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Soutěž "Stoletá radnice"
Výtvarná a fotografická soutěž „Stoletá 

radnice“ vyhodnocena !

Hlavní cenu, digitální fotoaparát, získává 

kolektivní práce umělců mateřské školy Napa-

jedla. Dalších 11 oceněných prací a všechny  

ostatní díla můžete shlédnout na výstavce na 

balkonu obřadní síně. Otevřeno v úředních 

dnech radnice.Zpívání u stromečku
Vánoční strom města se letos rozsvítí 

při vystoupení sborů a cimbálové muziky 

Základní umělecké školy R. Firkušného. 

Koncert pod širým nebem je připraven na 

středu 1. prosince v 16 hodin a vánoční 

stromeček zazáří vedle radnice.

Vánoční koncert
Žáci a učitele Základní umělecké 

školy Rudolfa Firkušného vás zvou na 

vánoční koncert, který se koná 15. pro-

since v 17. hodin v klášterní kapli. 

Na programu jsou sólová i souboro-

vá vystoupení učitelů a žáků hudebního 

a literárně-dramatického oboru. Součástí 

koncertu je i výstava prací žáků výtvar-

ného oboru.

Mikulášská nadílka
V neděli 5. prosince 2004 v 15 hod. se 

uskuteční tradiční mikulášská nadílka s 

loutkovou pohádkou PSANÍČKO PRO SV. 

MIKULÁŠE.

Tuto pohádku sehrajeme i ve čtvrtek 2. 

prosince 2004 dopoledne pro děti z mateř-

ských škol z okolí města.

Dagmar Kouřilová

Pozvánka do muzea
Poslední výstava letošního Muzea Napa-

jedla je laděna vánočně. Návštěvníci na ní 

mohou spatřit vyřezávaný betlém pana Huťky 

z Huštěnovic i ukázky paličkované krajky. 

Výstava je otevřena do 11. prosince 2004.

Město Napajedla zadalo v letošním roce 

vypracování projektu regenerace sídliště 

Nábřeží. Jedná se o panelové sídliště o 

Projekt regenerace panelového sídliště Nábřeží
980 bytových jednotkách s přibližně 1 100 

obyvateli. V srpnu a září byla provedena 

anketa mezi obyvateli sídliště a návrh byl 

s veřejností konzultován na veřejném jedná-

ní na začátku října. Nyní bude dopracován a 

předložen zastupitelstvu města v listopadu 

ke schválení. Na jednotlivé etapy budou 

vypracovány projekty stavby a bude na ně 

postupně žádáno o státní dotaci z programu 

ministerstva pro místní rozvoj, viz nařízení 

vlády 494/2000 Sb. 

(dokončení na straně 5)

Líbila by se vám taková úprava kostelní věže? O všech připravovaných stavebních úpravách 

města se dočtete uvnitř novin.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 4. října 2004 

Spoleènosti mìsta
• jako jediný společník v působnosti valné hro-

mady NBTH, s.r.o. vzala na vědomí informace 

o činnosti společnosti NBTH, s.r.o. a schválila 

základní smluvní měsíční mzdu ředitele spo-

lečnosti NBTH, s.r.o. dle návrhu 

• jako jediný společník v působnosti valné 

hromady Technické správy města, s.r.o. vzala 

na vědomí informace o činnosti společnosti 

Technická správa města, s.r.o., zápis ze schůz-

ky dozorčí rady TSM, s.r.o. ze dne 1. 9. 2004 a 

zprávu o činnosti dozorčí rady TSM, s.r.o. za 

období červen – září 2004 a schválila základní 

smluvní měsíční mzdu ředitele společnosti 

Technická správa města, s.r.o. dle návrhu 

Bytové záležitosti
• souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy 

s Věrou Poláškovou na dobu určitou 5 let za 

standardních podmínek

• schválila návrhy seznamů žadatelů o byt 

v kategoriích A1, A2, A3, B, C a D platné od 

1. 10. 2004

• nevyhověla žádosti I. Martykánové o 

zaplacení dluhu na nájemné ve výši 14 420 

Kč ve splátkách

Majetkové záležitosti
• schválila pronájem prostor v bývalé kotelně 

„A“ (t.č. objekt bez čísla popisného) za 350 

Kč/m2/rok

• nevyhověla žádosti Aleny Pilušové a Mgr. Da-

nuše Šabatové, oprávněným osobám po Josefu 

Pilušovi, o řešení restituční věci dohodou

• projednala úhradu nákladů směny pozemků 

mezi městem Napajedla a společností Baltaci 

a.s. a schválila, aby náklady uhradilo město 

Napajedla i v části, kde jinak podle zákona je 

povinen i druhý účastník směny

• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

dílo č. 7/2004 se společností DIPS Zlín spol. s r.o. 

na akci „Stavební úpravy podél silnice III/49724 

na Masarykově náměstí v Napajedlích“

• schválila ukončení nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemku v areálu zámeckého 

parku s manž. Pokornými, bytem Napajedla, 

a schválila vyhlášení záměru pronájmu části 

tohoto pozemku k pěstitelským účelům

• schválila uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem televizních kabelových rozvodů pro 

NTV cable s.r.o., zastoupenou Bedřichem Hor-

kým za cenu 142 800 Kč/rok na dobu neurčitou 

od 1. ledna 2004, v nájemném nejsou započteny 

náklady na služby spojené s užíváním TKR (el. 

energie, údržba)

• revokovala usnesení RM č. 291/8/2004, 

týkající se zveřejnění záměru prodeje části 

pozemku KN p. č. 2152/291 ost. plocha  – zeleň 

v lokalitě Malina II a schválila záměru výpůjčky 

pozemku Josefu Filipovi 

• schválila uzavření smlouvy o dílo č. 00504 

„Stavební úpravy domu č. p. 305, Napajedla“ 

a nabídku na zhotovení projektových prací 

„Stavební úpravy domu č. p. 304, Napajedla“ s 

ing. arch. Michalem Hladilem a  změnu rozpisu 

rozpočtu: přesun finančních prostředků ve 

výši 36 000,- Kč za účelem úhrady nabídky

• schválila uzavření smlouvy o dílo s ing. 

arch. Jaroslavem Klenovským, na zpracování 

aktualizace programu regenerace historického 

jádra Napajedel v hranicích městské památ-

kové zóny 

Finanèní záležitosti
• schválila přesun finančních prostředků v 

rámci rozpočtu na návrh odborů SMIR a FO

• schválila převedení části dotace ve výši 

58 954,70 Kč nevyužité  při pokládání střešní 

krytiny na věži radnice pro potřeby Zlínského 

kraje v souladu s podmínkami o poskytnutí 

účelové dotace

• schválila rozpočtové opatření č. 37/2004 

v objemu 16 000 Kč za účelem navýšení pro-

vozních nákladů 

• schválila navrženou výši odměny řediteli 

příspěvkové organizace města Napajedla Klub 

kultury Napajedla dle důvodové zprávy

Rùzné
• neschválila umístění dopravní značky B4 

„Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s do-

datkovou tabulkou zásobování povoleno od 

6 do 16 hodin do dvora bytových domů č. p. 

1278 – 1283 v ulici Sadová, z hlediska bezpeč-

nosti dopravního provozu není požadovaná 

dopravní značka nutná. 

• souhlasila s navrženou trasou „Rozšíření 

TKR na ulici Husova“ vedenou v pozemku 

města p. č. 1460/20

• nesouhlasila s žádostí občanů na zbudo-

vání dětského koutku – hřiště v lokalitě Pod 

Kalvárií

• souhlasila s udělením licence pro veřejnou 

linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 

Zlín – Uherské Hradiště – Bučovice – Slavkov 

u Brna – Brno pro ČSAD Vsetín, a.s. 

• schválila Směrnici o oběhu účetních 

dokladů

• vzala na vědomí zprávu o činnosti MP 

Napajedla za měsíc srpen 2004

• vzala na vědomí zápis z jednání stavební 

komise č. 17 dne 1. 9. 2004 28)

• vzala na vědomí zápis z jednání kulturní 

komise dne 7. 9. 2004 

• vzala na vědomí zápis z jednání SOZ dne 

7. 9. 2004 

• vzala na vědomí zápis z jednání sociální 

komise dne 14. 9. 2004 

• schválila navýšení neinvestičního příspěvku 

základním školám a mateřské škole v Komen-

ského ulici o částku 5 000 Kč za účelem vypla-

cení odměn nepedagogickým pracovníkům, 

kteří se podíleli na pracích souvisejících s 

výměnou oken na budovách škol.

