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

� Odpady 2005 - jak a za kolik

� Naše pohledy do velkého světa

� Změny v jízdních řádech

� Jak žijí žáci II. ZŠ

� Mladí výtvarníci ZUŠ

� Programy kina, divadel

� Pozor na zábavnou pyrotechniku

Kamil Žvak – violoncello, Ondřej 
Hubáček - klavír

Koncertní a výstavní síň klášterní 
kaple Napajedla. Pondělí 27. prosince 
2004, začátek v 18 hodin.

Program:
� Johann Sebastian Bach: Sonata 

g moll BWV 1029 pro violoncello a 
klavír, Vivace, Adagio, Allegro

� César Franck: Sonata A dur pro 
violoncello a klavír

 Allegro ben moderato, Allegro, 
Recitativo-Fantasia Largamente, 
Allegro poco mosso

Výkonný výbor TJ FATRA-SLAVIA 
Napajedla děkuje jménem svých členů, 
trenérů a cvičitelů všem sponzorům a 
občanům, kteří svým přístupem projevili 
v průběhu roku přízeň tělovýchově a 
sportu v našem městě.

Přejeme všem krásné prožití vánoč-
ních svátků a v nadcházejícím roce pev-
né zdraví, spokojenost, mnoho úspěchů 
a nezbytnou kapku štěstí.

Napajedelští hasiči
přejí všem občanům města

veselé Vánoce a šťastný nový rok
bez požárů a živelních pohrom.

Pf 2005Oznámení
Oznamujeme občanům Napajedel, že 31. 

prosince 2004 bude Městský úřad Napajedla 
uzavřen.

PF 2005
Příjemné prožití vánočních svátků, 

hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v 
novém roce přeje

Tělocvičná jednota Sokol Napajedla

Stromečku vstávej, ovoce dávej

Vánoční koncert

VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK IX.

CENA 5,- KÈPROSINEC 2004

Opět po roce pozvalo město na přátelské předvánoční posezení své seniory. Společně se 
tentokrát sešli v sále Klubu kultury při písničkách dechové hudby Stříbrňanka. Vánoční pásmo 
doplněné povídáním mělo velký úspěch a mnozí by uvítali další vystoupení s podobným po-
řadem. Při vánočním setkání  najdou chvilku k popovídání i lidé, kteří se potkají jen vzácně. 
Uspořádání sedadel v řadách, které pořadatelé zvolili s ohledem na vyšší počet míst,. tomu 
poněkud bránilo. Sbor pro občanské záležitosti, který má každoročně setkání seniorů na 
starosti, má již teď o čem přemýšlet.  Foto P. Pilát

Přejeme všem lidem dobré vůle ty 
nejpohodovější Vánoce. 

Všem, kteří se v uplynulém roce mu-
seli rozloučit s někým ze svých blízkých, 
přejeme, aby znovu našli potřebnou 
životní rovnováhu. Všem, kterým se 
nedařilo a nepřálo jim štěstí, přejeme, 
aby neztráceli naději. Všem, kteří měli 
úspěšný rok, přinesl jim zdraví, hojnost 
a radost, aby nezapomněli na nemocné 
a lidi v tísni, kterým by vhodná pomoc 
mohla usnadnit a rozjasnit žití. 

Užijte si Vánoc podle svého a ner-
muťte se, že nestíháte nebo nevychází 
vše podle vašich představ. Zbavte se 
napětí a buďte vlídní, otevřete svým 
blízkým svá srdce a naslouchejte. Upřím-
ně, bez obalu a pozlátek jim darujte to 
nejcennější co máte - lásku, porozumění, 
ochotu pomoci.  Jen tak vstoupí do 
našich domovů pohoda a štěstí. Zapo-
meňme na trable, které nás v průběhu 
provázely, nebraňme se náladám, které 
k  vánočním svátkům patří a  doufejme, 
že z dobroty, laskavosti a štědrosti těchto 
nádherných dnů v nás zůstane co nejvíc 
alespoň na celý příští rok.

Napajedelské noviny
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 22. listopadu 2004 

Majetkové záležitosti
• schválila prodej soustruhu SU 50 firmě 

AR-STAL, s.r.o., 2. května 1550, Napajedla, za 

cenu 70 000 Kč za podmínky provedení jeho 

demontáže a odvozu na vlastní náklady 

• schválila pronájem části pozemku na 

Masarykově náměstí (od prodejny knih po 

Baltaci) za účelem provozování předvánoč-

ního prodejního trhu za částku 15 000 Kč za 

každý pořádaný den trhu Františce Motyčkové, 

bytem Bruntál

• schválila vyhlášení záměru výpůjčky 2 ks 

přístřešků MHD (u objektu Stival a prodejny 

Hyundai) při státní silnici I/55 k umístění plo-

chy pro plakátování a reklamu s platností od 

1. 1. 2005 na dobu určitou 10 let s výpovědní 

lhůtou tři měsíce za podmínky, že před osaze-

ním reklamních ploch bude vyřízeno kladné 

rozhodnutí odboru dopravy a silničního 

hospodářství Zlínského kraje. Barevné řešení 

schválí stavební komise

Finanèní záležitosti
• schválila rozpočtové opatření č. 44/2004 v 

objemu 61 000 Kč v souvislosti s přijetím nein-

vestiční dotace od kraje na opravy a udržování 

kulturní památky budovy radnice č. p. 89

• schválila rozpočtové opatření č. 45/2004 

v objemu 135 000 Kč v souvislosti s přijetím 

dotace ze státního rozpočtu za účelem úhrady 

skutečných nákladů vzniklých v souvislosti s 

volbami do krajského zastupitelstva ve dnech 

5. a 6. listopadu

• schválila rozpočtové opatření č. 46/2004 v 

objemu 2 000 Kč v souvislosti s přijetím nein-

vestiční dotace od kraje na za účelem úhrady 

výdajů jednotky SDH na odbornou přípravu 

a věcné vybavení

•schválila navýšení neinvestičního příspěvku 

na rok 2004 příspěvkové organizaci Základní 

škola Napajedla, Komenského 268, o částku 

27 000 Kč za účelem vyrovnání ukazatelů 

ostatních osobních nákladů z důvodů vypla-

cení odstupného

• schválila darovací smlouvu s DIPS Zlín, 

spol. s r.o., týkající se přijetí daru ve výši 

30 000 Kč jako příspěvku na veřejnou sbírku, 

pořádanou na opravu, obnovu a vybavení 

kaple v bývalém napajedelském klášteře (ul. 

Komenského, č. p. 305)

• schválila navrženou výši odměny ředitelce 

Mateřské školy Napajedla, Komenského 1159, 

ve smyslu ustanovení § 10 písm. b) nařízení 

vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech za-

městnanců ve veřejných službách a správě 

• schválila smlouvu se Sodexho Pass Česká 

republika a.s. na nákup dárkových šeků

• schválila poskytnutí finančních prostředků 

v částce 2 250 Kč na amatérský volejbalový 

turnaj „O betlémsků hvězdu“ dne 18. 12. 2004 

organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, 

středisko Napajedla, za účelem úhrady výdajů 

za pronájem tělocvičny 

Bytové záležitosti
•schválila výši nákladů hrazených kupujícím 

na sepsání kupní smlouvy při privatizaci bytů v 

majetku města v částce 3 000 Kč vedle poplatku 

za vklad do KN 500 Kč (čl. 6.2. Zásad)

•schválila, aby náklady na doprodej pozemků 

a inženýrských sítí současným vlastníkům 

bytů v domě čp. 1365-1367 a čp. 1376-77 v 

ul. Zábraní včetně poplatku za vklad do KN 

(sepsání smlouvy + poplatek za vklad do KN) 

hradilo město Napajedla

•schválila mandátní smlouvu město – NBTH, 

s.r.o. pro privatizaci bytů

• souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s 

Blaž. Kanalosovou na byt č. 17, Nábřeží 1333 o 

velikosti 1+1 za standardních podmínek

• schválila uzavření smlouvy o dílo č. 166/04 

na akci „Napajedla – Komenského ul. č. p. 

1531“s firmou S-projekt plus, a.s. – odborná 

pomoc na posouzení a vypracování návrhu 

oprav domu č. p. 1531

Rùzné
• schválila dodatek č. 1 k hromadné licenční 

smlouvě o užití hudebních děl s textem i 

bez textu 

při promítání audiovizuálních děl v kinech

•seznámila se s návrhem Pravidel pro tvorbu 

a využití finančních prostředků Fondu rozvoje 

bydlení na území města Napajedel a uložila 

stavební komisi v součinnosti s finančním 

odborem vypracovat jednu variantu návrhu, 

který preferuje poskytování půjček v souladu 

s původním cílem, tj. především vzhledu měs-

ta, a půjčka bude vypisována dvoukolově

• nepřijala návrh fy Petr Böhm, Polní 942, 

Zlín – Malenovice s nabídkou sečení trvalých 

travnatých ploch na území města Napajedla

• souhlasila s pokácením navržených stro-

mů rostoucích mimo les na území města 

Napajedla

• souhlasila s odpisem knih navržených 

Knihovnou Napajedla

• otevřela obálky s nabídkami oslovených 

firem ve věci provozování vodohospodářského 

díla „Přívodní sběrač a centrální ČOV Napa-

jedla“ a jako nejlepší provozovatelský projekt 

vyhodnotila nabídku společnosti: Jaroslav 

Kubeša – CZO, Valašské Meziříčí

• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 20/04 ze dne 9. 8. 2004 s Urbanistickým 

ateliérem Zlín s.r.o. na vypracování konceptu 

a návrhu změny č. 3 územního plánu města 

Napajedla

• schválila uzavření smlouvy o dílo č. 00604 

na akci „Stavební úpravy objektů a venkovní-

ho areálu MŠ, Komenského 1159“ s ing. arch. 

Michalem Hladilem

• schválila výši sazby nájemného prostor 

budovy kina:

- za 1 hodinu pořádané akce ve výši 500 Kč,

- zajištění provozu šatny ve výši 100 Kč/

představení

- zajištění promítání ve výši 300 Kč/ před-

stavení

Bez usnesení
• vzala na vědomí předloženou analýzu 

odpadového hospodářství města Napajedla 

v roce 2004 

• vzala na vědomí zápisy ze schůzky dozorčí 

rady TS města ze dne 6. 10. 2004, SOZ ze dne 

2. 11. 2004, kulturní komise ze dne 2. 11. 2004, 

stavební komise č. 19 ze dne 3. 11. 2004, sociální 

komise ze dne 8. 11. 2004, komise životního 

prostředí a veřejného pořádku ze dne 5. 11. 

