ny uprostřed města 

se dost dobře nedá, 

tak jsme volili bi-

vak před supermar-

ketem. Představte 

si  nocovat před 

jedním z vchodů 

Carrefouru, to bylo 

něco. Samozřejmě 

se to moc nelíbilo 

ochrance, ale po 

vysvětlení naší situ-

ace nás tam nechali 

do rána. Na druhý 

den jsme slavnostně 

dorazili domů. No 

vidíte, konec dobrý 

– všechno dobré.

Když jsme letos začátkem července dora-

zili do kempu v Trnovu ve Slovinsku, dost mě 

vyvedlo z míry, že majitelka si nás od loňska 

pamatovala. Je pravda, že vloni jsme v kem-

pu byli téměř sami, ale přesto. Když jsme na 

řece Soči a Korytnici byli poprvé, měli jsme o 

zábavu postaráno nejen ve dne na vodě, ale i 

v noci v kempu. První noc jsme zažili drsnou 

bouřku a druhou zase foukal takový vichr, že 

nám odnesl téměř všechny stany i s loděmi. 

Když si představíte 18 kg v podobě lodi, jak letí 

vzduchem, je to docela zábavné, brrrr!

Časem člověk začne chápat, proč mají 

někteří na střeše krytinu zatíženou kameny. 

Musím ale poznamenat, že do Triglavského 

národního parku jezdím strašně rád, ať už je 

to kvůli přírodě nebo místním lidem. A víte 

co? Domluvíme se tu krásně česky, voda je 

bezva a pivo mají za „éčko“, no prostě pohoda. 

Když jsme u té češtiny, jezdíme každoročně 

začátkem srpna do Rakouska na řeku Salzu. 

To, že tam v místních restauracích mají jídel-

níčky v češtině, na to jsme si už zvykli, ale 

že budeme číst v češtině informační tabule u 

řek, to si ještě před 10-ti lety dokázal málokdo 

představit.

A víte, co je na tom našem cestování nejlep-

ší? To že se můžeme vždycky vrátit domů. 

Myslím, že ten, kdo si při nedávných 

oslavách stého výročí radnice vystál frontu 

na věž, to jistě pochopí.

Za odbor vodních sportů 

Milan „Motýl“ Mičák
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Pouèení a rady
� Alberti Robert: Umění stát si za svým. 

Praktický trénink asertivity

� Baudyš Antonín: Astrologové. Seznámení s 

významnými astrology minulosti i současnosti 

a jejich horoskopy.

� Berne Patricia H.: Jak nevychovat dítě 

s pocitem méněcennosti. Šedesát tři zásad 

výchovného jednání, které dětem pomáhá vy-

růstat ve šťastné a sebevědomé osobnosti.

� Bestajovský Martin: Lidové obyčeje a 

nápady pro šikovné ruce – léto. Letní svátky, 

obyčeje a pranostiky, návody na výrobu lodi-

ček z kůry, svíček ze včelího vosku a ozdob z 

kukuřičného šustí, dávné dětské hry a jazyko-

lamy a recepty tradičních pokrmů.

� Budíková Jaroslava: Je vaše dítě při-

praveno do první třídy? Kniha je určena 

rodičům, kteří připravují své dítě na velkou 

změnu v životě celé rodiny – zahájení školní 

docházky.

� Bush Marlies: Knížka plná dárků. Soubor 

nápadů na dárky, které mohou vlastnoručně 

vyrábět děti od 4 let.

� Coiley John: Vlaky. Originální průvodce 

fascinujícím světem železnic.

� Dassaint Marie-Paule: Nezačínejte stár-

nout. Jak žít co možná nejdéle příjemně, 

samostatně a důstojně.

� Doupovec František: Letecké modelář-

ství. Stavba a konstrukce volných modelů 

pro každého.

� Earl Caroline: Malujeme na hedvábí. 

Průvodce pro začátečníky. Základní informace 

o metodách, materiálech a technikách ke zho-

tovení překrásného textilního výrobku.

� Gardin Nanon: Krátké hry pro dlouhé 

chvíle. Publikace nabízí nehlučné hry a 

činnosti bez nároku na velký prostor, které 

pomohou dětem přečkat nudu.