Rada města dne 18. října 2004

Finanèní záležitosti
• schválila rozpočtové opatření č. 39/2004 

v objemu 322 000 Kč v souvislosti s přija-

tou neinvestiční dotací od kraje na přímé 

vzdělávací výdaje pro školská a předškolní 

zařízení zřizovaná městem, a dále 356 000 Kč 

• neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na 

příspěvky při péči o osobu blízkou a sociální 

dávky za účelem úpravy rozpočtu dle změny 

závazného finančního vztahu ke státnímu 

rozpočtu pro rok 2004

• schválila zaplacení dlužné částky úroku z 

kupní ceny bytu od Evy Frydecké nejpozději 

ke dni 30. 6. 2005

Bytové záležitosti
• uložila přehodnocení žádosti Aleny Ga-

brhelíkové o dodatečné zařazení do seznamu 

uchazečů 

Rùzné
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 6/2004 se společností DIPS Zlín spol. 

s r.o. na akci „Oprava opěrné zdi a vjezdu do 

dvora ZŠ Komenského 268 v Napajedlích“

• vzala na vědomí zápis z jednání kulturní ko-

mise ze dne 4. 10. 2004 a uložila starostovi města 

zajistit účast předsedy komise v jednání rady 

města a novelizaci zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Klubu kultury Napajedla

• schválila předložený návrh výše odměny 

řediteli Základní školy Napajedla, Komen-

ského 298

• schválila finanční zajištění opravy varného 

kotle na přípravu jídel ve školní jídelně ve výši 

cca 20 000 Kč 

Bez usnesení
• vzala na vědomí zápis z jednání sportovní 

komise ze dne 30. 9. 2004 

• vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské 

policie Napajedla za měsíc září 2004 

Zastupitelstvo města dne 18. října 2004 

Majetkové záležitosti
• schválilo směnu pozemků ve vlastnictví 

společnosti Aliachem a.s. za pozemky ve 

vlastnictví města Napajedla  s tím, že smě-

ňované nemovitosti jsou si rovny a uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene bez finanční náhrady a dohody o 

budoucím použití pozemků KN  p. č. 6386/1, 

4806/10, 4178/6 pro účel výstavby díla např. 

„Odkanalizování Zámoraví“ 

Finanèní záležitosti
• schválilo rozpočtové opatření č. 36/2004 

o přesunu  finančních prostředků v objemu 

49 000 Kč za účelem navýšení celoročního 

příspěvku Klubu kultury Napajedla

• schválilo rozpočtové opatření č. 40/2004 v 

objemu 30 000 Kč za účelem pořízení židlí do 

prostoru klášterní kaple

Rùzné
• schválilo aktualizovaným program regene-

race historického jádra Napajedel v hranicích 

městské památkové zóny, který vypracoval ing. 

arch. Jaroslav Klenovský, Brno, Žebětínská 13, 

na období 2005 až 2010 

• schválilo jmenování pracovní skupiny pro 

regeneraci Městské památkové zóny Napajedla 

ve složení: předseda pracovní skupiny Ing. Ire-

na Brabcová, místostarostka města Napajedla, 

členové pracovní skupiny:

- Hana Sluštíková, pracovnice odboru kul-

tury Krajského úřadu Zlín

- Ing. Libor Čabla, vedoucí stavebního úřadu 

MěÚ Napajedla

- Roman Kedruš, pracovník stavebního 

úřadu MěÚ Napajedla
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- Bc. Alena Zekičová, vedoucí odboru SMIR 

MěÚ Napajedla

- Lukáš Vavruša, pracovník odboru SMIR 

MěÚ Napjaedla

- Ing. arch. Michal Hladil, předseda stavební 

komise

- Ing. arch. Pavel Uhrmacher, člen stavební 

komise

• schválilo v souladu s ustanovením § 84, 

odst. 2, písm.b/ zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích (obecním zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, zpracování konceptu změny č. 3 

územního plánu města Napajedla pro lokalitu 

Z31 – Šardica

• schválilo požadavky na získání státní fi-

nanční podpory z Programu regenerace pro 

rok 2005, poskytované Ministerstvem kultury 

ČR ze státního rozpočtu České republiky, na 

obnovu kulturních památek na území městské 

památkové zóny Napajedla ve výši 800 000 Kč s 

podmínkou finanční spoluúčasti ve výši 150 000 

Kč poskytnuté z rozpočtu města Napajedla

• schválilo požadavek na získání státní fi-

nanční podpory z Programu regenerace pro 

rok 2005, poskytované Ministerstvem kultury 

ČR ze státního rozpočtu České republiky, pro 

stavbu „předláždění komunikačních ploch Ma-

sarykova náměstí v Napajedlích“ při souboru 

kulturních památek na pozemku parcelní číslo 

6477/5 a stavební ploše 346/2, k. ú. Napajedla 

– území městské památkové zóny Napajedla 

ve výši 1 100 000 Kč, s podmínkou finanční 

spoluúčasti ve výši 1 100 000 Kč poskytnuté z 

rozpočtu města Napajedla

• schválilo na základě projeveného zájmu 

prodej bytových jednotek v domě č. p. 1290 

– 1292 ul. Nerudova dle schválených Zásad a 

podmínek pro prodej bytů z majetku města 

Napajedla ze dne 14. 6. 2004.

Rada města dne 1. listopadu 2004 

Majetkové záležitosti
• schválila vyhlášení záměru směny části 

pozemku p. č. 6477/6 o výměře 30 m2 ve 

vlastnictví města za část pozemku p. č. 391/4 

o výměře 30 m2 ve vlastnictví společenství 

vlastníků bytového domu Komenského 1529 

zastavěného místní komunikací s tím, že smě-

ňované pozemky jsou si rovny

• schválila vyhlášení záměru odkoupení části 

pozemku PK p. č. 1461/1 o výměře cca 168 m2 

a PK p. č. 1463/2 o výměře cca 186 m2 (výměra 

zastavěné části pozemku pod komunikací) 

od Miloslava Snášela, bytem Napajedla

• schválila vyhlášení záměru odkoupení 

části pozemku PK p. č. 1466 o výměře cca 

145 m2 (výměra zastavěné části pozemku pod 

komunikací) od ing. Aleny Maňasové, bytem 

Napajedla, 

• schválila vyhlášení záměru odkoupení 

části pozemku PK p. č. 1467 o výměře cca 

136 m2 (výměra zastavěné části pozemku 

pod komunikací) od manželů Miloslava a Evy 

Snášelových, bytem Napajedla

• schválila vyhlášení záměru odkoupení části 

pozemku PK p. č. 1471/1 o výměře cca 65 m2 

(výměra zastavěné části pozemku pod komuni-

kací) od Jiřího Roubala, bytem Napajedla

• schválila pronájem části pozemku KN p. č. 

280/4 o výměře 40,5 m2  manželům Josefu a 

Marii Salajovým, bytem Napajedla, k pěstitel-

ským účelům

• neschválila vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku KN p. č. 2152/197 a p. č. 2152/196 o 

celkové výměře cca 87 m2 za účelem stavby 

garáže včetně příjezdu k ní manž. Jiřímu a 

Janě Pavlíkovým

• schválila uzavření výpůjčky části pozem-

ku KN p. č. 2152/291 ost. plocha  – zeleň o 

výměře cca 80 m2 Josefu Filipovi na dobu 

neurčitou  

• schválila směnu pozemků p. č. 7676/4 o 

výměře 37 m2 a p. č. 7676/5 o výměře 31 m2 

(pozemků zabraných stavbou protipovodňové 

hráze) ve vlastnictví manž. ing. Libora a Na-

děždy Čablových za pozemek KN p. č. 6482/8 

ve vlastnictví města o výměře 68 m2 (dle GP 

č. 1945-125/2004)

• schválila směnu pozemku p. č. 7676/6 o 

výměře 75 m2 (pozemků zabraných stavbou 

protipovodňové hráze) ve vlastnictví Jaroslava 

Dominika za pozemky KN st. p. č. 1376 o výměře 

47 m2 a pozemek (dle GP č. 1945-125/2004) p. 