2004 a 9. 11. 2004 

• seznámila se se zprávou o činnosti Městské 

policie Napajedla za měsíc říjen 2004 

• vzala na vědomí návrh termínů zasedání 

rady města na období I. pololetí 2005.

Zastupitelstvo města dne 29. listopadu 

2005 

Majetkové záležitosti
• schválilo odkoupení objektu provozovny 

čp. 1159 včetně pozemku v k. ú. Napajedla od 

firmy DAVEX-CZ spol. s r.o., Komenského 1159, 

763 61 Napajedla, za cenu 5,6 mil. Kč 

• schválilo odkoupení částí pozemků pod 

místní komunikací v ulici Husova od majitelů 

Miloslava Snášela, bytem Napajedla, ing. 

Aleny Maňasové, bytem Napajedla, manželů 

Miloslava a Evy Snášelových, bytem Napajedla 

a Jiřího Roubala, bytem Napajedla –náklady 

na vyhotovení GP a znaleckých posudků 

bude hradit město Napajedla, daň z převodu 

nemovitostí bude hradit převodce

• schválilo uzavření směnné smlouvy na 

směnu části pozemku p. č. 6477/6 ve vlastnictví 

společenství vlastníků bytového domu Komen-

ského 1529 zastavěného místní komunikací s 

tím, že směňované pozemky jsou si rovny

• schválilo prodej pozemku KN p.č. 2213/48 

v ulici K Pahrbku pro výstavbu rodinného 

domu formou smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní vybranému zájemci s nejvyšší nabíd-

kou – Kateřině a Vítu Sedláčkovým, bytem 

Napajedla, za cenu 836,-- Kč/m2

•neschválilo vyhlášení záměru prodeje části 

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

účelem stavby garáže včetně příjezdu k ní 

manželům Jiřímu a Janě Pavlíkovým

• neschválilo vyhlášení záměru prodeje 

pozemku KN p. č. 1559 v ul. Jiráskova Marii 

Bačíkové, bytem Napajedla

• neschválilo odkoupení pozemku PK p. č. 

6594 v trati Hejný od Danuše Kunderové a 

Ivany Muchové

• schválilo zřízení věcného břemene, spo-

čívajícího v zajištění přístupu oprávněného 

- společnosti Aliachem, a.s. k jímací studni 

průmyslové vody, nacházející se na pozemku 

KN p. č. 4579 za účelem provádění kontroly a 

údržby, bezplatně na dobu neurčitou

• schválilo uzavření smlouvy o budoucí 

darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR a městem Napajedla na stavební 

objekty SO 155, 156, 157, 158, 308, 413 a 414 

vybudované v rámci stavby „silnice R 55 stav-

ba 5505 Otrokovice obchvat JV, č. ISPROFIN: 

Povedlo se. Při kolaudaci nové úpravy ná-
městí se podařilo prosadit změnu a původně 
povolené „místo pro přecházení“ překvali-
fikovat na „přechod pro chodce“. V pondělí 
6. prosince místostarostka Ing. Brabcová  
změnu projednala a ve čtvrtek 9. prosince 
bylo namalováno. Foto J. Souček
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3271116280“ za předpokladu doplnění o přílohu 

č. 1 – seznam pozemků

• schválilo bezúplatný převod pozemků KN 

p. č. 7536/4, 7536/5, 7534/8, 7534/9, 7534/2, 

6405/2 a pozemku p. č. 4172/2 v k.ú. Napajedla 

z majetku státu na obec 

• schválilo vyhlášení záměru poskytnutí 

obecních pozemků k bezplatnému využití 

po dobu asanace objektu MŠ a výstavby 

bytového domu a parkovišť se závazkem v 

budoucnu odprodat zastavěné pozemky fir-

mě Petrior s.r.o. a vyhlášení záměru prodeje 

objektu MŠ (bez stavebního pozemku) dle 

znaleckého posudku se závazkem demolice 

objektu a výstavby bytového domu po 

odsouhlasení změny č. 4 územního plánu 

města Napajedla s výhradou, že lze od zá-

měru odstoupit

• schválilo „Projekt regenerace panelového 

sídliště Napajedla – Nábřeží“, tj. obsahovou 

část, harmonogram a etapizaci cílů jednotli-

vých připravovaných úprav

Finanèní záležitosti
• schválilo rozpočtové opatření č. 43/2004 v 

objemu 70 000 Kč v souvislotsi s odkupem 

pozemků pod místní komunikací ul. Husova

• schválilo návrh rozpočtu města Napajedla 

na rok 2005 

• souhlasilo s odepsáním nevymahatelných 

pohledávek příspěvkové organizace Byto-

vé a tepelné hospodářství v celkové výši 

116 628,80 Kč

• schválilo přesun finančních prostředků v 

částce 100 000 Kč z rozpočtu letošního roku 

do rozpočtu roku 2005

Bytové záležitosti
• neschválilo návrh dlužníka Ivety Martyká-

nové, bytem Napajedla, na dohodu o splátkách 

dluhu na nájemném

• schválilo zprávu „Privatizace bytů v majet-

ku města Napajedla“ se závěrem přistoupit 

k přípravě prodeje bytů na ulici Nábřeží v čp. 

1332-33, 1350-1351 a v ulici Nerudova v čp. 1290-

1292, schválilo prodej bytů v ul. Zábraní, čp. 

1365-1367, čp. 1376-1377 a doprodej přilehlých 

pozemků a inženýrských sítí stávajícím vlastní-

kům jednotek a upuštění od prodeje jednotky 

č. 1365/9 nebytový prostor – ústředna 

Rùzné
• schválilo zřizovací listinu příspěvkové or-

ganizace Služby města Napajedla s účinností 

od 1. 1. 2005

• zřídilo v souladu s ustanovením § 84, odst. 

2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 

platném znění, organizační složku města Pečo-

vatelská služba Napajedla, s účinností od 1. 1. 

2005 a souhlasí s bezúplatným převodem mo-

vitých věcí ve vlastnictví Pečovatelské služby 

Zlín na město Napajedla s účinností od 1. 1. 2005 

dle inventárních soupisů k 31. 12. 2004

• schválilo podání projektového záměru do 

Společného regionálního operačního progra-

mu, opatření 2.2 Rozvoj informačních a komu-

nikačních technologií v regionech, realizaci 

projektu v objektu Základní školy Napajedla, 

Komenského 268 a poskytnutí příspěvkové 

organizaci Základní škola Napajedla, Komen-

ského 268, návratnou finanční výpomoc na 

profinancování nákladů spojených s projektem 

do doby přijetí dotací

• souhlasilo s ponecháním zavedeného systé-

mu úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů od fyzických osob na základě smlouvy 

ve městě Napajedla

• schválilo ceník svozu a odstraňování ko-

munálního odpadu pro rok 2005 společností 

Technické služby Otrokovice s.r.o. 

• schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 

5/2004 o příspěvku na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů mateřské školy

•schválilo zásady pro poskytování cestovních 

náhrad členům zastupitelstva města 

• schválilo termíny zasedání RM a ZM na I. 

pololetí r. 2005

• schválilo změnu zřizovatele a předání zřizo-

vatelských kompetencí příspěvkové organizace 

Dům dětí a mládeže Napajedla ze Zlínského 

kraje na město Napajedla ke dni 1. 7. 2005

•schválilo vyřazení hmot. majetku dle návrhu

• schválilo návrh zadání ke změně č. 4 

územního plánu města Napajedla pro lokali-

ty Z4.1 ulice Nábřeží a Z4.2 ulice Palackého 

jako závazný podklad pro zpracování návrhu 

změny

• souhlasilo s předloženou trasou vedení 

koridoru VVN 110 kV přes katastrální území 

Napajedla 

• schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listině 

organizační složky města Kino Napajedla

Bez usnesení
•vzalo na vědomí zápis z jednání finančního 

výboru města Napajedla ze dne 8. 11. 2004 

• vzalo na vědomí důvodovou zprávou o 

postupu projednání a vyhodnocení připo-

mínkového řízení k urbanistické studii města 

Napajedla lokalita Jiráskova

Zastupitelstvo města dne 6. prosince 2004 

Majetkové záležitosti
•schválilo uzavření nájemní smlouvy na pro-

vozování vodohospodářského díla „Přívodní 

sběrač a centrální ČOV Napajedla s firmou 

Zlínská vodárenská, a. s. od 1. 1. 2005 

• schválilo provedení opravy kanalizace 

k bytovému domu č. p. 1050, 1051 v ul. 1. 

máje v nezbytně nutném rozsahu za cenu do 

230 000 Kč včetně DPH firmou SKAVO spol. s 

r.o. Úhrada nákladů bude provedena v rámci 

rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 

49/2004

Finanèní záležitosti
• schválilo rozpočtové opatření č. 51/2004 

o převodu finančních prostředků v objemu 

32 000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených 

s připravovaným prodejem městských bytů

• schválilo rozpočtové opatření č. 53/2004 

o přesunu finančních prostředků v objemu 

75 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených 

s komunálním odpadem

Odpady 2005 - jak a za kolik 
V roce 2005 zůstává systém nakládání s 

komunálními odpady na území města Napa-

jedla stejný jako v roce 2004.

V praxi to znamená, že občan si zvolí 

četnost vývozu své sběrné nádoby a na 

základě toho  si zakoupí známku, kterou vidi-

telně umístí na sběrnou nádobu. Dle druhu 

známky Technické služby Otrokovice s.r.o. 

a společnost Marius Pedersen a.s. odpad z 

nádoby vyvezou.

Jedinou změnou v roce 2005 je místo 

úhrady. Doposud si občané zakupovali známky  

v kanceláři technické správy města v ulici Na 

Kapli. V roce 2005 se poplatky za svoz odpadu 

budou hradit v kanceláři finančního odboru 

Městského úřadu Napajedla v budově radnice, 

dveře č. 102 (přízemí, vpravo od vstupního 

schodiště), a to v době od 24. ledna 2005 do 

28. února 2005.