� Giordano Elena: Proč zrovna já! Příručka 

určená dospívajícím i jejich rodičům, vychova-

telům a učitelům. Poskytuje inspiraci pro řešení 

řady problémů týkajících se přátelství, vlastní 

identity, obtížných povahových rysů, navazová-

ní partnerských vztahů, sexuality a školy.

Nové knihy v Knihovně Napajedla

Součást života
Lidé přirozeně vyhledávají radostné 

chvíle života a ty smutné a bolestné se snaží 
nevidět, jakoby ani nechtěli vědět, že existují. 
A jsou lidé, kteří se v tomto prostoru pohybují 
téměř denně a ještě dokáží jiné v jejich smutku 
a bolesti konejšit. Své místo našli i ve Sboru 
pro občanské záležitosti při Městském úřadu 
Napajedla. Ke svému nelehkému poslání 
potřebují odněkud čerpat sílu. Třeba z uznání 
a poděkování. Z obyčejných lidských slov. 
Takových, jaká na jejich adresu zaslal pisatel 
následujícího dopisu:

„Ve čtvrtek 30. září se konal v kapli na 
hřbitově pohřeb Stanislava Havlíka, se kterým 
se za napajedelské občany rozloučila Eva 
Kolomazníková. 

Pohřeb obyčejného, osamoceného a 
nemocného člověka, který ničím zvláštním 

O Dušièkách
Anna Janoušková

Jabloně venku tiše schnou,

jen vítr jim píseň zpívá

a zelený šat strhává.

Ptáci v hnízdech utichli,

země k spánku se chystá,

roucha z mlhy jsou jistá.

Tíseň do duše se vkrádá,

slzu už zadržíš stěží,

když drazí v zemi leží.

I oni už svlékli svůj šat,

z věčnosti na nás shlíží,

ví, že i nám se čas blíží.

Lehké odpočinutí dej všem zemřelým, 

ó Pane!

Blahopřání
Ludmila Bičanová, moje maminka a dlou-

holetá občanka města Napajedla, oslavila 4. 
října významné životní jubileum. Budu vám 
velmi vděčen, otisknete-li při této slavnostní 
příležitosti na stránkách svých novin mé 
básně, kterými jí chci upřímně poděkovat 
za vše, co pro mne v životě udělala a vlastně 
stále dělá. Vždyť maminka je pro každého z 
nás bez nadsázky nenahraditelnou veličinou 
a dokud ji máme, jsme stále šťastnými dětmi 
bez rozdílu věku i vnějších okolností.

Radek František Bičan

Maminèino veršování
Snad myslel by sis Měsíci, že slovo matka jiné 

není

Než ptačí píseň letící či odraz jitra na osení.

Jak odpustit ti jenom mám tak krutou mýlku, 

brachu jasný?

Pro mámu svou si každý sám pěstuje cit nad 

jiné krásný.

Bez hlesu pluješ krajinou a nevíš, co v mém 

srdci bije.

V tom srdci skrývám jedinou svou Múzu jmé-

nem Poezie.

Já Múzu chtěl bych darovat a složit k nohám 

svojí mámy,

By věděla, že mám ji rád největší láskou nad 

hvězdami.

Podìkování
Kdo dal mi život, kdo mne vychoval,

Kdo hřál mne na své hrudi jako kamínka?

Dnes vzpomínám, jak celý svět se smál,

Když za ruku mne vedla moje maminka.

Zas chtěl bych ve své její ruku mít

A lukami s ní jako tenkrát procházet,

Na každém kroku vnímat její cit,

Který mne laskal tolik krásných šťastných let.

Čas plyne jako voda v bystřinách,

Nic naplat, mámo, dětství mé je minulost.

Přesto však, věř mi, nemusíš mít strach,

V mých vzpomínkách jsi stále drahocenný 

skvost.

nevynikal, nic mimořádného nevykonal. 
Rozloučení s ním bylo tak důstojné, do-
jemné a plné lidskosti, že jsme se rozhodli 
poděkovat Sboru pro občanské záležitosti 
za to, že jeho lidé plní za všechny spoluob-
čany tento nelehký a smutný úkol s takovou 
účastí. Slova paní Kolomazníkové jsou vždy 
pro všechny smuteční hosty pohlazením po 
bolavé duši.“ 

Marie Vaňáčová, předsedkyně SOZ

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

hodin budou na místním hřbitově v Na-
pajedlích provedeny vsypy.