č. 6482/7 o výměře 28 m2

• schválila vyhlášení záměru dát vodohospo-

dářské dílo „Přívodní sběrač a centrální ČOV 

Napajedla“ nejlepšímu provozovatelskému 

projektu a schvaluje oslovení poptávkovým 

řízením tyto společnosti: 

- Hakov, spol. s r.o., provozovna Brno, 

Jugoslávská 9, 613 00  Brno

-  Jaroslav Kubeša – CZO, Zašovská 734, 757 

01  Valašské Meziřící

- 1. EKOSAGE, s.r.o., Pellicova 57/59, 602 00  

Brno

- Zlínská vodárenská a.s., tř. T. Bati 383, 760 

49  Zlín

- Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 

383, 760 49  Zlín

- BMTO GROUP s.r.o., Ampérová 444, 460 

08  Liberec 8

a jmenovala komisi pro vyhodnocení ve slo-

žení: Rada města Napajedla, náhradníci: JUDr. 

Zuzana Havlová, ing. Pavel Fojtů

Finanèní  záležitosti
• schválila rozpočtové opatření č. 41/2004 v 

objemu 60 000 Kč (přijaté neinvestiční dotace 

ze státního rozpočtu a od kraje) za účelem 

navýšení celoročního příspěvku o přiznané 

dotace na akce Divadelní festival ochotnic-

kých souborů Napajedla 2004 a Moravské 

chodníčky 2004

• schválila rozpočtové opatření č. 42/2004 

o přesunu finančních prostředků v objemu 

47 000 Kč za účelem úhrady výdajů vzniklých 

v souvislosti s rekonstrukcí učebny č. 202 Zá-

kladní umělecké školy Rudolfa Firkušného

• schválila změnu využití finančních prostřed-

ků rezervního fondu Základní školy Komen-

ského 268 v objemu 200 000 Kč na vybudování 

odborné pracovny zeměpisu a knihovny

• schválila změnu ceníku pronájmů „Spor-

tovního areálu  základních škol“

Rùzné
• schválila provedení úhrady jednorázového 

finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč spole-

čenství vlastníků domu č. p. 1045 – 1047 za 

povolení napojení odvodnění chodníku města 

do jejich kanalizační přípojky 

• schválila uzavření smlouvy o dílo s Radkem 

Kociánem na provedení obložení urnových 

míst na hřbitově v Napajedlích v částce 44 550 

Kč (dodavatel není plátce DPH)

• uložila kulturní komisi, sportovní komisi 

a sboru pro občanské záležitosti zpracovat 

plán akcí na rok 2005 všech zainteresovaných 

složek – koordinaci zajistí vedoucí Městského 

informačního centra Josef Souček. Součástí 

akcí Klubu kultury Napajedla na rok 2005 

včetně finančního krytí budou veškeré kulturní 

a společenské akce města včetně koncertů v 

klášterní kapli

• provedla otevření obálek a vybrání nejvhod-

nější nabídky zájemců o koupi pozemku KN 

p. č. 2213/48 o celkové výměře cca 401 m2 v 

ulici K Pahrbku pro výstavbu rodinného domu 

formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní

• vzala na vědomí zápis z jednání SOZ kona-

ného dne 5. října 2004 

• vzala na vědomí zápis z jednání stavební 

komise ze dne 13. 10. 2004 

• vzala na vědomí zápis z jednání sociální 

komise ze dne 18. 10. 2004 

• seznámila se s výpovědí smlouvy na nájem 

nebytových prostor ze strany Pečovatelské 

služby Zlín. K výpovědi dochází z důvodu pře-

vodu okrsku Napajedla – Pečovatelská služba 

Zlín na příspěvkovou organizaci města.

Položením květin u pomníků padlých 

uctila Napajedla Den veteránů válek. Každo-

ročně 11. listopadu v 11.00 hodin, si celý svět 

připomíná konec první světové války a uctívá 

padlé ve všech válečných konfliktech.
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Kraj rozdělil finance 
ZLÍN – Dotace z fondu mládeže a 

sportu pro 32 subjektů schválila krajská 

rada, další čtyři dotace doporučila ke 

schválení krajskému zastupitelstvu. 

Přidělené částky se pohybují od  pěti set 

korun až po 150 tisíc korun. Největší částka, 

kterou musí ještě schválit krajské zastu-

pitelstvo, je určena krajské asociaci Sport 

pro všechny na akci Den sportu a zdraví 

pro všechny a otevření tartanové dráhy  

stadionu Lapač ve Vsetíně, částku 2 000 

Kč přidělila rada Klubu českých turistů 

oblast Valašsko-Chřiby, Napajedla na 32. 

ročník pochodu podzimními Chřiby a 30. 

roční silvestrovského pochodu.

S účastí 30,63 % voličů se usadil Zlín-

ský kraj přesně v polovině všech krajů a 

mírně překročil celorepublikový průměr 

ve volební účasti. Z pohledu republiky 

nepřišla k volebním urnám ani třetina 

voličů - 29,62.

Napajedla jsou v počtu voličů třetím 

největším místem mezi 59 městy a obcemi 

územního celku Zlín a v absolutním počtu 

aktivních voličů tuto pozici udržela. V pro-

centuálním vyjádření nám patří 38. místo 

(Otrokovice byly ještě o pět příček horší). 

Volební účast 28,9 % je nižší než celorepub-

likový průměr.

V Napajedlích jsme volili v šesti okrscích 

zhruba po tisícovce voličů (od 860 do 1181). 

S největším zájmem voličů se volby setkaly ve 

volebním okrsku č. 2 (volební místnost Hřeb-

čín II.). Asi o jednu desetinu procenta horší 

byl okrsek č. 4 (DDM Komenského 268)..

A koho jsme volili?

Pořadí podle počtu získaných hlasů  - 

Napajedla celkem.

Název strany Poč.hlasů %
Občanská demokratická strana 30.12
Komunist strana Čech a Moravy 21.35
Česká str.sociálně demokrat. 17.21
Křesť.demokr.unie - Čs.str.lid. 13.52
Evr.demokr.a Nez.str.pro kraj 5.03
ZHN a SNK společně 2.85
NEZÁVISLÍ 2.79
Strana zelených 2.51
Správný směr 2.29
Unie svobody - Dem. unie 0.95
Pravý Blok 0.55
Za prosp.a jistoty vých.Moravy 0.39
Koruna Česká (monarch.strana) 0.22
Dělnická strana 0.16

Volby podle volebních okrsků:

Volební okrsek č. 1:  Hřebčín,  zasedací 

místnost I (ulice Lány, Prusinky, Pěnné, Ka-

menec, Podluží, Moravní, Pod Zahrádkami, 

Kollárova, Žerotínova, Podzámčí, Zámecká, 

Na Malině, Nerudova, Sládkova, Vrchlického, 

Olbrachtova, Boženy Benešové). Počet voličů 

1 081, účast ve volbách 32,56 %. 

Název strany Poč.hlasů %
Občanská demokratická strana 28,16
Česká str.sociálně demokrat. 19,54
Komunist strana Čech a Moravy 18,39
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15,80

Volební okrsek č. 2: Hřebčín, zasedací 

místnost II (ulice 2. května, 1. máje, Příční, 

K Pahrbku, Pod Kalvárií, Hřbitovní, Komen-

ského od ZŠ k zámku, Nad Zámkem, Divišova, 

Smetanova, Dvořákova, Janáčkova). Počet 

voličů 1 181, účast ve volbách 33,78 %.

Název strany Poč.hlasů %
Občanská demokratická strana 32,40
Komunist strana Čech a Moravy 24,05
Česká str.sociálně demokrat. 15,69
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12,65

Volební okrsek č. 3: Sokolovna (ulice 

Zábraní – činžovní domy, Tř. T. Bati, Nádražní, 

U Lázní, Zámoraví, Radovany, Svatoplukova, 

Sadová, Na Kapli, Komenského – severní 

část od ZŠ, Masarykovo náměstí – jižní část 

od spořitelny). Počet voličů 1 077, účast ve 

volbách 27,21 %.

Název strany Poč.hlasů %
Občanská demokratická strana 32,29
Česká str.sociálně demokrat. 17,70
Komunist strana Čech a Moravy 15,62
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14,23

Volební okrsek č. 4: Společenská 

místnost DDM v budově Základní školy, 

Komenského 268 (ulice Jiráskova, Husova, 

Zábraní – rodinné domy, Bartošova, Zahradní, 

Dr. E. Beneše, Chmelnice, Za Humny). Počet 

voličů 1 099, účast ve volbách 33,67 %.