Pokud nebude od 1.března.2005 sběrná 

nádoba viditelně označena známkou, nebude 

odpad vyvezen. 

Systém v ukládání odpadů ve sběrných 

dvorech v ulici Na Kapli a na sídlišti Malina 

II. zůstává také stejný. Prozatím se nemění 

ani provozní doba sběrných dvorů (středa 

a sobota). Poukázky na uložení odpadu do 

sběrných dvorů mohou občané zakoupit v 

kanceláři Technické správy města  v ulici Na 

Kapli (jak byli doposud zvyklí), dále v kan-

celáři finančního odboru Městského úřadu 

Napajedla (viz výše) a samozřejmě přímo u 

obsluhy sběrných dvorů (což je asi způsob 

nejběžnější). 

Poukázky zůstávají v nezměněné hodno-

tě, tedy 15 Kč/1 ks. Poukázky s vyznačením 

platnosti do 31.12. 2004 jsou platné do 28. 2. 

2005. Po tomto datu si budou muset občané 

zakoupit poukázky nové, s vyznačením plat-

nosti do 31. 12. 2005.

Přiložená tabulka uvádí přesný přehled 

výše úhrad za sběr a svoz komunálního odpadu 

na území města Napajedla v roce 2005.

Jakékoliv dotazy, připomínky a náměty 

týkající se odpadového hospodářství města, lze 

zasílat přímo na oddělení životního prostředí 

Městského úřadu Napajedla, Masarykovo 

náměstí 89 nebo na e-mail adresu: kozmiko-

va@napajedla.cz. 

Odpadové hospodářství je velmi rozsáh-

lou a složitou oblastí životního prostředí, která 

se každodenně dotýká nás všech, a proto je 

každá myšlenka, která by vedla k jeho zlepšení, 

velkým přínosem. Myslím si, že i v roce 2005 

bude snahou většiny občanů udržet své okolí 

v čistotě a pořádku, abychom se před návštěv-

níky našeho města neměli proč stydět.

Stanislava Kozmíková, oddělení životního 

prostředí

Odvoz Objem odpadních nádob

četnost celkem za rok kontejner 1 100 l 240 l 120 l 110 l

2x týdně 104 21 696,- Kč - - - 

1x týdně 52 12 768,- Kč 3 072,- Kč 1 536,- Kč 1 536,- Kč

Kombi 39 - - 1 416,- Kč 1 416,- Kč

1x za 14 dní 26 7 944,- Kč 1 644,- Kč 828,- Kč 828,- Kč

1x za 4 týdny 13 - - 500,- Kč 500,- Kč
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připravovaného informačního čtvrtletníku 

„Evropské listy Tomáše Zatloukala“ odpovídal 

také napajedelský Antonín Černocký. A zde 

jsou jeho názory, poznatky a zkušenosti:

�  Přemýšlíte nad získáním prostředků 

z fondů Evropské unie a víte jak postupovat 

při vyřizování své žádosti?

Chystáme se požádat o dotace z Evrop-

ských fondů. Šlo by o prostředky na rozvoj 

turistiky a cestovního ruchu. U nás konkrétně 

ve vztahu a vazbě na tzv. Baťův kanál (agrotu-

ristika, přístav, cyklostezky, atd). Se sestavo-

váním příslušných podkladů nemáme zatím 

zkušenosti, ale navazujeme kontakty s osobami 

a subjekty, které tyto zkušenosti mají.

�  Co vám doposud bránilo dostat se 

k prostředkům z Evropských fondů? Jaké 

máte zkušenosti se sestavováním projektů 

a jak chcete postupovat dál?

Informace a poznatky je třeba získávat 

stále, protože i tam dochází k jejich aktualiza-

ci. Některé semináře jsou zbytečně detailní a 

celky unikají. Proto chceme využít jak pomoci 

Zlínského kraje, tak poslance Evropského 

parlamentu za tento kraj. Jeho pozvání přišlo 

jak na zavolanou.

�  Jak hodnotíte tuto dvoudenní ná-

vštěvu Bruselu a jak se promítne do vaší 

další práce?

Program byl hodně „našlapaný“, ale 

nejeli jsme sem na výlet, ale za prací! Nechci 

se opakovat, ale poznat toto prostředí vr-

cholných evropských institucí, seznámit se 

s jejich prací a získat informace a zkušenosti 

je neocenitelné. 

 

„Byl to pokus, který opravdu dokonale 

vyšel“, říká s odstupem času europoslanec 

Zatloukal. „Když jsem slyšel skoro od všech 

starostů, se kterými jsem se před volbami 

do EP sešel, jak mají problémy vyznat se ve 

spletitých otázkách při žádostech o evrop-

ské granty a dotace, řekl jsem: když budu 

zvolen, pojedeme se o těchto problémech 

promluvit přímo do parlamentu. A po třech 

měsících tady starostové byli a nestačili se 

Pohledy starostovské
Už je to téměř 5 měsíců, co se dnes již 

bývalý ředitel Gymnázia Zlín na Lesní čtvrti 

ve Zlíně, 35letý Mgr. Tomáš Zatloukal z 

Napajedel - jediný poslanec Evropského 

parlamentu ze Zlínského kraje - vydal v 

barvách České republiky na svoji pětiletou 

pouť po evropských institucích, zastřešených 

parlamentními mantinely. Během této doby se 

stal řádným členem Výboru pro kulturu, mlá-

dež, vzdělávání, média a sport a náhradníkem 

do prestižního Výboru rozpočtového.

„Pokud jde o finanční politiku Evropské 

unie a rozdělování peněz z jejího rozpočtu do 

mnoha strukturálních fondů, cítím přímo osob-

ní povinnost přispět svou účastí ve vrcholném 

evropském orgánů k rozvoji Zlínského kraje. 

Moje sepětí s tímto regionem a problémy tohoto 

kraje jsou pro mne tak silnými motivačními 

prvky, že se v jejich prospěch budu angažovat 

od prvních dnů po svém převzetí mandátu. 

Proto chci pozvat ještě letos na podzim něko-

lik desítek starostů  na pracovní návštěvu do 

Bruselu,“ dodal poslanec.

divit, v jakém kolotoči se člověk pohybuje a 

jak je důležité vědět, kdy a kam se na koho 

obrátit s svojí žádostí. Moje spolupráce se zá-

stupci samospráv je podložená navíc úzkými 

kontakty na významné regionální instituce, 

například na Regionální rozvojovou agenturu 

východní Moravy, Hospodářskou komoru ve 

Zlíně a další. Zájem o spolupráci projevilo i 

město Zlín.“

Pohledy novináøské
Poznat za dva dny centrálu NATO a ještě 

k tomu dva obrovské objekty Evropské unie v 

Bruselu se zdá nad síly člověka, ale starostové 

a novináři jsou na nabitý program ve svém 

životě zvyklí a předložený program zvládli. 

To, co nestihli uvidět účastníci této pracovně-

-poznávací exkurze, na níž je pozval poslanec 

Evropského parlamentu Tomáš Zatloukal na 

vlastní oči, mohou dostudovat z materiálů, 

kterých je ve všech evropských institucích 

dostatek. Vždyť jen „kniha“ o NATO  má 550 

stran! Zájemce v ní najde informace o působení 

vojáků Severoatlantické aliance v různých 

místech světa, ale také o současných bezpeč-

nostních opatřeních a otázkách. A pokud je 

třeba poznatky doplnit, stačí pouze zalistovat 

a najít telefonické spojení na centrály NATO 

od USA přes Českou republiku až třeba po 

Velkou Británii. 

Všechno to má ale jeden háček. Domlu-

víte se pouze anglicky, případně řečí, kterou 

ovládá protistrana. A z Česka tam zase tolik 

lidí není, abyste měli štěstí a trefili zrovna 

na krajana. Jestli si ovšem myslíte, že Brusel 

je místo příliš vzdálené, tak jste na omylu... 

Starostové a novináři, kteří si na chvíli vy-

šli večer do ulic důležitého města Evropy, 

narazili po několika minutách na starostu 

Valašského Meziříčí, který v EU pobýval na 

úplně jiné akci. Jiné zase překvapil docent 

Hlaváček ze zlínské Baťovy univerzity, který 

byl delegátem bruselského jednání evrop-

ských obuvníků! 

Starostu Napajedel Antonína Černockého 

zase zarazil fakt, že v ulici, která spojuje slavné 

Naše pohledy do „velkého světa“  Evropského parlamentu

Na závěr pracovní exkurze do Bruselu nechyběla společná fotografie

Pobyt v Bruselu přinesl starostům i no-
vinářům mnoho užitečných informací o 
strukturálních fondech Evropské unie

Své slovo europoslanec Tomáš Zatloukal 

splnil v polovině října. Jako první ze všech 24 

českých zástupců v EP ihned zorganizoval pra-

covně-poznávací exkurzi více jak 30 starostů 

převážně ze Zlínského kraje jak do Evropského 

parlamentu a Stálého zastoupení České repub-

liky při EU, tak i do vrchního velení NATO v  

Evropě. Nechyběla ani prezentace zástupce 

Zlínského kraje v Bruselu - společnosti Seven 

Partners, beseda s vedením CEBRE (Czech 

Business Representation), nebo přednáška 

Michaela Ralpha z Generálního ředitelství 

Evropské komise pro regionální politiku 

o strukturální politice EU a o možnostech 

využití strukturálních a kohezních fondů pro 

financování projektů v oblasti infrastruktury 

a další setkání se špičkovými reprezentanty 

České republiky v Evropské unii. 

Krátký pobyt vedoucích představitelů 

měst a obcí – mezi kterými nechyběl ani 

starosta města Napajedla MVDr. Antonín 

Černocký -  se setkal až s nečekaně kladným 

ohlasem. Kdo by nechtěl na vlastní oči vidět 

při práci politickou  a odbornou špičku ze 

všech zemí EU? Obdiv vzbudila i erudovanost 

českých zástupců ve vrcholných orgánech 

naší republiky v Bruselu. V aktuální anketě 

přítomných starostů měst a obcí do právě 
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Velké náměstí (Grand Place) s ještě slavnější 

soškou Čurajícího chlapečka (Maneken Pis) 

stálo koňské spřežení. No – vlastně jeden kůň, 

zapřažený do malé bryčky. Čekal v podzimním 

chladném večeru i se svým pánem na boha-

tého klienta a starostovi se moc nelíbil. Tak si 

ho vyfotil. Co se mu naopak velmi zamlouvalo, 

byla bruselská gurmánská specialita, mušle 

na bílém víně. Ve velikém litinovém hrnci 

nezůstala jediná plná skořápka...