Bližší informace získáte v kanceláři 
Technické správy města, s.r.o., Na Kapli 
387, tel. 577 941 078.

� Graber Claudia: Jak vyhnat plže ze 

zahrady. Metody a triky jak plžům zabránit 

v jejich řádění.

� Kirschner Josef: Trénink pro partnerský 

život

Literatura faktu
� Blandorf Edmund L.: Nacistické tajné 

služby. Kniha přináší nová fakta a potěší 

všechny zájemce o dějiny třetí říše i hry 

špionážních služeb.

� Štefl Svatopluk: Šílenství jménem Su-

perstar. Vše o televizní soutěži Česko hledá 

Superstar.

Beletrie
� Baumann Peter: Láska Isabel Godinové. 

Skutečný příběh odvážné kreolky, která se v 

polovině 18. století vydala napříč amazonským 

pralesem za svou láskou.

� Boučková Tereza: Jen tak si trochu shnít. 

Svižné, vtipné, dojemné, hluboké, ironické i 

absurdní fejetony.

� Cimický Jan: Superstar story. Do života 

patnáctileté Jany tvrdě zasáhne osud. Při 

automobilové nehodě jí zahynou rodiče. Dospí-

vající dívka se musí vyrovnat se ztrátou, najít 

v sobě sílu a nepodlehnout smutku. Oporou 

je jí hudba.

� Drijverová Martina: Lenka au-pair. Lence 

je osmnáct a má velké plány do budoucna. 

Neudělá však přijímací zkoušky na vysokou 

školu, a tak jako spousta dnešních dívek 

odjede do ciziny.

� Frýbort Pavel: Bodyguard. Jan Jareš nyní 

pracuje jako bodyguard a jeho klienty jsou 

manželé Bálkovi. Při jejich ochraně zjistí 

mnoho choulostivých informací a musí bojovat 

nejen za svého klienta, ale i za sebe, protože 

se ho někdo rozhodl obětovat pro dosažení 

jistých cílů.

� Gablé Rebecca: Druhé království. Obsálá 

historická freska vypráví o pohnutém období 

anglických dějin v 11.století, které následovalo 

po bitvě u Hastingsu, kdy se anglickým králem 

stává normanský vévoda Vilém.
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KINO Napajedla
Program na říjen
� 27. a 28. - NON PLUS ULTRA
� 31. - JÁ, ROBOT

Program na listopad
� 3. a 4. - LUPIČ PANÍ DOMÁCÍ
� 7. - GARFIELD
� 10. a 11. - VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ 

MYSLI
� 14. - ÚSVIT MRTVÝCH
� 17. a 18. - KOČIČÍ ŽENA
� 21. - ZRŮDA
� 28. - MUŽ V OHNI

Dětský filmový festival
� 24. listopadu - Pásmo pohádek
� 25. listopadu - Petr Pan
� 26. listopadu - Drž hubu!

 DIVADLO
Městské divadlo Zlín, velký sál
Program na říjen
� 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

Městské divadlo Zlín, velký sál
Program na listopad
� 1. pondělí Šumař na střeše
� 2. úterý Naši furianti
� 3. středa Jaroslav Uhlíř - hodina zpívání 

ve zvěřinci 
� 3. středa Naši furianti
� 4. čtvrtek Naši furianti
� 5. pátek Šumař na střeše 
� 6. sobota Rusalka 
� 8. pondělí Komedie o narození vizovic-

kého Ježíška 
� 9. úterý Čertův švagr 
� 10. středa Komedie o narození vizovic-

kého Ježíška 
� 11. čtvrtek Žabka carevna  
� 11. čtvrtek Všichni moji synové 
� 12. pátek Tanec na konci léta 
� 13. sobota Šumař na střeše 
� 14. neděle Čertův švagr  
� 16. úterý Naši furianti 
� 17. středa Kdo se bojí Virginie Woolfové 
� 19. pátek Naši furianti 
� 20. sobota Šumař na střeše 
� 26. pátek Naši furianti 
� 27. sobota Sestup Orfeův 
� 28. čtvrtek Velký dechový orchestr 

- Koncert k roku české hudby 
� 29. pondělí Sestup Orfeův 
� 30. úterý Všichni moji synové 
� 30. úterý Veselé paničky windsorské

Program na říjen
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
� 26. úterý Šakalí léta
� 27. středa Blbec k večeři
� 28. čtvrtek To pravé
� 30. sobota To pravé