Název strany Poč.hlasů %
Občanská demokratická strana 30,79
Komunist strana Čech a Moravy 26,70
Česká str.sociálně demokrat. 16,62
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12,26

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). Počet 

voličů 969, účast ve volbách 23,15 %.

Název strany Poč.hlasů %
Občanská demokratická strana 29,41
Komunist strana Čech a Moravy 20,81
Česká str.sociálně demokrat. 17,19
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11,31

Volební okrsek č. 6: DPS Sadová (Ná-

břeží blok č. 6 -14). Počet voličů 860, účast ve 

volbách 20,0 %. 

Název strany Poč.hlasů %
Občanská demokratická strana 24,70
Komunist strana Čech a Moravy 20,00
Česká str.sociálně demokrat. 16,47
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15,29

Jak a koho jsme volili Změna místa úhrady za 
komunální odpad

Úhradu za sběr a svoz komunálních 

odpadů na území města budou občané 

v roce 2005 platit v budově Městského 

úřadu Napajedla - finanční odbor, pří-

zemí dveře č. 102. 

S výší úhrady na rok 2005 budou 

občané včas seznámeni prostřednictvím 

kabelové televize a Napajedelských 

novin. Zahájení vybírání úhrad plateb za 

komunální odpad se předpokládá od 24. 

ledna 2005. 

Systém zakoupení lístků do sběrných 

dvorů zůstává i nadále stejný.Lístky do 

sběrných dvorů s vyznačeným datem 

platnosti do 31. 12. 2004 budou platit do 

28. 2. 2005. Po tomto datu si budou muset 

občané zakoupit lístky nové, s vyznačením 

platnosti do 31. 12. 2005. 

Bližší informace obdržíte v oddělení 

životního prostředí Městského úřadu 

Napajedla,  tel. 577 100 917.

Stanislava Kozmíková, oddělení ŽP

Uzavřená Blatnická vinárna v ulici Nábřeží má nového nájemce. Od listopadu ji v nové úpravě 

provozuje Pavel Šuška, který nabízí příjemné posezení pro necelé tři desítky hostů.
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Výsledný rozsah a charakter úprav ře-

šených projektem regenerace panelového 

sídliště je navrhován na základě potřeb a 

požadavků obyvatel sídliště vyjádřených v 

průběhu zpracování elaborátu v souladu s 

majetkoprávními vztahy v území a finanč-

ními prostředky města. Časové období 

ve kterém by mělo být jednotlivých cílů 

dosaženo je určeno finančními možnost-

mi pořizovatele v jednotlivých etapách 

výstavby. 

Prvořadým cílem řešení projektu re-

generace panelového sídliště Napajedla 

- Nábřeží je zkvalitnění obytného prostředí v 

souladu s potřebami všech věkových skupin 

obyvatelstva s jejich mnohdy protikladnými 

požadavky. Důležité je především řešení 

problematiky volného času dětí a mládeže, 

zkvalitnění dopravní obslužnosti sídliště, 

řešení trvalého deficitu parkovacích stání a 

zvýšení celkové bezpečnosti obyvatel.

Základní charakteristika a cíle předpoklá-

daných úprav 

1)  Oprava dětských hřišť

- cílem je zajistit v souladu s platnými 

právními předpisy vhodné a bezpečné 

prostředí pro každodenní rekreaci matek 

s dětmi včetně doplnění chybějícího 

mobiliáře

- nutné je zabezpečit tyto plochy před 

volně pobíhajícími zvířaty a zabezpečit 

jejich osvětlení

2) Oprava víceúčelových hřišť 

- cílem je zajistit v souladu se současnými 

požadavky vhodné a bezpečné prostředí 

pro každodenní sportovní vyžití obyvatel 

a zejména mládeže

- nutné je zabezpečit vybraná hřiště oplo-

cením nebo mantinely pro zimní sporty 

a zabezpečit jejich osvětlení

3)  Doplnění mobiliáře 

- cílem je zabezpečit hlavní pěší trasy plo-

chami pro odpočinek starých občanů  

- v rámci ochrany čistoty životního prostře-

dí na sídlišti je nutné doplnit odpočinkové 

plochy odpadkovými koši 

4)  Úprava komunikací pro pěší

- cílem je oprava stávajících a doplnění 

chybějící chodníků s ohledem na bez-

bariérové řešení 

5)  Oprava komunikace, úprava organiza-

ce dopravy

- plynulost a bezpečnost dopravy v rámci 

sídliště Nábřeží bude zabezpečena změ-

nou organizace dopravy, odstraněním 

lokálních závad na komunikaci a opravou 

kanalizačních vpustí

6)  Oprava parkovišť

- cílem je opravit špatný stav stávajících 

ploch a zajistit intenzivní využití parkovišť 

vyznačením jednotlivých parkovacích 

stání 

- zajistit zvýšení bezpečnosti a ochrany 

majetku obyvatel opravou a doplněním 

veřejného osvětlení   

Projekt regenerace panelového sídliště Nábřeží

Vánoční beseda s důchodci
Vánoční čas se rychle blíží a my 

všichni členové Sboru pro občanské zá-

ležitosti v Napajedlích se opět těšíme na 

setkání s našimi milými seniory. Tradiční 

vánoční beseda se uskuteční ve čtvrtek 2. 

prosince v 17 hodin v sále Klubu kultury 

v zámeckém parku v Napajedlích. Ten-

tokrát účastníky besedy potěší dechová 

hudba Stříbrňanka z Kunovic se svým 

vánočním programem.

Vstupenky si můžete vyzvednout na 

Městském úřadu, matrika, dveře č. 106, 

denně od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin.

M. Vaňáčová, SOZ Napajedla

Informace města Napajedla
Již delší dobu je potkáváme po Na-

pajedlích a potkali jsme je i na snímku 

prostřední dvoustrany minulých Napajedel-

ských novin. Většina z nás věnuje pozornost 

spíše samotným informacím.

Pár starších při pohledu na titulek 

jenom zakroutí hlavou. Pár mladších - ško-

lou povinných - s úsměvem konstatuje, že 

pravopis dělá potíže i dospělým.

Nabízí se několik možností řešení:

- požádat o změnu pravidel českého 

pravopisu,

- přejmenovat Napajedla na Napajed-

lo,

- nechat to vše až do výměny zubu 

času,

- opravit změnu koncovky –LA na –EL. 

Je to maličkost. Ale na maličkostech 

se zakládá dokonalost a dokonalost není 

maličkost. To prý řekl Michelangelo.

František Pavlas

� � �

Po konzultaci s učiteli jazyka českého 

sděluji, že existuje ještě jedna možnost. 

Totiž respektovat takzvaný „vžitý úzus“, 

kdy termín Město Napajedla je „terminus 

technikus“. Zkrátka skloňuje se Město a 

neskloňuje se Napajedla. Pak se tedy píše 

například Technické služby Města Napajed-

la, Dopravní společnost Otrokovice- Zlín, 

Městský úřad Slavičín a další. Doufám, 

že jsem tyto zákruty pravopisu správně 

interpretoval. 

J. Souček Infocentrum

7)  Výstavba nových parkovišť

- řeší celkový deficit parkovacích stání v 

rámci sídliště 

8)  Úprava ploch pro odkládání komunál-

ního odpadu

- cílem je zabezpečit vhodné plochy pro 

nádoby na odkládání a třídění komunální-

ho odpadu v souladu s platnými právními 

předpisy a tím zajistit ochranu životního 

prostředí obyvatel sídliště

9)  Oprava veřejného osvětlení

- řeší bezpečnost a ochranu majetku 

obyvatel sídliště ve večerních a nočních 

hodinách 

10)  Doplnění vzrostlé zeleně

- cílem je celkové zlepšení obytného pro-

středí sídliště a jeho optického propojení 

s okolní krajinou v návaznosti na prvky 

územního systému ekologické stability 

v souběhu s korytem řeky Moravy 

11)  Úprava integrované stezky

- řeší bezpečnost pěší a cyklistické dopravy 

v návaznosti na síť cyklotras kolem řeky 

Moravy včetně odpočinkových ploch a 

doplnění chybějícího mobiliáře.