Domov připomnělo také sdělení, že v 

Belgii, kde mnoho obyvatel dává přednost 

bicyklu před autem, se kola stejně jako u nás 

záhadně ztrácejí, jinými slovy kradou. A to 

jsou někdy zajištěna silnými lany jako ruka. 

Také večerní návštěva hostince, kam hlavně 

novináři vyrazili zkoumat jak žije běžný 

Belgičan na předměstí velkoměsta, vyvrátila 

obavy, že na evropskou úroveň pohostinství 

nemáme. Pivnice, v Česku hodnocená asi jako 

čtvrtá cenová skupina, nabídla pouze pivo 

ve třetinkách, maximálně ve čtyřdecových 

sklenicích!  

V sídle Evropské unie působí na 230 pra-

covních skupin a všechny je musí zvládnout 

asi 100 Čechů, z toho kolem 60 diplomatů. 

Celkem je v Bruselu v současnosti na 400 

Čechů – a od konce září tam působí i zastou-

pení Zlínského kraje, který uvolnil na jeho 

činnost 4,4 milionu korun na rok. Pokud má 

vzdělaný člověk zájem pracovat v zahraničí 

v EU, může se zúčastnit konkurzu. Obvykle 

se konají v červnu. Místa budou asi dostupná 

- do roku 2005 má být v Bruselu již kolem 500 

českých pracovníků. 

Zatímco se kniha o NATO vyznačuje 

spoustou telefonů a vojenskými údaji, 90 

stránková publikace Evropské unie nabízí 

pod heslem „Dobrý den Evropo“ fotografie 

českých pracovníků. Takže stačí jen zalistovat 

a už víte, koho na chodbě zdravíte. Kniha s 

úvodníkem V. Špidly přibližuje dějiny naší 

země a najdete v ní i Gottwalda, Lenina či další 

portréty... V Evropské unii působí řada insti-

tucí, které nabízejí různé služby. Stáž v jejich 

podání přijde například na 12 000,- českých 

korun týdně. Služeb využilo zatím kolem 200 

firem a některé poté uspěly při získání zdrojů 

z evropských fondů. 

Byl to od „našeho“ europoslance Tomáše 

Zatloukala vynikající a velmi prospěšný ná-

pad pozvat starosty a novináře převážně ze 

Zlínského kraje do míst, kde pracuje a odkud 

přenáší informace zpět do republiky. Půda 

Evropského parlamentu není ještě českým 

oráčem zorána a proto byly každé poznatky, 

fakta, informace i prostředí něčím novým, 

nepoznaným. Ale všechno bude sloužit 

oběma stranám k hlubšímu poznání, lepší 

orientaci ve složité problematice EU a EP. 

Poznali jsme – byť jen krátce – jak nejvyšší 

evropský úřad pracuje a jak lze využít znalostí 

a nabídky jeho institucí, pracovníků, včetně 

technického zázemí. Sešli jsme se rovněž 

s dalšími českými europoslanci, tiskovými 

mluvčími, řediteli sekcí, vedoucími resortů, 

vybraných odborů a úseků. 

Na závěr našeho pobytu jsme se stali na 

několik desítek minut i účastníky plenárního 

zasedání Evropského parlamen-

tu a v tlumočené češtině 

vyslechli připomínky 

poslanců i vystoupení 

vedoucích představitelů 

nejvyššího evropského 

institutu. Už při návratu 

zazněla mezi účastníky 

řada nápadů a námětů, kte-

ré byly zákonitým odrazem 

společně prožitých dvou 

podzimních dnů v „hlav-

ním městě“ Evropy. A co si 

ještě všichni pochvalovali? 

Příjemné a klidné prožití vánočních svátků,

stálé zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů

a dobré vykročení do nového roku přeje všem čtenářům 

Napajedelských novin

Mgr. Tomáš Zatloukal

poslanec Evropského parlamentu

Pohledy informaèní
Pro všechny občany i instituce, kteří by 

chtěli s poslancem Evropského parlamentu, 
panem Mgr. Tomášem Zatloukalem hovořit, 
napsat mu, nebo s ním mluvit po telefonu, 
uvádíme nyní kontaktní adresu a telefonní 
čísla do jeho kanceláře ve Zlíně. Podotý-
káme, že poslanec Zatloukal je od pondělí 
do čtvrtka v Bruselu nebo ve Štrasburku 
a do Zlína přijíždí většinou jenom v pátek. 
Proto je nutné domluvit si osobní schůzku 
dopředu po telefonu nebo prostřednictvím 
e-mailové pošty.

Poštovní adresa:
Poslanecká kancelář Mgr. Tomáše Zatloukala
poslance Evropského parlamentu
ul. Osvoboditelů 523, 760 01 Zlín

Telefon: 577 019 177, fax: 577 012 699
e-mail: info@tomaszatloukal.cz - www.tomas-
zatloukal.cz

Hodiny pro veřejnost: 
pondělí až čtvrtek od 9 – 15 hodin
(kancelář je umístěna pod Zimními lázněmi, 
naproti vile J. A.. Bati, přítomen je vždy ně-
který z jeho asistentů).

Připravili: 
Ladislav Koželuha a Josef Tupý

Foto: autoři, Antonín Černocký a archív

Skvělé spojení na trase Zlín – Brusel. Místo 

nekonečného pobytu v autobusu na dálnicích 

starého kontinetu jsme elegantně nastoupili 

do letadla a po spojnici Kunovice – Praha 

– Antverpy jsme byli v Bruselu během pár 

hodin. Totéž i nazpět. Téměř jsme byli pyšní na 

fakt, že i když nemáme jako kraj ani kilometr 

dálnice, letecké spojení s centrem Evropy už 

u nás funguje!

Centrální budova EP v Bruselu
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Vánoční test
1.  Proč se nosí o svátku sv. Barbory do 

stavení větvička z ovocného stromu?

a) aby se stavení chránilo před zlými duchy

b) aby byl ve stavení kousek živé přírody 

jako příslib jara

c) aby děvčata vyvěštila, zda se příští rok 

vdají

d) aby se vědělo, kolik bude příští rok ovoce

2.  Co znamená slovo „advent“

a) svátek

b) světlo

c) věnec

d) příchod

3. Jakým skutkem získal Mikuláš pověst 

o své dobrotivosti?

a) rád si hrál s dětmi

b) založil školu pro děti z chudých rodin

c) vykoupil z nevěstince tři dcery jednoho 

kupce

d) bohatým bral a chudým dával

4. Proč se věří, že hospodyně nemá vstát 

od štědrovečerního stolu?

a) aby nevynesla spaní

b) protože by slepice neseděly na vejcích

c) aby v rodině nikdo neumřel

d) aby děti nebyly příští rok zlobivé

5.  Proč se v oknech rozsvěcely svíčky?

a) aby byla bohatá úroda

b) aby zbloudilý pocestný našel cestu

c) aby Ježíšek věděl, kam má přinést 

dárky

d) aby trefily ke stolu duše zemřelých 

předků

6. Ze kterých dob se do dnešních dnů 

dochovaly pověsti o zlatém prasátku, 

pálení purpury a pečení obřadního 

cukroví?

a) z dob praotce Čecha

b) z doby Keltů

c) ze začátku letopočtu

d) z doby husitů

7.  Podle čeho se říká starému českému 

vánočnímu jídlu černý kuba?

a) podle popela, které se do jídla přidává 

kvůli trávení

b) podle černého chleba, který se k pokrmu 

podává

c) podle hřibů, které jsou součástí pokrmu 

a barví jej dočerna

d) podle slaniny dočerna vyškvařené

8.  Co je tradiční součástí vánočního 

pokrmu v Dánsku

a) steak z velryby

b) nadívaný krocan

c) švestkový nákyp

d) pečená husa se zelím 

9. Na který den připadá svátek „Mláďá-

tek“ a co symbolizuje?

a) 27. 12. – naději, aby se domácímu zvířec-

tvu narodilo hodně mladých

b) 28. 12. – malé chlapce pobité na Herodův 

příkaz v Jeruzalémě

c) 29. 12. – svátek dětí, které oslavily první 

Vánoce v životě

d) 30. 12. – mladé dívky, které vstoupily 

v uplynulém roce do plnoletosti

10. Kdy se v Praze poprvé objevil nazdo-

bený vánoční stromek?

a) 1780 v Pražském arcibiskupství

b) 1812 v Libeňském zámečku u ředitele 

Stavovského divadla J. K. Leibicha

c) 1850 u hraběte Chotka na Vinohradech

d) 1883 na nádvoří Pražského hradu

11. Kdo poslal první novoročenku u 

nás?

a) 1817 J. K. Leibich

b) 1827 hrabě Chotek

c) 1837 J. Jungmann

d) 1857 František Palacký

12. Co je myrha, kterou přinesli tři králové 

Ježíškovi?

a) sušené mleté listy eukalyptu smíchané 

s olivovým olejem

b) drcené plody hřebíčkovníku

c) sušená vonná pryskyřice z myrhovníku

d) med se skořicí a dalším kořením

13. Se kterým městem je spojen osud 

Jana Jakuba Ryby, autora České mše 

vánoční?

a) Rožnov pod Radhoštěm

b) Rožmitál pod Třemšínem

c) Praha

d) Jindřichův Hradec

14. Ve které zemi roznáší dárky veliký 

Ukko, pomáhají mu pidimužíci, kteří 

prý zlobivé děti odnášejí do svého 

ledového království?

a) Finsko

b) Norsko

c) Švédsko

d) Grónsko

Neuspěli jste? Pokud dokážete pro své 
blízké vykouzlit krásné svátky plné pohody 
i bez starých zvyků, nevadí.

Byla to pro vás hračka? Nezapomeňte, 
že nestačí vědět, ale umět své znalosti 
uplatnit v praxi.

Hezké Vánoce 2004!

Odpovědi: 1c, 2d, 3c, 4b, 5d, 6b, 7c, 8d, 9b, 
10b, 11b, 12c, 13b, 14a.