Výstavy
� Hospody zlínských pradědečků

Zlínské hostince z první poloviny dva-
cátých let by dnes už nesplnily požadavky 
na veřejné stravování, zato měly svou atmo-
sféru. Co táhlo zlínské dědečky do hotelu 
Balkán, do baťovského Klubovního domu 
a jak to vypadalo v Monaku, U Turečků, na 
Moravě a U slunce můžete vidět na dobových 
fotografiích a unikátních částech vnitřního 
vybavení v hlavním výstavním sále Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Výstava 
„Hospody zlínských pradědečků“ potrvá 
do 28. listopadu.
� Dobrovolně

Spojovací chodbu Muzea jihovýchodní 
Moravy zdobí fotografie autorů z Institutu 
tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opa-
vě a Základní umělecké školy M. Stibora 
v Olomouci. Jejich výstava pod názvem 
„Dobrovolně“ vznikla ve spolupráci s Evrop-
ským poradenským a informačním centrem 
Olomouc a vypovídá o práci dobrovolníků 
v neziskových organizacích. Výstava potrvá 
do 30. ledna 2005.

Na strojírenském veletrhu 
Komplexní přehlídka průmyslových vý-

robků a služeb a aktuální informace ze světa 
obchodu, technologií a oborových trendu na 
46. mezinárodním strojírenském veletrhu byla 
doplněna 4. bienále Mezinárodního veletrhu 
obráběcích a tvářecích strojů IMT. Do Brna 
přijely více než dva tisíce vystavovatelů ze 
33 zemí. Expozice obsadily výstavní plochu 

Daně a jak na ně

§

§

§

§

§
§

§
§

§
§

Dotaz: V minulých letech jsem vykázal 

v podnikání ztrátu. Jaký vliv to může mít 

na moje další podnikání? Mohu tuto ztrátu 

uplatnit v podnikání v dalších letech?

Odpověď: V odpovědi se nelze vyhnout 

odkazům na ustanovení zákona. Podle § 34, 

odst. 1) zákona o dani z příjmu v platném 

znění (ZDP) lze od základu daně odečíst da-

ňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena 

za předchozí zdaňovací období a to nejdéle 

v pěti zdaňovacích obdobích následujících 

bezprostředně po období, za které se daňová 

ztráta vyměřuje. Znamená to, že nepříznivý 

výsledek podnikání jednoho období můžete 

v dalších obdobích ode-

číst od základu daně. To je 

jistě dobrá zpráva. Vlastní 

vznik daňové ztráty a její 

uplatnění (nebo uplatnění její části) v ná-

sledujících letech jako položky odčitatelné 

od základu daně podle § 38r, odstavce 2) 

ZDP znamená, že se prodlužuje lhůta pro 

vyměření daně podle § 47 zákona o správě 

daní a poplatků. § 38r byl vložen do ZDP v 

roce 2000 v souvislosti s přijetím zákona o 

investičních pobídkách. To je „trest“ za to, 

že se v podnikání nedařilo.

Od roku 2000 byl §38r předmětem diskusí 

a výsledek je takový, že podle Nejvyššího 

správního soudu nelze postihovat daňové 

subjekty za to, že vykázaly ztrátu. To zna-

mená, že znovu platí lhůta stanovená v §47 

Zákona o správě daní a poplatků, tj. nelze daň 

vyměřit, nebo doměřit po uplynutí tří let od 

konce zdaňovacího období, v němž vznikla 

povinnost podat daňové přiznání. 

Dotaz: Jsem zaměstnán a často do-

chází ke zpoždění výplaty. Zaměstnavatel 

nabízí jako náhradu své výrobky. Je tento 

postup správný? Musím výrobek na místo 

mzdy přijmout?

Odpověď: Z pohledu daní se naturální 

mzda vyjadřuje v peněžní formě tak, aby cena 

výrobku odpovídala ceně, kterou zaměst-

navatel účtuje za tento 

výrobek (nebo výrobky 

srovnatelné) ostatním 

odběratelům. Formou 

naturální mzdy je i rozdíl v ceně, za kterou 

zaměstnanec výrobek od zaměstnavatele 

zakoupí a za kterou je výrobek prodáván 

ostatním odběratelům.  