Ing. I. Brabcová, místostarostka

 MICHELIN KLEBER BM TRADE
 GOODYEAR DUNLOP ZIMNÍ PNEU

 PIRELLI NOKIAN PRO VÁŠ VŮZ

 BRIDGESTONE FIRESTONE 

 TOYO BARUM tel.  608 040 113

 SEMPERIT UNIROYAL  Pod Kalvárií 415

 CONTINENTAL KORMORAN Napajedla

 MATADOR MITAS ( nad školou)
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 V minulém čísle byla uvedena dvoustrana rozpra-

covaných a dokončených prací ve městě. K tématu se 

vracím s článkem a fotografiemi, co nás ještě čeká v 

budoucnosti. Když se projdete městem, tak jistě bez 

většího upozorňování na to přijdete sami. Dvě velké 

dominanty města - Hospodářská škola a část kláštera, 

jsou jistě nejviditelnější. Zatímco pro Hospodářskou 

školu se již uplatnění našlo v podobě sídla technických 

a bytových služeb města, pro větší část kláštera zatím 

ne. Část při sportovním areálu by mohla sloužit jako 

zázemí pro sportovní činnosti, střední část s patnácti 

učebnami na svou budoucnost teprve čeká. ZUŠka se 

zase ohlíží po „novém kabátu“. 

 Jako velký dluh vidím stav komunikací ulic Divišova, 

1. Máje a Malina II. V prvních dvou jmenovaných ulicích 

je před jejich rekonstrukcí nutné provést ve spolupráci se 

správci rozsáhlé opravy stávajících inženýrských sítí. Na 

Malině II. nelze bohužel již s ohledem na technický stav 

vozovky položit pouze koberec, ale je nutná kompletní 

rekonstrukce. Na své čekají také autobusové zastávky 

na Lánech a v ul. Dr. Beneše. 

Na náměstí je nutné vybudovat slíbenou cyklostezku 

a to v návaznosti na koncepci cyklostezek v celém městě, 

která se v současnosti zpracovává. V rámci revitalizace 

městské památkové zóny je navržena úprava stávajících 

komunikačních ploch pod kostelem a u fary. Prostor před 

spořitelnou je také nevyhovující a je nutné jej upravit, 

stejně tak parkoviště a jednosměrku pod obchody. Zeď 

pod kostelem by si zasloužila také opravu.

 Sídliště Nábřeží se snad také dočká své regenerace. 

V letošním roce jsme zpracovali její program, který může 

být v dalších letech postupně plněn a to zejména ve for-
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mě úprav dětských hřišt, parkovišť, sportovních ploch, 

doplnění mobiliáře a zeleně. Staticky narušená budova 

zrušené mateřské školy na sídlišti zřejmě ustoupí nové 

bytové výstavbě, ne však za finanční účasti města. 

 Velký úkol čeká na druhém břehu Moravy. Z hle-

diska ochrany životního prostředí je zde nutné dořešit 

odkanalizování a následně zde bude možné vybudovat 

i bezpečný chodník a snad i vytoužený plynovod.

 Sportovci zase netrpělivě čekají na novou spor-

tovní halu, která má vzniknout rekonstrukcí tělocvičny 

na nové škole, důchodci na své lavičky ….. a tak bych 

mohla ještě chvíli pokračovat. Je toho ještě mnoho, co 

mám na mysli. Ne všichni jste také v těchto řádcích 

našli ten „svůj „ dluh města. Základní otázka však 

zní, kde na to všechno vzít. Z městského rozpočtu po 

odečtení všech ostatních nutných výdajů, zbývá na 

investice včetně oprav částka 10 až 15 mil. Kč ročně . 

Když si odhadnete náklady na vyjmenované akce, tak 

se dostanete s časovým plánem realizace hodně daleko. 

Tam, kde to lze, žádáme o dotace, protože je zřejmé, že 

do akcí Hospodářská škola, sportovní hala, klášter se 

bez finanční pomoci státu nemůžeme pustit. To, která 

akce bude upřednostněna a na kterou budou peníze 

schváleny je v rukou zastupitelů města. Za zbývající 

dva roky fungování současného zastupitelstva se stihne 

odmazat pouze část z vyjmenovaného, určitě zůstane 

co na práci i pro nová zastupitelstva. 

 

Na závěr si přejme ať se vše daří tak, abychom mohli 

fotografovat jen hotová díla. 

ing. i.brabcová, j.souček

Kostelní věž samozřejmě nedozná žádných změn. Jen jsme si 

dovolili využít žertovného nápadu fotografa, který vyčkal příhodné 

chvíle až se balon společnosti, s níž „slovo leasing zní skvěle“,  při 

reklamním letu nad městem dostal do zákrytu s věží kostela.



NAPAJEDELSKÉ listopad/20048

V pátek 12. listopadu v podvečer byl za 

početné účasti milovníků výtvarného umění 

zahájen II. napajedelský salón. Napajedelský 

salón zahájil za účasti místostarostky města 

Ing. Ireny Brabcové krátkým proslovem Josef 

Souček. Zdůraznil znovu ústřední myšlenku, 

která dala v loňském roce vzniknout tradici 

napajedelského salónu – kritéria pro vystavo-

vatele i vystavované práce jsou neomezená 

a jediným požadavkem je srdečný vztah 

k městu Napajedla.. 

Výstava je tvořena 89 díly profesionálních 

i amatérských výtvarníků různého věku. 

K vidění jsou obrazy a obrázky umělců 

Zdeňka Marčíka, Pavla Boroše, Emila Slámy 

a další téměř desítky autorů včetně žáků Zá-

Napajedelští výtvarníci podruhé
kladní umělecké školy R. Firkušného. Prostor 

klášterní kaple budou díla autor z Napajedel 

a okolí zdobit až do konce letošního roku. Kro-

mě koncertů, které se v kapli ještě v letošním 

První čtvrtletí
Ve školách pomalu uplynulo první čtvrt-

letí. Někomu naopak velmi rychle, neboť se 

ještě nestačil vzpamatovat z prázdnin. V dr-

tivé většině však děti pilně pracují a mnozí 

z nich ještě po vyučování, např. v základní 

hudební škole. Jaký může být výsledek 

takovéto mimoškolní činnosti, jsme viděli 

a slyšeli při koncertu z muzikálu Noc na 

Karlštejně v areálu zámeckého parku.

Pro mne je to zážitek stále živý a jen pro 

roce uskuteční,  můžete zajímavou výstavu 

shlédnout každé úterý a čtvrtek v době od 

14 do 17 hodin. -veb-

ilustraci přikládám fotografie z onoho před-

večera svátku 28. září. Jako poděkování 

Děkuji učitelům, kteří program připravili, 

děkujeme za vystoupení v parku i za skvělé 

úvodní slovo. Děkuji jim za to, že dokáží 

vzbudit v dětech nadšení a vést je od prvních 

not až ke sborovému vystoupení. Děkuji mla-

dým muzikantům, kteří to všechno zvládají s 

radostí a dokáží ji nadělovat prostřednictvím 

hudby i nám ostatním. 

K radosti žáků naší základní školy 

vystoupili žáci ZUŠ R. Firkušného se svým 

programem i v nové škole, před kritickými 

zraky svých spolužáků. Líbili se všichni. 

Podle miniprůzkumu mezi diváky nejvíce 

píseň „Lásko má já stůňu“ a Adam při hře 

na svůj oblíbený nástroj.

Ještě jednou – díky.

M. Vaňáčová, ZŠ Komenského 298

Rušný začátek roku
Začátek školního roku v základní umělecké 

škole nebyl jen plynulým rozjezdem samot-

ného vyučování. Vkročili jsme také rovnýma 

nohama do šňůry koncertů“ tři výchovné kon-

certy táborového orchestru pro napajedelské 

spolužáky v tělocvičně II. ZŠ, koncert v parku 

při svatováclavských oslavách, koncert ve 

spolupráci s komorním souborem zlínských 

filharmoniků, houslový a violový koncert 

– to jen ty nejdůležitější akce. Podrobnější 

seznam najdou zájemci na napajedelských 

internetových stránkách. 

Na bilancování ani nezbývá čas. Před námi 

jsou čtvrtletní besídky, vánoční vystoupení u 

stromečku, vystoupení v domovech důchod-

ců, v okolních obcích a vánoční koncert, 

každá hudební akce společně s výstavkou 

výtvarných prací. A na začátku prosince se v 

ZUŠ R. Firkušného koná krajská přehlídka ve 

hře na elektronické klávesové nástroje.