Koledy
Nesu, nesu vodu o vánočním hodu

před vrata na hrníček, na zelený trávníček.
Vodo, vodičko studeničká, nese se ti veče-

řička.
Pověz ty mně pravdu, co se tě ptát budu:

kam se dostanu, na kterou stranu,
kde můj milý dnes, ozvi se mi pes!

Jestli na mne myslí a jak o mně smejšlí,
vezme-li mně nebo ne, na které straně je?

Ať bouchá neb seká, troubí neb píská,
střílí nebo práská, řeže nebo jede,

ve mlejně-li mele, odpověz mi směle!
� � �

Běžela liška po ledu,
ztratila klíček od medu,

kdo ho má, ať hodá,
ať se liška nehněvá.
Běžela liška k háji,

hoňte si ji páni!
Já ji honit nebudu,

zmeškal bych koledu.
� � �

Koleda, koleda Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?

Nesu, nesu koledu,
upad sem s ní na ledu.

Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.

Co mám smutný dělati,
musím jinou žebrati.

Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte.

Koledu mi dali,
přece se mi smáli.
� � �

Anděl Páně zlámal sáně,
svatý David dal je spravit,

svatá Eva dala dřeva,
svatá Tereze dala železa,
svatý Jakub dal je okut,

svatý Job na ně hop,
svatý Jan vozil se na nich sám.

� � �
Koleda, koleda, Štěpáne, 

trejček tetu přetáhne.
“Hleďte, teto, dobře tak,

máte strejčka poslouchat.”

Dobrou chu�
Zapeèený kapr
Suroviny:
Větší půlka kapra, sůl, bazalka, rostlinný 

olej, 1/4l sladké smetany, 1-2 lžíce hořčice, 
sardelová pasta, malá snítka libečku, tuk 
na vymazání 

Postup přípravy:
Opláchnutého, osušeného kapra nakrá-

jíme na menší úzké porce, rozložíme je do 
tukem vymazané zapékací misky tak, aby 
se nepřekrývaly. Osolíme je, posypeme 
bazalkou a pokapeme olejem.

Smetanu přelijeme do hrnečku, po-
stupně zašleháme hořčici, přidáme trochu 
sardelové pasty, drobně sekaný libeček, 
promícháme a přelijeme porce kapra. 
Zapékáme v troubě asi 25 minut

Hluboké duchovní prožití vánočních svátků. A do nového roku aby Vaše 

cesta byla ozářena z věčného zdroje poznání a lásky, přinášejíc Vám i Vašemu okolí 

požehnání, radost, zdraví i nekonečnou lásku k celému stvoření.

V milých na Vás vzpomínkách Vás zdraví a žehnají sílu skrze hvězdu betlémskou 

členové Sboru pro občanské záležitosti v Napajedlích
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Vánoce v muzeu
Býti dřevem je vysoké a skvostné 

poslání neboť to znamená být hladký, 
teplý v barvě, příjemný na hmat, všelijak 
pruhovaný a žíhaný...        

Karel Čapek

Necelých čtrnáct dnů měli Napajedlané 
možnost nadýchat se vánoční atmosféry 
v městském muzeu. Letošní vánoční výstava 
byla jiná než v předcházejících letech, a přesto 
stejná. Stejná v tom, že jsme se opět setkali s 
výrobky šikovných lidí, kteří své zálibě věno-
vali svůj um, kus srdce a spoustu času. 

Paličkované krajky Aleny Bazalové 
a dřevořezby Jindřicha Huťky se vzájemně 
doplňovaly. Oba vystavovatelé jsou občany 
Huštěnovic a přes rozdílnost zpracovávaného 
materiálu, věku i životních osudů mají společ-
nou lásku k řemeslu a schopnost vyjadřovat 
tvorbou své prožitky a nejniternější pocity. 
Alena Bazalová pečlivě, trpělivě a s ženskou 
jemností. Jindřich Huťka precizně, zručně a s 
respektem vůči tvorbě přírody samotné.

Betlém

Alena Bazalová

Utajené housle.

Účast starosty Fr. Čevely na vernisáži 
výstavy byla pro všechny návštěvníky muzea 
milým dokladem toho, že si v Huštěnovicích 
lidí, kteří dovedou, váží a neváhají jim to 
dát najevo. 

Přípravy výstavy a služeb v otevíracích 
dnech se ujali členové Muzejního spolku se 

stejným nadšením jako vždy. Výtvarný dojem 
z výstavy vyvážili písničkou Jiří Holub a Cyril 
Bureš. Mezi významnými hosty zahájení 
výstavy byla i místostarostka Napajedel Ing. 
Irena Brabcová.  

-veb-

Jezírko
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, aby Vám poděkoval za 

důvěru, kterou jste mé osobě i dalším kan-
didátům ODS vyjádřili v krajských volbách. 
Tato důvěra je pro nás zavazující. Osobně 
udělám vše pro další rozvoj Zlínského kraje 
a spokojenější život všech jeho obyvatel, a to 
bez ohledu na jejich politické sympatie. 

Našimi prioritami budou zlepšování  do-
pravní infrastruktury, tvorba podpůrných 
nástrojů pro podnikatele, kteří zřizují nová 
pracovní místa a tak pomáhají snižovat ne-
zaměstnanost. Důležitá bude spolupráce s 
Univerzitou Tomáše Bati, chceme totiž, aby 
se v regionu zaváděly moderní technologie, 
které přinesou vyšší přidanou hodnotu. Za 
důležitou považujeme také komunikaci s 
veřejností, tedy jasnější vysvětlování našich 
postojů a záměrů. Věřím, že také Vy nám 
pomůžete naplnit tyto záměry.

Chci Vám také popřát krásné Vánoce. 
Prožijte tento klidný čas v kruhu své rodiny 

a přátel a načerpejte sílu do další práce, 
která nás všechny čeká.

Váš Libor Lukáš

Zlaté stránky
Telefonní seznam Zlaté stránky pro Zlínský 

kraj 2004 – 2005, jehož vydavatelem jsou Český 

Telecom a Mediatel, vyšel v celkovém nákladu 

163 000 výtisků. Do 17. prosince probíhá téměř 

na všech poštách v regionu jeho distribuce. Po 

tomto termínu už jen na vybraných místech. 

Pro napajedelské občany je to pošta Zlín v 

Bartošově ulici 4393.

V květnu byla spuštěna internetová verze 

Zlatých stránek. Nově nabízí fultextové vyhle-

dávání firem v ČR a vyhledávání firem podle 

okresů. V současnosti obsahují Zlaté stránky 

310 000 podnikatelských subjektů. Zlaté stránky 

pro Zlínský kraj obsahují ve žluté oborové části 

20 000 firem v 910 rubrikách. 

Do barevné části Zlatých stránek Zlínský 

kraj je poprvé zařazen jako příloha restaurační 

průvodce – Jíst a pít. V Praze vychází již od roku 

2002. V bílých stránkách je letos zveřejněno i 16 

818 webových stránek a e-mailových adres, což 

je proti předcházejícímu roku 40% nárůst. 

Pokud chcete u svého telefonního čísla 

provést v příštím seznamu nějakou opravu, 

je třeba ji nahlásit do konce května 2005 na 

adresu Mediatel, spol. s r. o., Thámova 16, 186 

00 Praha 8, tel.: 221 807 111. -lid-

V linkové dopravě dochází ke změnám 

časových poloh na celém území kraje. Jde 

převážně o časové posuny do 15 minut pro 

zajištění návaznosti na další autobusové a vla-

kové spoje. V železniční dopravě je provedena 

řada změn ve vedení dálkové dopravy a z toho 

plynou i některé úpravy u regionálních spojů. 

Na trati Přerov-Břeclav jsou zrušeny rychlíky 

Rastislav a Svatopluk, které zajišťovaly přímé 

spojení s  Bratislavou. Nově je zaveden ranní 

osobní vlak  Hulín - Zlín střed s přípoji v Hulíně 

od Valašského Meziříčí i Kojetína a v Otrokovi-

cích od Starého Města. Dosavadní rychlík 703 

Šohaj bude odjíždět z Prahy ve 14.00 hodin (je 

veden v trase dnešního rychlíku 705). V pátek 

Změny v jízdních řádech od 12. prosince
pojede z Prahy v 15 hodin rychlík Plzeň – Praha 

– Přerov - Veselí nad Moravou.

Na trati Hranice na Moravě - Horní Lideč 

se zavádí nový dopolední přímý spoj z Přerova 

do Vsetína a zpět. Dále dochází k nahrazení 

některých spěšných vlaků osobními a sou-

časně k časovým úpravám.Na trati Valašské 

Meziříčí - Hulín - Kojetín bude významnou 

změnou uspíšení vlaku 3908 o 22 minut. Na 

trati Kunovice - Bojkovice dojde k výrazným 

posunům odjezdů spěšných vlaků a dalším 

změnám s ohledem na zachování vazeb na 

vlaky od Brna.

Nové jízdní řády veřejné dopravy ve Zlín-

ském kraji vstoupily v platnost po uzávěrce 

prosincového vydání NN, 12. prosince 2004, a 

přineseme je v prvním vydání příštího roku..

Mladí mladým
V sobotu po ránu se začaly tvořit před 

školou hloučky, ve kterých se debatovalo o 

tom, co kdo očekává od víkendovky: poznat 

lépe své spolužáky, poznat sami sebe, naučit se 

naslouchat druhým, vyměnit si názory, potkat 

nové usměvavé tváře, zažít spoustu legrace…

Po překročení školního prahu se každý 

z nás stal součástí jednoho velkého přátel-

ského pomyslného kruhu. Neporušilo jej ani 

rozdělení do menších skupinek, v nichž jsme 

si povídali o svých úvahách a zahráli si mno-

ho zábavných her. Ve společném programu 

jsme se učili spolupráci a měli jsme možnost 

se pořádně odreagovat. Po celé dva dny zde 

panovala příjemná atmosféra (za noční nepo-

koje se všem, komu jsme způsobili jakoukoliv 

škodu, moc omlouváme). 

Víkendovka všechna naše očekávání 

splnila a snad i předčila. Každý si mohl odsud 

odnést něco krásného.