Předpokladem poskytnutí naturální for-

my mzdy je Váš souhlas a i přesto musí být 

minimální mzda stanovená nařízením vlády 

vyplacena vždy v penězích. Naturální mzda 

může být poskytnuta až nad tuto výši. Natu-

rální mzdou není prodej zboží zaměstnanci 

v obchodní firmě za velkoobchodní ceny. 

Ing. Antonín Dospiva, 

daňový poradce č. 1598, tel. 603 759 133

téměř 70 000 m2. Rozšíření EU se projevilo 
zvýšeným zájmem zahraničních firem. Každý 
třetí vystavovatel přijel ze zahraničí. Noví 
účastníci veletrhu se prezentovali především 
v oborech průmyslové automatizace, zpraco-
vání plastů a zařízení pro povrchové úpravy. 
Dominantním oborem byly obráběcí a tvářecí 
stroje. Kvalitními obráběcími stroji, nejen jako 
výrobce, ale i jako dodavatel komplexního 
řešení, se představila společnost TAJMAC-
-ZPS Malenovice.

Napajedelská firma GOTECH, s.r.o., 
vznikla v roce 1966 jako servisní organizace. 
Disponuje týmem 12 pracovníků, kteří mají 
bohaté zkušenosti s obráběcími stroji, získa-
né dlouholetou servisní, technologickou a 
obchodní činností v ZPS Zlín. Na letošním ve-
letrhu se prezentovali jako výhradní zástupci 
pro prodej CNC soustruhů firmy GOODWAY 
a obráběcích center TOPPER.

Další napajedelská firma WISTA se 
prezentovala konzultacemi a poradenstvím 
v oboru tryskací techniky. Přináší na trh 
systémy pro čištění a zpevňování povrchů 
tryskáním a následné nanášení povrchových 
úprav.

Od 20. do 24. září navštívilo veletrh více 
než 100 000 návštěvníků. -LL-



12 NAPAJEDELSKÉ øíjen/2004

NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla. Vychází jednou za měsíc v nákladu 800 ks � Uvedené příspěvky nemusí nutně vyja-

dřovat stanoviska vydavatele � Řídí redakční rada ve složení: Josef Souček tel. 737 230 563, B. Velecká tel. 606 575 674, J. Tupý a S. Hradil 

� Grafická úprava a sazba Stanislav Hradil tel. 602 249 672 � Tisk HART press spol. s r.o. Otrokovice tel. 577 926 207 � MK ČR E12958.

VYDÁVÁ MÌS TO NA PA JED LA
ROÈNÍK IX.

CENA 5,- Kè LISTOPAD 2004

Uzávìrka pøíštího vydání novin 
je 9. listopadu 2004

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska a Sbor dobrovolných hasičů 
v Napajedlích pořádá v rámci podzim-
ního úklidu

ŽELEZNOU SOBOTU
Občané, kteří se chcete zbavit nepo-

třebného kovového šrotu, nachystejte jej, 
prosím, v sobotu 23. října 2004 v 7.00 hod. 
před Váš dům. Zajistíme jeho odvoz.

Akce se koná za každého počasí!
Všem předem děkuje

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

O titul přeborníka Napajedel pro rok 2004 

se v polovině září utkali v tradičním turnaji 

tenisté. Ze čtyř základních skupin postoupili do 

semifinále dvojice Sulzer - J. Tabara a Možnar 

- Beinhoffner. Mezi nimi se rozhodlo o finalis-

tech. Těmi se stali Sulzer a Možnar.

Finále se hrálo v neděli 19. září. Po lítém 

boji (první gam se hrál 15 minut) dovedl utkání 

do vítězného konce Sulzer, jemuž méně vadil 

zrádný ostrý vítr. Výsledek finále Sulzer 

- Možnar  6:3, 6:1.

Bylo na škodu, že nesmlouvavou teniso-

vou bitvu provázel nezájem diváků. Zřejmě 

to bylo dáno tak trochu tím, že oba finalisté 

byli naprostým překvapením a ve finále se 

očekávala jiná, papírově lepší dvojice.

Ve čtyřhře dominovala dvojice M. Tabara, 

Bittner. Bitvy velmi tvrdé a svědčí o tom i ta 

skutečnost, že o umístění na dalších příčkách 

rozhodovaly opravdu jednotlivé gamy. 

Úspěšný rámec celého turnaje dotvořil 

souboj Pálka - Kotásek. Po vyrovnaném zápase 

se nakonec radoval Kotásek.