A pro všechny, kdo už delší dobu nebyli v 

budově bývalého kláštera – město dalo během 

prázdnin nainstalovat mříž pro oddělení pro-

storu školy od veřejné části budovy, a ta slou-

ží současně jako 

elegantní ozdoba. 

Kovová konstrukce 

je odlehčena skle-

něnými plochami 

a jejím tvůrcem je 

umělecký kovář M. 

Čech.

L. Hanáčková
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Haloween v naší škole

Již koncem měsíce září zachvátila naši 

školu  (stará škola) drakománie. Žáci tříd 5. 

– 9. ročníku vyráběli s učitelkou E. Ochotskou 

v hodinách výtvarné výchovy draky všech 

druhů a velikostí. Někteří žáci byli touto prací 

tak zaujatí, že jim dokonce ani nevadilo chodit 

do školy dřív a odcházet později. Jen aby stihli 

zhotovit svého draka do termínu výstavy. 

Na čas draci ovládli vestibul zlínského 

Carrefouru  a návštěvníci vybírali toho nejhez-

čího. Mimochodem, pokud jste viděli výstavu 

– pro kterého draka jste hlasovali? Výsledek 

přehlídky nám do uzávěrky noviny znám 

nebyl, ale … důležité bylo se zúčastnit. 

Mladší děti soutěžily se svými draky 

přímo v akci. V pátek 22. října ve tři hodiny 

odpoledne se sešly před školou.

Každý, kdo již někdy pouštěl draka, ví, že 

je k tomu zapotřebí vítr. Nebo alespoň větřík, 

v nejhorším případě větříček. Jenže ani ten 

v pátek nezavanul. Nic to však nezměnilo na 

tom, aby se patnáct dětí, ti nejmenší provázení 

rodiči, nevydalo na Kalvárii. Chvíle příprav … 

pozor …. teď! A draci už se vznášejí vysoko 

nad námi. Paní učitelko, ten můj je nejvýš!

Samozřejmě i tato soutěž měla své vítěze, 

kteří byli odměněni diplomy a drobnými 

dárky. A soutěžící, jejichž drakům se do lítání 

moc nechtělo, dostali alespoň bonbón. 

S. Šulcová, ZŠ Komenského 268

Když je všechno na draka

K oslavám Haloweenu patří světýlka z 

dýní a samozřejmě strašidla všech velikostí a 

druhu. Teď mne napadá… Bojíte se rádi? Jestli 

ano, mám pro vás historku o Hrozném Jackovi. 

Ten byl údajně tak zlý, že ho po smrti nechtěli 

ani v pekle. Jeho osudem se stalo chodit o 

Haloweenu po Zemi a hledat následovníky. 

Na cestu si svítil vydlabanou dýní, ve které 

hořela svíčka. Tak vznikl původní anglický 

název pro tuto tradiční haloweenskou lucernu 

- Jack-O-Lanten.

Tento příběh a ještě pár zajímavostí z histo-

rie Halowwenu se dověděli všichni, kdo přišli 31. 

října k naší škole. Původně plánovaný průvod 

Úspěchy mladých atletů
Pro mladé atlety Základní školy Ko-

menského 298 začala přespolními běhy 

podzimní část atletické sezóny. Zúčastnili 

se tří závodů a vedli si velmi dobře. 6. října 

to byl VESLAŘSKÝ KOPEČEK  v Otroko-

vicích. Umístění přeborníků napajedelské 

nové školy:

1. místo  Lucie Chrástková

2. místo Lukáč Jurča

4. místo Jan Žižlavský, Michal Skopal, 

Ester Sátorová

Okresní kolo v krosu se konalo 13. října 

a TRNAVSKÝ VRCH je jeden z nejtěžších 

závodů, který museli žáci absolvovat. 

Po deseti letech patřilo první místo naší 

škole zásluhou Lucie Chrástkové. 5. místo 

vybojoval Jiří Žižlavský a 9. místo Ester 

Sátorová.

Největším úspěchem byl postup 

Lucie Chrástkové do celostátního kola 

v přespolním běhu. Konalo se 17. října v 

Pardubicích a Lucie se mezi zkušenými 

závodnicemi zhostila svého debutu velmi 

dobře. Vybojovala 36. místo, k čemuž jí bla-

hopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci 

naší školy a města Napajedla.

Zatím posledním závodem byl BĚH 

VALAŠSKÝMI KOTÁRY 24. října ve Zlí-

ně. Lucie Chrástková zde skončila na 4. 

místě, Jiří Žižlavský a Ester Sátorová na 

6. a 8. místě. 

Děkuji všem atletům a do dalších 

tréninků a závodu jim přeji hodně atle-

tických sil.

Mgr. K. Marčíková, ved. atlet. kroužku

všech strašidel, duchů a kostlivců městem, tak 

jako v loňském roce, musel být kvůli špatnému 

počasí zrušen. Oslava se však přemístila do pro-

storu školní družiny. Dvacet dětí a přibližně tolik 

dospělých se dalo v rytmu hudby do podlézané, 

židličkiády a zahrálo si „ovoce“. Nejodvážnější 

si s baterkami prošli budovu staré školy. A škola 

v noci, to je něco úplně jiného než ve dne. Tam 

se mohou dít věci…

Nakonec ještě rozdělit odměny pro nej-

krásnější strašidla a honem ještě strašit do ulic 

– nebo raději rovnou domů? Haloween končí 

až východem slunce 1. listopadu!

S. Šulcová, ZŠ Komenského 268
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KINO Napajedla
Dětský filmový festival

� 24. listopadu - Pásmo pohádek

� 25. listopadu - Petr Pan

� 26. listopadu - Drž hubu!

Program na listopad

� Neděle 28. MUŽ V OHNI

Program na prosinec

� Středa, čtvrtek 1., 2. RRR

� Neděle 5. BOURNŮV MÝTUS

� St, Čt 8., 9. HELL BOY

� Neděle 12. SEXBOMBA ODVEDLE

� St, Čt 15., 16. VESNICE

� Neděle 19. PŘÍBĚH ŽRALOKA

� St., čt. 22., 23. THE FORGOTHRN

� Neděle 26. COLLATERAL

� St, Čt 29., 30. ŽIVOT S HELENOU

 DIVADLO
Městské divadlo Zlín, velký sál
Program na listopad

� 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 prosinec

� 1. středa Naši furianti

� 1. středa Marie Stuartovna

� 2. čtvrtek Tanec na konci léta

� 2. čtvrtek Šumař na střeše

� 3. pátek Lumpacivagabundus

� 3. a 4. 12. Vánoční koncert Orchestru 

Václava Hybše - hosté: Bohuš Matuš, Jiří 

Štědroň a další

� 5. neděle Komedie o narození vizovické-

ho Ježíška - po představení Mikulášská 

nadílka pro děti

� 7. a 8. Netradiční vánoční koncert – Fle-

ret a Sdružení dech. orchestru mladých

� 9. čtvrtek Sestup Orfeův

� 11. sobota Vánoční koncert - Hana 

Hegerová

� 13. pondělí Vánoční koncert - Hradišťan 

s Jiřím Pavlicou

� 15. středa Sestup Orfeův

� 17. pátek Komedie o narození vizovic-

kého Ježíška

� 18. sobota Něco za něco

� 19. neděle Vánoční koncert - Hana a Petr 

Ulrychovi

� 20. pondělí Komedie o narození vizo-

vického Ježíška

� 21. úterý Šumař na střeše

� 21. úterý Něco za něco

� 22. středa Komedie o narození vizovic-

kého Ježíška 

� 22. středa Richard Müller a hosté - pře-

ložený koncert z 19. 10. 