Moc děkujeme za ochotu všem, co se o nás 

bezvadně starali, abychom neumřeli hlady, ale 

především Mladým, kteří mění nás samotné a 

naše pohledy na svět.

J. Štefková, S. Čevorová 

a společenství účastníků víkendovky 

� � � 
20. a 21. listopadu proběhla v budově Zá-

kladní školy Komenského 268 (stará škola) již 

šestá akce Občanského sdružení M2M (Mladí 

mladým) s názvem Učit se žít spolu. Akce je 

určena bývalým i současným žákům školy a 

tentokrát se víkendovky zúčastnili především 

deváťáci. Přestože se znají už ze tříd, naskytla 

se jim možnost poznat blíže nejen své spolu-

žáky, ale také sami sebe. Nejdůležitější částí 

programu jsou skupinky. Spolu se členy týmu 

M2M se učí účastníci formou her orientovat v 

různých životních situacích – nést odpověd-

nost za svá rozhodnutí, umět se přizpůsobit 

jiným i prosadit svůj názor. 

Zážitkem je i společný nocleh v budově 

školy, usínat pod lavicí v učebně dějepisu má 

své kouzlo.

Vedení skupinek se ujali vesměs bývalí 

žáci školy Dáša, Kamča, Fido, Efka a hlavním 

patronem byl MiRa. Nesmíme zapomenout na 

paní učitelku Táborovou a pana školníka Žalud-

ka, bez nichž by víkendovka neproběhla.

Tradici napajedelských víkendovek za-

ložila paní učitelka Marie Kolaříková, která 

dokázala kolem sebe vytvořit kruh nadšenců. 

I když už se za námi nemůže vrátit, chceme v 

její práci pokračovat. Díky, Marie. (Efka)

Termíny zasedání
Termíny zasedání rady města (RM) a za-

stupitelstva města (ZM) na období I. pololetí 

2005: 10. ledna - zasedání RM, 24. ledna - zased. 

RM, 7. února - zased. RM+ZM, 21. února - zased. 

ZM , 7. března - zased. RM, 21. března - zased. 

RM+ZM, 4. dubna - zased. ZM, 18. dubna - zased. 

RM, 2. května - zased. RM, 16. května - zased. 

RM, 30. května - zased.RM+ZM, 13. června 

- zased. ZM, 27. června - zased. RM

Zasedacím dnem je pondělí, začátky 

zasedání v 15.00 hodin.

Upozornění občanům
Akciová společnost Hřebčín Napajedla 

se rozhodla obnovit ohrazení pastvin mezi 

sídlištěm Malina I. a zámeckým parkem s 

cílem zabránit častým škodám, způsobeným 

krádežemi a ničením majetku. V posledních 

dnech byl ve dne opravený plot během noci 

opakovaně zničen a Hřebčín podal trestní 

oznámení na neznámého pachatele.

Upozorňujeme:

� Pastviny nejsou veřejně přístupné.

� Občané vstupem do těchto prostor porušují 

zákaz vstupu na soukromý pozemek akci-

ové společnosti, což nebude tolerováno.

� Za případné úrazy dětí, které přes pas-

tviny přecházejí, jsou odpovědni jejich 

rodiče.

� Průchody přes pastviny, vytvořené své-

volným zničením plotů, budou uzavřeny 

a porušení oplocení bude oznámeno jako 

trestný čin ničení cizího majetku.

Obracíme se současně na všechny občany, 

aby pomohli zakročit proti těm, kdo nerespek-

tují nedotknutelnost cizího majetku a kazí 

dobrou pověst občanů města Napajedla. 
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Člověče, nezlob se
Kroužek Mladých novinářů, který funguje 

na ZŠ Komenského 298 již 11. rok, připravil jako 

každoročně pro žáky naší školy několik akcí. 

Ta první byla doslova magická. Mladí 

novináři totiž uspořádali velký Halloweenský 

rej masek. V zámeckém parku se sešlo přes 

60 „příšer“ (tj. čarodějnic, kouzelníků, upírů, 

vlkodlaků, dýní, čertů a čertic, smrtek aj.) a 

slavnostním průvodem došli na nádvoří naší 

školy, kde se strhlo opravdové MECHECHE. 

Atmosféru dokreslovaly vydlabané a rozsví-

cené dýně. Autoři těch nejnápaditějších byli 

během veselé halloweenské diskotéky, stejně 

jako nejlepší masky, oceněni.  A představte si, 

nikdo se nebál, a všichni se usmívali!

Létání v bezvětří
Žáci ZŠ Komenského 298 si vybrali 3. 

listopad jako den létajících draků. Odpoledne 
se jich sešlo ve výbězích nad Malinou okolo 
dvou desítek a hodlali se utkat v boji o nejlé-
pe letícího a nejkrásnějšího draka. A i když 
byly ve hře sladké odměny, nešlo jenom o 
ně. Příroda však byla proti a závodníci měli 
velkého soupeře - téměř bezvětří. Přesto 
někteří „mistři“ dovedli své dráčky dostat 
do úctyhodných výšek a byli za to také 
patřičně oceněni. Ostatní ceny se udílely za 
design a „look“ létajících výtvorů a protože 
si všichni dali záležet, nikdo neodešel domů 
s prázdnou. Jasně, že se příští rok pokusíme 
znovu …

Mgr. Kristýna Janečková

Další byl 1. ročník zábavného odpoledne 

stolních her a hlavolamů nazvaný Člověče, 

nezlob se a hraj si! Kdo se chtěl zúčastnit, 

musel si cestu na místo konání akce nalézt dle 

indicií. Odměnou mu byly téměř dvě desítky 

dřevěných i kovových hlavolamů (Cube 21, 

indiánské kůly …) a množství klasických i 

vskutku netradičních stolních her (např. Pylos, 

Fantom, Jenga…). Zahrát si a potrápit mozkové 

závity přišlo na 40 žáků a nutno podotknout, že 

mnozí z nich byli v luštění velmi úspěšní. 

Nejlepší hráči získali titul „Bystrá hlavička“ 

a sladkou odměnu. Už se moc těšíme na příští 

ročník, kdy opět na jedno odpoledne opustíme 

svět počítačových her!

Jak žijí žáci II. ZŠ
Žáci šestých a sedmých tříd ZŠ Na-

pajedla, Komenského 298 si vyzkoušeli 
práci ochranářů přírody v rámci ekolo-
gického programu „Jak žijí stromy“. 

O akci projevil zájem značný počet 
mladých ekologů a projekt probíhal ve 
dvou dnech – 9. a 10. listopadu. V okolí 
naší školy a v zámeckém parku se mladí 
ochranáři naučili změřit podle jednodu-
ché metody stáří stromů. Dověděli se, 
že nejstarší strom u školy má 138 let. 
Seznámili se také s měřením pH půdy v 
okolí stromů. Každý si vyzkoušel vytvořit 
sprejový otisk listu a voskovkový otisk 
kůry stromu. Ze získaných měření byla 
vytvořena sbírka otisků, kterou budou 
žáci využívat v hodinách přírodopisu. 
Pro všechny úspěšné účastníky byly 
připraveny diplomy. 

Ekologické hry a měření budou 
pokračovat i přes zimní období, kdy 

chystáme projekt zaměřený na čistotu 
vzorků sněhu a hodnocení jeho zne-

čistění ve městě.   
Mgr. Alexandra Sahajová

Základní škola Napajedla, Komenského 

298  ve spolupráci s kroužkem Mladých no-

vinářů  uchystala pro své žáky několik akcí i 

na prosinec. V prvním prosincovém týdnu to 

byl Mikuláš, který přinesl nové číslo školního 

časopisu Školní střela, 10. prosince Karaoke 

show a v následujícím týdnu Sportovní vá-

noční turnaj. Poslední den před Vánocemi si 

zpestříme Aerobic show.

Mgr. Kristýna Janečková

Milá návštěva v Napajedlích. ve čtvrtek 9. prosince. Starostka Vrbna pod Pradědem Ing. He-
lena Kudelová a místostarosta Ing. Zdeněk Jarmar při procházce městem obdivují sportovní 
areál u škol. Foto J. Souček
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Výtvarný obor ZUŠ Rudolfa Firku-
šného získal na mezinárodní dětské 
výtvarné soutěži „Svět očima skutečnosti 
a fantazie 2004“ v Uherském Brodě první 
a třetí místo ve věkové kategorii 6 – 9 let. 
Úspěšnými reprezentantkami, které se 
o dobré jméno školy zasloužily,  jsou 
Kateřina Kubešová a Pavlína Hradilová. 
Blahopřejeme!

Už se stalo pravidlem, že výtvarné 
oddělení takto cenné trofeje přiváží z 
mnoha národních i mezinárodních dět-
ských soutěží. Kdo stojí za tak výraznými 
úspěchy malých napajedelských výtvar-
níků? Jsou to pedagogové výtvarného 
oddělení ZUŠ Jana Vaňáčová, Kristýna 
Lagová a Emil Sláma. Přejeme jim do no-
vého roku i dalších let spousty tvůrčích 
nápadů a hodně vnímavých žáčků.

Han
�  1. místo Kateřina Kubešová, 6 let, 

„Princezna“
�   3. místo Pavlína Hradilová, 6 let, 

 „Maková panenka“

Mezinárodní úspìch malých výtvarníkù ZUŠ

ZUŠ R. Firkušného hostila 
krajskou soutěž

První prosincový čtvrtek patřil v ZUŠ 
R. Firkušného krajské soutěži ve hře na 
keybord. Do školy přijelo 37 mladých 
muzikantů z jedenácti škol Zlínského 
kraje. Hrálo se střídavě v sále a v kapli, 
protože děti potřebovaly prostor a čas 
na rozehrátí a ozvučení nástrojů. Porota 
i věrné obecenstvo toto mírné nepohodlí 
– neustálé zdolávání schodů nahoru a 
dolů – brala sportovně. 

Děti ve věku od 8 do 18 let sou-
těžily v pěti kategoriích. Předvedly 
různorodé výkony závislé na vlastní 
zručnosti i pedagogickém vedení. Se 
stoupajícím věkem se hráči na keybord 
čím dál větší mírou podílejí na tvorbě 
aranžmá a využití technických mož-
ností nástroje. 