 Výsledky turnaje:
Přeborníkem Napajedel pro rok 2004 a 

nejlepším tenistou v hlavní soutěži se stal druhý 

nejstarší účastník soutěže Ing. Jiří Sulzer.

Čtyřhra: Michal Tabara st., Michal Bittner

Útěcha: Dan Kotásek

Na závěr je třeba konstatovat, že poražený 

v hlavní soutěži Josef Možnar v sobě našel po 

zápase tolik morální a lidské síly, že dokázal 

opravdu upřímně pogratulovat vítězi. To jenom 

potvrdilo známý fakt, že se v jeho osobě jedná 

o jednoho z nejférovějších tenisových rytířů v 

Napajedlích. Tato nepředstíraná upřímnost se 

totiž v dnešní hektické době málokdy vidí.

FORS

O přeborníka Napajedel

Na kolbišti nesmiřitelní soupeři, mimo něj ryzí kamarádi Pepa Možnar (vpravo) a Jirka 
Sulzer. Foto J. Sukup
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Požární ochrana
��   Začala topná sezóna

Po prázdninové přestávce se k Vám opět 
vracíme s naší pravidelnou rubrikou.

V souvislosti se zahájením topné se-
zóny stojí za připomenutí, že k vytápění 
objektů lze používat pouze schválené typy 
spotřebičů paliv a je nutné se řídit předpi-
sy a návody výrobce pro jejich instalaci, 
umístění, užívání, obsluhu a údržbu.
��   Zákon o požární ochraně ukládá 
povinnost dodržovat podmínky a návody, 
vztahující se k požární bezpečnosti vý-
robků nebo činností, a počínat si tak, aby 
nedocházelo k požárům. Platí to zejména 
při používání tepelných, elektrických, 
plynových a jiných spotřebičů a komínů, 
při skladování, manipulaci a používání 
hořlavých nebo požárně nebezpečných 
látek, při zacházení s otevřeným ohněm 
či jiným zdrojem zapálení. Podrobnosti o 
těchto povinnostech upravuje vyhláška č. 
246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci).
�� Na co si dát pozor, než začnete to-
pit?

Každý by měl znát, v jakých lhůtách je 
povinen zajistit pravidelnou revizí plyno-
vých a elektrických spotřebičů nebo čištění 
a kontrolu komínů jednotlivých typů tepel-
ných spotřebičů. Měl by si zkontrolovat, 
zda je řádně upevněný kouřovod, zda není 
spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatr-
nosti je třeba dbát při vysypávání žhavého 
popele - popel ukládat do nehořlavých a 
neporušených nádob. Každoročně se stává 
špatné ukládání popele příčinou požárů 
nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných 
a hospodářských budov.

�� Příprava topidel.
Splněny by měly být zejména přede-

psané povinné revize a kontroly. Máte 
vyčištěná kamna, seřízený kotel topení? 
Zvláště důležité je to u uživatelů plynových 
kotlů, kteří mají stanovenu povinnost 
zajistit jednou za rok kontrolu celého 
spalovacího procesu, čistotou hořáků 
počínaje a funkcí pojistkového ventilu či 
termostatu konče.

Topí-li se pevnými palivy, znamená 
zanesený komín nejen špatné hoření, ale 
i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky 
jsou opět požadovány u plynových kotlů. 
U nich je nutná jak čistota komínových 
průduchů, tak předepsaný tah komína.

Odpovědnost za stav komínu jako 
součásti domu nemá kominík, ale majitel 
objektu.
�� Některé zásady bezpečného provozu 

topidel:
- dodržovat bezpečnou vzdálenost jed-

notlivých druhů topidel od hořlavých 
stavebních konstrukcí a zařizovacích 
předmětů

- neodkládat hořlavé materiály a před-
měty na povrch topidla,

- izolovat spotřebič pevných paliv od 
podlahy z hořlavých hmot ochrannou 
podložkou, přesahující jeho půdorys,

- udržovat komíny a kouřovody v řádném 
technickém stavu, zajistit jejich pravi-
delné kontroly a nepoužívat komíny, u 
nichž byly zjištěny závady dle ČSN EN 
1443,

- dbát na pravidelné čištění a kontrolu 
komínů a kouřovodů spotřebičů pa-
liv. 

SDH Napajedla