� 25. sobota Komedie o narození vizovic-

kého Ježíška

� 26. neděle O třech prasátkách

� 28. úterý Naši furianti

� 29. středa Něco za něco

Studio Z   
� 1. středa Oidipús

� 2. čtvrtek O třech prasátkách

� 4. sobota O třech prasátkách

� 6. pondělí O třech prasátkách

� 20. pondělí Fernando Krapp mi napsal 

dopis

� 30. čtvrtek Ještě žiju s věšákem, čepicí 

a plácačkou

Divadélko v klubu
� 1. středa Letní den

� 7. úterý Letní den

� 10. pátek Víš přece, že neslyším, když 

teče voda

� 11. sobota Elektrická puma

� 13. pondělí Na tváři lehký smích

� 14. úterý Elektrická puma

� 15. středa Andromaché

� 16. čtvrtek Letní den

� 20. pondělí Elektrická puma

 Výstavy
Slovácké muzeum Uherské Hradiště
� Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103 

- přízemní sál - Jiří Habarta - sochařské 

dílo - 23. 9. 2004 - 2. 1. 2005

� Galerie Slováckého muzea, Otakarova 

103 - velký a malý sál - Z pohádky do 

pohádky - česká ilustrace dětské knihy 

- 7. 10. 2004 - 2. 1. 2005

� Hlavní budova Slováckého muzea, Sme-

tanovy sady 179 - muzejní klub - Kurz 

zdobení kraslic slámou - 9. 11. 2004 

- 10. 3. 2005

Divadlo ve škole
� Robert Thomas: TURECKÁ KAVÁRNA

 Tři příběhy téměř detektivní. Hrají: 

Václav Vydra, Naďa Konvalinková, Jana 

Boušková, M. Hádek / M. Kubačák

 Úterý 7. prosince 2004 v 19.00 h., Academia 

centrum UTB Zlín, vstupné: 270,- Kč

� Joe Penhall: LÁSKA A POROZUMĚNÍ

 Břitce vtipná komedie o životních stras-

tech a slastech tří mladých lidí. Divadlo 

Ungelt Praha, 

hrají: Richard 

Krajčo, Mar-

tina Delišová, 

David Švehlík.

 Ú t e r ý  1 4 . 

prosince 2004 

v 19.00 hod., 

Academia cen-

trum UTB Zlín, 

vstupné 250,- 

Kč.

Podzimními Chřiby 2004 
Zpočátku to sice vypadalo, že díky deštivé-

mu ránu a nepříznivé předpovědi půjde sotva 

hrstka statečných, nakonec nás ale bylo na 

dva plné autobusy, které nás vyvezly na Bunč, 

místo letošního startu. Tam začalo hodně pršet. 

Dobrá polovina účastníků šla raději ještě nabrat 

odvahu na cestu do místní restaurace „Lesní 

penzion Bunč“, kde jsou ochotni po domluvě, 

(jak jsme se přesvědčili), otevřít i mimo pravidel-

nou otevírací dobu. Tak začal v sobotu října 33. 

ročník tradičního pochodu Podzimními Chřiby, 

pořádaný napajedelským odborem KČT. 

Navlékla jsem na sebe pláštěnku a vyrazili 

jsme. Před námi odvážně šlapala dvě malá děv-

čátka ve žluté a červené pláštěnce. V podstatě 

jediný světlý bod v té chvíli byly právě ty dvě 

malé poskakující a žvatlající holčičky. Jinak bylo 

celkem pochmurně a všude kolem nás se chvěly 

lístky stromů pod padajícími kapkami deště. 

Stromy se stále ještě hrdě zelenaly a i když se 

občas objevil veselý javor s nažloutlým listovím, 

na zemi se povalovalo zatím jen pár navátých, 

spadaných listů. Pod pláňkami u cesty bylo 

naseto spadaných jablíček. Podzim v Chřibech 

má svoje kouzlo, včetně trochy toho štěstí, co 

nám z počátku padalo z nebe. Později se změnilo 

v mrholení až přestalo padat úplně. 

Na Brdo jsme už došli bez deště. Rozhledna 

sice nebyla ještě dokončena a otevřena, ale nám 

to nevadilo, stejně bychom nejspíš žádali slevu, 

protože mrholící déšť vytvořil mlžný opar a od 

rozhledny jsme pořádně neviděli ani okraj lesa 

pod námi. Trochu jsme se zdrželi, posvačili, po-

povídali si s ostatními a vydali se dál na Vlčák. 

Někteří turisté cestou nelenili a v půlce trasy 

na Buchlov již měli plné ruce velkých bedel a 

žampiónů, objevilo se i pár suchohřibů. Touto 

činností se všichni natolik zdrželi, že se najednou 

naše dvojice ocitla osamoceně někde vepředu, 

zanechávaje daleko za sebou ostatní houbařící 

turisty. Zabráni do hovoru jsme na pěkné cestě 

velice snadno přehlédli odbočující červenou 

značku. Najednou jsem zaregistrovala neznámé 

okolí a pak cesta začala prudce klesat. Bylo mi 

jasné, že jsme sešli ze správné cesty, ale nechtělo 

se nám se vracet a tak jsme jen odhadem zamířili 

obloukem zpátky. Je až neuvěřitelné, na kolik 

rozcestí jsme narazili a pokaždé museli řešit 

dilema, kterou ze tří nabízejících se cest se 

vydat. Asi po hodině jsme došli na pastvinu u 

Buchlovského kamene a tak se dostali zpátky na 

trasu. Zašli jsme si asi pět nebo šest kilometrů, 

ale odměnou nám bylo setkání s pasoucími se 

srnečkami a krásné exempláře bedly vysoké. 

Na Buchlov jsme došli jako poslední a rádi 

jsme se přidali k ostatním, kteří využívali po-

hostinnosti bufetu U Špalka. Při odchodu jsme 

si na parkovišti i zatancovali.

Z Buchlova do Buchlovic, kde byl cíl 

pochodu, to bylo už jen kousek. Když jsme 

procházeli bukovým lesem pod Barborkou, 

vysvitlo dokonce slunko a najednou všude 

kolem nás bylo plno barev. Na rozdíl od lesů 

na hřebeni Chřibů tady už začaly být stromy a 

stráně zbarveny do těch správných podzimních 

odstínů a tak se zabarvila podzimně i naše ná-

lada. Duši hřála spokojenost z toho, že jsme se 

nedali odradit počasím a nakonec si ty Podzimní 

Chřiby opravdu užili. 

Inu tradice je tradice. A tak příští rok zase 

na shledanou. Jitka. 
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Daně a jak na ně

§
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Dotaz: Jsem plátce daně z přidané 
hodnoty a provádím stavební práce v 
občanské vybavenosti a bytech. Jakou 
sazbu daně z přidané hodnoty mám 
uplatňovat? 

Odpověď: Uplatnění základní nebo sní-

žené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) 

není důležité pouze pro stavební firmu, 

ale i pro zákazníka. Nesprávně uplatněná 

základní sazba znamená zbytečné zdražení 

celé zakázky. 

Pro výstavbu obecně platí základní 

sazba daně. Odchylně, tzn. snížená sazba 

daně, platí pouze pro výstavbu bytového 

domu, rodinného domu a bytu jako sou-

části těchto domů, a to i nedokončených, 

včetně stavebních a montážních prácí 

spojených s jejich výstavbou, rekon-

strukcí, modernizací a opravami včetně 

konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, 

které se do nich jako jejich součást mon-

tážními a stavebními pracemi zabudují 

nebo zamontují. 

Bytovým domem je stavba pro bydlení, 

v níž z úhrnu podlahových ploch všech 

jejich místností a prostorů připadá víc než 

polovina na byty. Rodinný dům je stavba 

pro bydlení, v níž je více než polovina 

podlahové plochy místností a prostorů 

určena pro bydlení. Rodinný dům může 

mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše 

dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní 

podlaží a podkroví. Bytem je místnost nebo 

soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně 

podílu na společných částech domu podle 

zvláštního právního předpisu.

Tolik znění zákona, které vypadá jako 

jasně, ale...

Rozdílné názory jsou na to, co se do 

podlahových ploch započítává. 

Do úhrnu podlahových ploch se zapo-

čítává podlahová plocha všech místností a 

prostorů určených k bydlení, nebytových pro-

storů, plocha hal, chodeb, schodišť, sklepů, 

balkonů, teras, prádelen, sušáren, kočárkáren, 

podloubí, průjezdů, pasáží apod.

Správný postup podle současného 

znění zákona o DPH vychází z celkové 

plochy bytového domu snížené o plochu 

běžně nepřístupných místností. Pokud 

plocha bytů činí více než 50 % na celkové 

ploše bytového domu snížené o plochu 

běžně nepřístupných místností, pak se 

jedná o bytový dům. 

Existuje druhá metoda, která poměřuje 

plochu bytů a nebytových prostor s tím, 

že nepřihlíží ke společným podlahovým 

plochám využívaných jak pro bytové, tak 

nebytové účely a k ploše běžně nepřístup-

ných místností. Ačkoliv byla publikována 

na WWW stránkách ministerstva financí, 

není považována za správnou. 