Základní uměleckou školu R. Firku-
šného reprezentovalo devět žáků. Umís-
tili se následovně: Vlastimil Škoda, Eva 
Němcová a Zuzana Křičková (učitelka 
Strašáková) a Monika Mališová (učitel 
Mareček) – zlaté pásmo.

Michaela Hrdinová (učitelka Pán-
ková), Luděk Vlachynský a Lenka Pav-
líková (učitelka  Strašáková) – stříbrné 
pásmo.

Kristýna Zelíková (učitelka Pánková) 
a Martin Pavlík (učitelka Strašáková) 
– bronzové pásmo.

Vlastik Škoda dostal navíc i oceně-
ní za umělecký dojem a paní učitelka 
Strašáková uznání za výbornou peda-
gogickou práci.

Všem vyslovujeme velkou pochvalu 
a přejeme mnoho úspěchů v dalším 
muzikanstkém snažení. Han

Nejmladší držitelka zlatého pásma z naší školy 
Monika Mališová.

Nové knihy v Knihovně Napajedla
Pøíruèky a pouèení:
¤ Beneš Vlastimil: Španělsko a Španělé. 
Kniha je určena podnikatelům, obchodníkům, 
cestovním kancelářím, pracovníkům státní 
správy, učitelům a těm, kteří mají zájem 
lépe poznat španělskou současnost. Není 
turistickým průvodcem.
¤ Bürki-Fillenz Ago: Dnes už jsem jiná. 
Příručka uvádí na konkrétních osudech žen 
hlavní příčiny změn v partnerských vztazích 
a ukazuje nové cesty k budování zdravého 
vztahu mezi mužem a ženou.
¤ Dölz Susanne: Jak se úspěšně prosa-
dit. Příklady, cvičení a praktické rady pro 
všechny, kteří chtějí prosadit své myšlenky, 
talent, schopnosti a cíle v pracovním i osob-
ním životě.
¤ Kalbag Asha: Webová stránka. Jasné 
instrukce a ilustrované příklady pomohou 
při tvorbě webové stránky.
¤ Konflikt, koření života. Učebnice se 
zabývá problematikou rozvíjení nových 
poznatků a dovedností z oblasti komunikace 
a řešení konfliktů.
¤ Krumlowský Felix: Dámské příběhy 
českého středověku. Kniha upozorňuje 
na výjimečné ženy a jejich osudy, jimiž se 
zapsaly do české historie.
¤ Lewis David: Tajná řeč těla. Kniha vás 
naučí působit na druhé příznivým dojmem, 
cítit se jistě ve společenských situacích a 
mnohé další poznatky o lidském chování a 
neverbální komunikaci.
¤ Min Anchee: Byla jsem madam Mao. 
Životopisný román vypráví příběh manželky 
Mao Ce-tunga.
¤ Schubert Kurt: Dějiny Židů. Jasné a přesné 
vylíčení židovských dějin.
¤ Žilka Václav: Jak se dělá muzikant. 
Propagátor domácího muzicírování píše o 
své lásce k hudbě, k amatérským i profesio-

nálním muzikantům a o své léčebné výuce 
hře na píšťalky.

Beletrie
¤ Benzoni Juliette: Císařské tragédie. 
Autorka se zaměřila na pohnuté osudy členů 
evropských císařských dynastií, především 
korunovaných žen, ale opomenuti nezůstá-
vají ani muži.
¤ Beráková Zora: Plný pohár vína
Milostný román české renesance vypráví pří-
běh druhorozeného syna císaře Ferdinanda 
I. a královny Anny Jagelonské, Ferdinanda 
II., který se zamiloval do Filipíny Welserové. 
Jejich láska přes všechny překážky zakotvila 
ve šťastném manželství.
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KINO Napajedla
Program na prosinec
� 22. a 23. Zloději paměti
� 26. Collateral
� 29., 30. Život s Helenou

Program na leden 2005
� 2. Vybíjená: Běž do toho na plný koule
� 5 a 6.  U nás na farmě
� 9. Stepfordské paničky
� 12 a 13. Horem Pádem
� 16. Protivný sprostý holky
� 19 a 20. Anakonda: Honba za krvavou 

orchidejí
� 23. Vetřelec vs. Predátor
� 26 a 27. Úžasňákovi
� 30. 21 gramů

 DIVADLO
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Prosinec 2004
� 26.  Pohádka do dlaně
� 27.  Autobus na lince 21
� 28.  Červené střevíčky
� 28.  Pohádka do dlaně
� 29.  Pohádka do dlaně
� 29.  Rychlé šípy
� 31.  Šakalí léta

Leden 2005
� 3.  Červené střevíčky
� 4.   Cyrano de Bergerac
� 4.   Autobus na lince 21
� 5.   Liška Bystrouška
� 7.   Sen noci svatojánské
� 8.  Blbec k večeři
� 10.   Kytice
� 13.   Zase jsem se umýval zbytečně
� 14.   Svačinka generálů
� 14.   Zase jsem se umýval zbytečně
� 15.   Svačinka generálů
� 17.  Kytice
� 18.   To pravé
� 19.  Cyrano de Bergerac
� 19.   Autobus na lince 21
� 20.   Svačinka generálů
� 21.  Sen noci svatojánské
� 22.   Svačinka generálů
� 24.   Pohádka do dlaně
� 25.   Liška Bystrouška
� 27.   Svačinka generálů
� 28.   Šakalí léta
� 29.  XIX. DIVADELNÍ PLES
� 31.   Pohádka do dlaně

Městské divadlo Zlín
Prosinec 2004
� 25.  Komedie o narození vizovického 

ježíška
� 26.  O třech prasátkách
� 28.  Naši furianti
� 29.  Něco za něco
Leden 2005
� 5., 6. Něco za něco
� 7., 8. Sestup orfeův
� 10.  Lumpacivagabundus
� 12.  Šumař na střeše

� 13.,14. Něco za něco
� 15.  Naši furianti
� 16.,17. Bajaja
� 18.  Marie Stuartovna
� 19.  Sestup Orfeův
� 20.  Kouzelná lampa Aladinova
� 21.  Naši furianti
� 25.  Žabka carevna
� 26.  Vyhlášení nejúspěšnějších spor-

tovců sportovního kolektivu města 
Zlína za rok 2004

� 27.  Ze starých pověstí českých aneb 
Dívčí válka

� 28.  Šumař na střeše
� 29.  Hrdina Západu
� 31.  Šumař na střeše
Studio Z
Prosinec 2004
� 30.  Ještě žiju s věšákem, čepicí a 

plácačkou
Leden 2005
� 4. O třech prasátkách
� 10. Fernando krapp mi napsal dopis
� 17. Andromaché
� 20. Oidipús
� 22. Ještě žiju s věšákem, čepicí a 

plácačkou
� 24. Na tváři lehký smích
� 25. O třech prasátkách
� 27. O třech prasátkách
Divadélko v klubu
Leden 
� 7.  Do-ušek čtení… Poezie Karla Vy-

sloužila
� 8.  Elektrická puma
� 11.  Víš přece, že neslyším, když teče 

voda
� 19.  Elektrická puma
� 26.  Letní den

VÝSTAVY
Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín
� Slovácký betlém Františka Vrzalíka, 

do 6. ledna 2005
� Olga Vlasáková Zimní zvyklosti - kre-

sebné výzkumy z jižní Moravy, do 6. ledna 
2005

� Krajina z ruky Pavel Bezděčka - foto-
grafie z Bílých Karpa, do 23. ledna 2005

 Otevřeno denně kromě pondělí 9 - 12, 13 
- 17 hodin.

Slovácké muzeum Uherské Hradiště
Galerie 
� Jiří Habarta - sochařské dílo, do 2. ledna 

2005
� Z pohádky do pohádky - česká ilustrace 

dětské knihy, do 2. ledna 2005
Hlavní budova Slováckého muzea
� V říši pohádek - výtvarný projekt ZUŠ, 

do 13. února 2005
� Klobúček s pérkama, věneček s pantla-

ma - národopisná výstava o úvazech a 
pokrývkách hlav-, do 28. března 2005

 Otevřeno pondělí - neděle  9 - 12, 12.30 
- 17 hodin.

Muzeum Kroměřížska
Schodiště muzea
� Zvířata Tanzanie - fotografie Josefa 

Ščotka z v národních parků Ngorongoro 
a Lake Manyara

Daně a jak na ně

§

§

§
§

§§

Galerie v podloubí 
� Žena v české grafice - díla autorů Josef 

Jíra, Ludmila Jiřincová, Josef Kábrt, 
Jaroslav Klápště a Vladimír Komárek

Výstavní síň Portál 
� Boudovi - Cyril, Jiří a Jana - z tvorby ma-

líře a ilustrátora Cyrila Boudy, jeho syna 
Jiřího a jeho manželky Jany. Otevřeno 
denně mimo pondělí 9 - 12 a 13 - 17 hod.

Svatební studio

Vanesa
nabízí

• slevu na snubní prsteny 10 %

• slevu na svatební šaty od 10 do 50%

• slevu na modeláž nehtů 50 %

• slevu na nábytek a koupelny 5- 10%

• slevu na zahraniční zájezd 3 %

• zajistíme svatbu „na klíč“

Svatební studio Vanesa se těší na Vaši 

návštěvu. Bude nám ctí připravit Vás na 

Váš nejkrásnější den.

Otevřeno: po - pá 10 - 12, 13 - 18 a kdykoliv 

po dohodě na tel.: 603 763 426.

Zlín, ul. Dlouhá 516, tel.: 577 221 290

Dotaz: Jsem plátce DPH a stává se, 
že dodavatel vystaví daňový doklad na 
uskutečněné zdanitelné plnění pozdě a 
já nemám daňový doklad při sestavování 
daňového přiznání. Dříve jsem zahrnul 
doklad bez problémů do následujícího 
zdaňovacího období. Mohu tak postupovat 
i v současné době po vstupu do EU?

Odpověď: Současné znění zákona pod-
mínky uplatnění odpočtu mění. V právní 
úpravě platné do 30. dubna 2004 bylo možné 
uplatnit odpočet do tří let od konce roku, v 
němž se uskutečnilo zdanitelné plnění (viz 
§19, odst. 3 zákona 588/92 Sb.) Od 1. května 
2005 je lhůta pro uplatnění odpočtu upravena 
v § 73, odst. 11 zákona 235/2004 Sb. 