Musíme věřit, že přesná definice 

podlahové plochy bude součástí některé 

z novel zákona. Jedná se o důležitou oblast, 

která ovlivňuje cenu poskytované služby 

a vystavuje riziku plátce DPH při špatném 

propočtu.

Aktuální novela toto zpřesnění neob-

sahuje. Do § 48, odst. 2) bude v případě 

schválení přidána věta: „Snížená sazba 

daně se neuplatní u stavebních a mon-

tážních prací spojených s rekonstrukcí, 

modernizací a opravami výhradně nebyto-

vých prostor bytových domů a rodinných 

domů.“

Ing. Antonín Dospiva, daňový po-
radce č. 1598, tel. 603 759 133

Do úhrnu podlahových ploch se neza-

počítává plocha těch místností, které nejsou 

běžně přístupné uživatelům domu a obvykle 

slouží jako technologické zázemí. (kotelny 

apod.)

Podlahovou plochou bytu se rozumí 

součet podlahových ploch všech místností 

a prostor včetně příslušenství i když je umís-

těno mimo byt.

Plochy bytu, nebytové prostory, společné 

části domu a běžně nepřístupné prostory by 

měly být zjistitelné z projektové dokumentace 

stavby schválené stavebním úřadem. Pokud 

dokumentace neodpovídá skutečnosti, musí 

se zjistit stav jiným způsobem.
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V rámci akce Klubu českých turistů 

jsme tradičně vyrazili na podzimní prázdni-

ny, tentokrát do Jeseníků. Těšila jsem se na 

srovnání barevného podzimu s bílou zimou 

na známých hřebenových trasách, které jsme 

poznali v rámci jarních prázdnin v Jeseníkách 

v předchozích letech. 

Ve středu jsme večerním vlakem dojeli 

do Nových Losin, zastávka na znamení se 

krčila ve tmě na okraji malé, ale zato dlouhé 

dědinky. Vyrazili jsme sporadicky osvětlenou 

cestou podél hučícího potoka. Z vlahé noci 

(na konec října bylo až nezvyklé teplo)  se 

postupně vynořovala oprýskaná, opuštěná 

stavení i udržované a opravené domy a 

chalupy. Po dvou kilometrech jsme došli k 

bývalé hospodě, dnes turistické základně 

Tomíků - Drnovce. 

Hned ráno jsme vyrazili na naši stěžejní 

túru – hřeben Šerák – Keprník – Vozka. Nej-

prve jsme se přemístili vlakem na Ramzovou, 

odtud výstupem na Šerák (ti, kteří se chtěli 

pošetřit, využili nabídky lanové dráhy, ale 

výsledný efekt byl stejný - pěšáci byli propo-

ceni námahou z výstupu, lanovkáři hrůzou z 

větrem rozhoupaných sedaček). 

Nadějné počasí z rána vystřídala taková 

mlha, že by nebyl problém minout chatu 

Jiřího na Šeráku. Ovšem ani takové počasí 

nás nezlomilo. Na Keprníku, nejvyšším bodu 

naší výpravy – 1422 m n.m., jsme mohli vy-

zkoušet nácvik na létání. Větrné poryvy byly 

natolik mohutné, že jsme se proti větru mohli 

téměř položit do vzduchu – už chápu pocity 

při výškových seskocích z letadla, adrenalin, 

obavy i excitace. 

Jak jsme pomalu sestupovali dolů, vítr 

se utišil a se ztrácejícími metry se ztrácela i 

mlha. V údolí nás čekal pohodový barevný 

podzim, s chutí jsme brouzdali po kotníky 

v napadaném listí, které charakteristicky 

šustilo, a zároveň jsme obdivovali krajinu. 

Míjeli jsme kamenné zdi a kamenné hromady, 

které byly roztroušeny po okolí. Byly to haldy, 

které v minulosti navršili místní usedlici a 

dnes jsou tyto kameny v podstatě jediným 

dokladem o dříve intenzivně obhospodařo-

vaných polnostech. 

Na závěr výletu se nás několik rozhod-

lo ještě zajít naučnou stezkou ke skalám, 

nazvaných podle specifického solitérního 

skalního útvaru „Pasák“. Byli jsme už docela 

unaveni – téměř dvacet kilometrů v horách 

dá zabrat, ale podívaná, která nás čekala, nám 

vlila energii do žil. Mohutné skalní útvary 

s převisy a „okny“ nás překvapily a ohro-

mily. Rozhodně stojí za to vynaložit určitou 

námahu a naučnou stezku kolem Branné si 

projít, je nádherná. 

Druhý den jsme zvolili už spíš nenároč-

nou turistiku – kolem Tří kamenů s pěkným 

výhledem na Praděd a hřebeny Jeseníků 

i Kralického Sněžníku a se sluníčkem nad 

sebou jsme prošli pod Jelením skokem a asi 

po patnácti kilometrech jsme se vrátili zpát-

ky do Nových Losin. Únava z dvoudenního 

chození na čerstvém vzduchu po horách 

poznamenala i večerní zaslouženou siestu a 

zajistila nám všem spravedlivý spánek.      

V noci pršelo a i když se ráno počasí 

umoudřilo, rozhodli jsme se pro pomalý 

návrat domů. Klidným podzimním dnem 

jsme prošli Novými Losinami, zastavili se u 

hřbitova a pokochali se pohledem na bílý 

kostelík na vršíčku nad cestou, kolem něj se 

na louce popásaly krávy – jak vystřižené z 

Ladových obrázků. Se vzpomínkou na tuto 

idylku jsme odcházeli na vlak, který nás 

odvezl zpátky do reality se všemi výdobytky 

současné civilizace a sestoupili jsme z výšin 

na zem. 

Jitka

Prázdniny v Jeseníkách Klub kultury v prosinci
� Pátek 3. prosince František Nedvěd s 

kapelou Druhé podání. Známý písnič-

kář přijede do Napajedel s programem 

Čtvrtá sada.

� Nedělě 5. prosince „Psaníčko pro sv. 

Mikuláše“ loutková pohádka s miku-

lášskou nadílkou. 

� Pátek 10. prosince „Soutěžní zábavná 

show“ Divadla Zdeňka Štěpánka s 

vystoupením Radovanu a žáků ZUŠ R. 

Firkušného. 

� Pátek 17. prosince Vánoční koncert, ve 

kterém vystoupí Pavla Břínková a Jan 

Ježek.

Cvièební rozvrh v sokolovnì 
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

1200-1515 1200-1325 1200-1325

I. ZŠ I. ZŠ I. ZŠ

1530-1745 1530-1630 1500-1845 1500-1630 1500-1630

žákyně

SPORTOVNÍ 
GYMNASTIKA

Vycudilíková, 
Kovaříková

žákyně a žáci 
předškolní věk

1. až 3. tř. ZŠ

Slouková

žákyně a žáci

SPORTOVNÍ 
GYMNASTIKA

Rožková, 
Martykánová, Kovář

žákyně

SPORTOVNÍ 
GYMNASTIKA

Kovaříková

žákyně a žáci
SPORTOVNÍ 

GYMNASTIKA

Rožková, 
Martykánová, Kovář

1645-1800 1630-1745 1630-1930

žákyně 
DĚTSKÝ AEROBIK

Kopecká

RODIČE A DĚTI
Všestrannost

Geržová

žákyně a žáci

SPORTOVNÍ 
GYMNASTIKA

Rožková, 
Martykánová, Kovář, 

Čeleďa

1800-1900 1815-1915 1900-2000 1800-1900

starší ženy
ZDRAVOTNÍ 
TĚLOCVIK

Karasová, 
Vykoukalová

mladší ženy
VŠESTRANNOST

Pacholíková

ženy
JÓGA

Kotásková, Strakošová

starší ženy
ZDRAVOTNÍ 
TĚLOCVIK

Vykoukalová, 
Kolomazníková

1915-2030 1930-2100 1915-2030 1945-2130

mladší ženy
VŠESTRANNOST

Kiflová

muži
VŠESTRANNOST

Karas

mladší ženy
VŠESTRANNOST

Koutná

muži a ženy
MÍČOVÉ HRY

Macková

Se zahájením nového školního roku vstoupil v platnost i cvičební rozvrh TJ Sokol Napajedla 

pro období říjen 2004 -  červen 2005.
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