Změna se týká případů, kdy nebyl uplat-
něn nárok na odpočet daně v kalendářním 
roce, ve kterém mohl být nárok uplatněn, 
ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. 
V tom případě lze odpočet uplatnit ve stejné 
lhůtě (tj. tři roky od konce zdaňovacího 
období, ve kterém mohl být nárok nejdříve 
uplatněn), ale formou podání dodatečného 
daňového přiznání. Není možné daňový do-
klad zahrnout do aktuálního období. 

Dotaz: Deset let bydlím v panelákovém 
bytě. Nyní se budu stěhovat a byt chci 
prodat. Na kupní ceně jsem se s kupujícím 
dohodla. Budu z této částky platit i daň 
z příjmu?

Odpověď: Daň z příjmu z prodeje bytu 
řeší § 4, odst. 1 zákona 586/1992 Sb.  Příjem z 
prodeje bytu je osvobozen od daně v případě, 
když jste v něm měla bydliště nejméně po 
dobu dvou let. bezprostředně před prodejem. 
Tuto podmínku splňujete a proto nebudete 
platit žádnou daň z příjmu. 

Ing. Antonín Dospiva, daňový poradce č. 
1598, tel. 603 759 133



12 NAPAJEDELSKÉ prosinec/2004

Blíží se Silvestr - pozor na zábavnou 

pyrotechniku

Období vánočních svátků a Nového 

roku jsou svátky klidu, spojené se sváteční 

náladou a osobní pohodou. A právě s blížícím 

se koncem roku mnozí z občanů nakupují 

zábavnou pyrotechniku, kterou chtějí konec 

starého roku a nástup nového oslavit. Pou-

žívání pyrotechniky pro zábavné účely má 

však i svá pravidla, kterými by se měli řídit 

ti, kteří si ji zakoupí.

• Zábavnou pyrotechniku kupovat ve 

stálých prodejnách nikoli u stánků na tržiš-

tích, i když zboží u stánků splňuje všechny 

podmínky k prodeji, vlhkost a mráz ho může 

poškodit a znehodnotit. 

• Nekupovat zboží, na kterém chybí 

návod v českém jazyce, označení výrobce či 

dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo 

povolení k prodeji a datum použitelnosti. 

• Výrobky kupovat jen v původním 

balení výrobce, pokud je zboží přebalené je 

lepší je nekupovat. 

• Při používání 

se vždy pečlivě řídit 

návodem. 

• Při manipulaci s pyrotechnikou nemířit 

na sebe ani na druhé. 

• S pyrotechnikou nemanipulovat v opi-

losti, odpalovat by ji měl střízlivý člověk 

• V žádném případě nepoužívat různé 

amatérsky vyrobené pyrotechnické před-

měty. 

• Kupované výrobky se nesnažit doma 

ještě vylepšit, riziko úrazu je příliš velké. 

• Pyrotechniku nesvěřovat do rukou 

dětem. 

• Rodiče by měli dětem na nový rok 

zakázat sbírat nevybuchlé petardy, měli by 

je poučit o tom, že na takové předměty by 

neměly sahat.

Většina úrazů a požárů bývá způsobena 

nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. 

Proto je třeba vždy postupovat podle návodu. 

Při nákupu je lepší se vyhnout pochybným 

prodejcům a zajít třeba do velkého obchod-

ního domu, kde je větší záruka, že se zde 

nebude prodávat neschválené nebo závadné 

zboží. Nelegálně dovážené a neověřené zboží 

a rovněž tak amatérsky vyráběná pyrotechni-

ka může být velmi nebezpečná. Z hračky se 

může změnit na skutečnou bombu. Nebezpe-

čí může hrozit také na hromadných oslavách 

na náměstích a podobných místech, kam 

si lidé pyrotechniku přinesou a odpalují ji 

přímo na těchto místech. Malé děti a domá-

cí zvířata by lidé na tyto atrakce z důvodu 

bezpečnosti neměli brát s sebou.

Pyrotechnické zboží je rozděleno do 

několika tříd nebezpečnosti a tím se mohou 

občané při nákupu řídit a rozhodnout se pro 

určitý druh výrobku. Do I. třídy nebezpečnos-

ti patří prskavky, kapsle, bouchací kuličky, 

třaskavé proužky a jiné. Toto zboží se může 

prodávat komukoliv bez omezení věku a 

kdekoliv, třeba na stánku. Pyrotechniku 

zařazenou do II. třídy - různé rakety, petardy, 

světelné fontány, dýmovnice, hvízdavé před-

měty, gejzíry a další - mohou prodejci prodat 

pouze osobám starším 18 let. Pyrotechnické 

předměty vyšších tříd již volně prodejné 

nejsou, mohou je koupit pouze občané s 

platným průkazem odpalovače ohňostrojů, 

který vydává Český 

báňský úřad.

Na to, kdy je mož-

no na veřejných pro-

stranstvích použít zábavnou pyrotechniku, 

pamatují vyhlášky měst a obcí. Podle obecně 

závazné vyhlášky města Napajedla č. 3/2002, 

o veřejném pořádku, je na vymezených 

veřejných prostranstvích ve městě zakázáno 

používat pyrotechnické výrobky určené 

pro zábavné účely. Ve dnech 31. prosince 

a 1. ledna je možné pyrotechnické výrobky 

určené pro zábavné účely na vymezených 

veřejných prostranstvích používat, a to pouze 

v souladu s příslušnými právními předpisy 

a při zachování bezpečnosti osob a zajištění 

ochrany zvířat a majetku. 

Dodržování této vyhlášky je kontrolo-

váno Městskou policií a v případě jejího 

porušení bude postihováno.

Abychom mohli všichni společně a 

bezpečně vkročit do nadcházejícího roku 

2005, dbejte, prosím, návodů na zábavných 

pyrotechnických prostředcích a jiným 

výbušninám se vyhněte. Rodiče by v této 

době měli připomenout svým potomkům 

tato pravidla, neboť děti jsou tvorové zvídaví 

a touží prostě vyzkoušet všechno.

SDH Napajedla

Zimní vycházka
Deset statečných tomíků z napajedelské-

ho oddílů Azimut 1403, kteří se nezaleknou 
drsného zimního počasí, se vydalo o posled-
ním listopadovém víkendu na chalupu Klubu 
českých turistů „Kusalíno“  pod vrcholem  
Lysny nedaleko Vsetína.

Večerním vlakem jsme přijeli do Vsetína 
a pokračovali autobusem na konečnou stanici 
Jasenice, kde stojí dříve „slavná“ Zbrojovka 
Vsetín. Odtud jsme pokračovali krásně zasně-
ženou stezkou již po svých. Idylická procház-
ka se brzy změnila ve vysokohorskou túru 
- museli jsme překonat 250 výškových metrů a 
s veškerou výstrojí na zádech to nebyla žádná 
legrace. Nohy na zmrzlém terénu klouzaly, 
dech se krátil, cíl byl v nedohlednu. Na  cestu 
jsme viděli pouze díky bílé sněhové peřině. 
Dřina však stála za to. Když jsme vystoupali 
na  vrchol a popadli znovu dech, spatřili jsme 
za svitu měsíce typickou dřevěnici, která nás 
ohromila svoji krásou a jednoduchostí. Byla 
pro nás jako ulitá. Nikdo se nezlobil že v ní 
nebyla elektřina ani voda. Ba právě naopak. 
Po večerech jsme se těšili plamínky svíček 
a pro vodu zašli do nedaleké studánky. Jako 
třešnička na dortu nás v chalupě potěšila 
opravdová pec.  

Další den jsme vyrazili na výšlap. Cílem 
byla chata Cáb vzdálená 10 km. Cestou nám 
pod nohama křupal sníh, kolem uší pofukoval 
studený vítr a vyhřátá chata na Cábu byla 
příjemným místem k odpočinku. Zpět jsme se 
vraceli po stejné trase. Ti nejrychlejší nezavá-
hali a po příchodu rychle obsadili rozehřátou  
pec, kterou jsme taky ihned obložili mokrým 
oblečením a botami. Po slastném podřimování 
u pece a teplé večeři se někteří rozloučili a 
šli rovnou spát. 

Ráno jsme už jen nařezali a nasekali dříví, 
všechno uklidili a s těžkým srdcem se rozloučili 
s  okouzlujícím místem. Před návratem do kaž-
dodenního uspěchaného života, plného stresu, 
jsme udělali poslední fotky, abychom nezapo-
mněli na pěkně strávený víkend. Po žluté turis-
tické značce jsme došli do Vsetína a vláčkem 
uháněli domů.                                               

Lucie

Myslete na jarní prázdniny
Odbor Klubu českých turistů a Azimut 

Napajedla pořádá v době jarních prázdnin 
od 13. 2. do 19. 2. 2005 lyžařský pobytový 
zájezd do Orlických hor. Akce je určena 
jak  pro rodiče s dětmi tak i ostatní zájemce 
o zimní pobyt na horách.  Je vhodná pro 
sjezdaře i běžkaře. Ubytování je zajištěno 
v obci Pastviny, odkud budeme každý den 
vyjíždět dle sněhových podmínek na okolní 
sjezdovky a běžecké trasy. 

Bližší informace je možno získat každé 
pondělí od 20.00 do 21.00 hod. na turistické 
chatě Na Kapli, nebo na telefonu 603489387 

(K.Janošek)

POŽÁRNÍ OCHRANA

Silvestrovský pochod
Odbor KČT Napajedla zve všechny 

příznivce turistiky na tradiční Silvestrovský 
pochod, který se uskuteční 31.prosince 2004. 
Sraz účastníků je v 8 hodin na autobusovém 
nádraží v Napajedlích. 

Zájemci si mohou vybrat ze tří navrže-
ných tras: 15 km: Napajedla - Halenkovice 
-Žlutava - Napajedla, 25 km: Napajedla - Halen-
kovice - Halenkovská dolina - Tabarky - Nová 
Dědina - Žlutava - Napajedla, 35 km: Napajedla 
- Halenkovice - Kudlovská dolina - Tabarky 
- Nová Dědina - Žlutava -Napajedla 

Pojďme společně a aktivně prožít posled-
ní den letošního roku. Udělejme něco pro 
své zdraví. Srdečně zvou a příjemné prožití 
vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém 
roce přejí členové odboru KČT Napajedla. 
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