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8. bøezen
Všem ženám přejeme k jejich svátku, 

neformálně, a o to srdečněji. Původní myš-
lenka zrovnoprávnění a ocenění úlohy žen 
ve společnosti neztrácí nic na své aktuál-
nosti ani nyní. Zvláště přejeme mnoho štěstí 
a úspěchů v práci souhvězdí starostek Vizo-
vic, Zlína, Oldřichovic, Otrokovic, Napajedel 
a Spytihněvi.  Redakce NN 

„Vychovávat je daleko tìžší 
než vzdìlávat“

Vážené paní učitelky a učitelé, u pří-
ležitosti „Dne učitelů“ Vám přejeme 
hodně zdraví, tvůrčí tvořivosti, pohody na 
pracovištích, pevné nervy při vzdělávání 
a vychovávání naší mladé generace. Kéž 
se Vám splní tužby a představy o našem 
školství. Děkujeme Vám rovněž za vystu-
pování pro veřejnost a těšíme se na další 
spolupráci.

Členové SOZ v Napajedlích

Jarní koncert
Klub přátel hudby Vás srdečně zve na Jarní 

koncert do Klášterní kaple.
Účinkovat budou mistři: housle - Jiří Pospí-

chal (Česká fi lharmonie), violoncello - Vojtěch 
Novák (orchestr Norské národní opery v Oslu), 
klavír - Vladimír Hollý (pedagog JAMU v Brně). 
Přijďte si zpříjemnit začátek jara poslechem 
noblesní hudby francouzských skladatelů (C. 
Franck, M. Ravel, J. Massenet, C. Saint-Saens). 
Koncert se koná ve čtvrtek 22. března 2007 
v 19 hodin v koncertní síni Klášterní kaple 
v Napajedlích.

Poznejte své pøedky
Základy genealogie se zaměřením na region 

Napajedla - pátek 23. 3. v 18 hodin v zasedací 
síni radnice. Přednáší Ing. Karel Kysilka.

Pozvánka na ples
Sdružení rodičů při II. ZŠ v Napajedlích 

a II. základní škola Napajedla Vás zvou na 
tradiční společenský ples, který se koná 10. 
března 2007 v sále Sokolovny v Napajedlích. 
Začátek v 19:30 hodin. K tanci a poslechu hraje 
skupina PRINZ a cimbálová muzika Stanislava 
Gabriela. Program zajistí žáci 2. ZŠ. Bohatá 
tombola a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou 
pořadatelé.

Tradièní výstava vín 
Český zahrádkářský svaz Napajedla pořádá 

v sobotu 31. března 2007 33. ročník výstavy 
vín v Napajedlích. Místo konání - Klub kultury 
Napajedla, divadelní sál (novinka!), zahájení 
v 9:00 hod, závěr v 16:00 hod. Jednorázové 
vstupné, volná degustace.

Zámecký bál
Pořádá Město Napajedla a Fatra a.s. dne 17. 3. 

2007 v prostorách zámku v Napajedlích.

Železná sobota
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích pořá-
dá v rámci jarního úklidu před Velikonocemi 
Železnou sobotu. 

Občané, kteří se chcete zbavit nepotřeb-
ného kovového šrotu, nachystejte jej, prosím, 
v sobotu 31. března 2007 v 7:00 hod. před Váš 
dům. Zajistíme jeho odvoz. Akce se koná za 
každého počasí! 

Všem předem děkuje 
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

Knihovna oznamuje 
Knihovna Napajedla oznamuje, že 

u příležitosti Března - měsíce knihy 
a internetu bude každý březnový čtvrtek 
- 1., 8., 15., 22. a 29. 3. 2007 prodloužena 
výpůjční doba do 19:30 hodin.

S. Ondrášová, Knihovna Napajedla

Astronomické jaro - jarní rovnodennost letos přijde 21. března v 1 hod. 7 minut. Letní čas se 
mění 25. 3. ve 2 hod. na 3 hodiny.

Prodej pozemkù
Prodej pozemků pro výstavbu rodinných 
domů Malina III pokračuje! Informace podá 
Odbor správy majetku, investic a rozvoje 
- Bc. Alena Zekičová, telefon 577 100 920.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady mìsta
Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 

města jsou zveřejňovány na Úřední desce a na 

webových stránkách města www.napajedla.cz

Rada mìsta dne 22. 1. 2007
mimo jiné

 souhlasila, aby na místě kupujícího bytu 
č. 1351/2 ul. Nábřeží vystupovali oba manželé 
Adamčíkovi 

 vyhlásila záměr prodeje pozemku pod 
garáží KN st. p. č. 2268/1 o výměře 7 m2 do 
spoluvlastnictví paní Sklářové (id.1/2) a pana 
Mudříka (id.1/2) za cenu 300 Kč/m2

 schválila uzavření kupní smlouvy na 
prodej pozemku KN p. č. 2121/33 na základě 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní manželům 
Lízalovým

 udělila předběžný souhlas s napojením 
na místní komunikaci umístěnou na pozemku 
KN p. č. 6477/48 panu Vystavělovi, budoucímu 
majiteli části pozemků KN p. č. 3697/4 a p. č. 
397/5 

 vyhlásila záměr prodeje části pozemku 
KN p. č. 2153/5 o výměře cca 24 m2 za účelem 
bočního přístupu do bytového domu spo-
luvlastníkům bytového domu č. p. 1050-1051 za 
cenu 120 Kč/m2 se zřízením věcného břemene 
pro stávající inženýrské sítě 

 neschválila vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku KN p. č. 6477/6 o výměře cca 20 m2 
v ulici Komenského za účelem stavby garáže 

 schválila rozpočet na rok 2007 příspěv-
kovým organizacím: Klub kultury Napajedla 
a Služby města Napajedla

 souhlasila s prodloužením nájemních 
smluv na byt s paní Svárovskou na dobu urči-
tou 1 rok, s paní Sokolovou, paní Oharkovou, 
s panem Trvajem a panem Kašíkem na dobu 
určitou 5 let za standardních podmínek

 schválila zadání zakázky malého rozsahu 
postupem ve smyslu zásad § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na opravu kříže v trati Dolní Padělky 
Napajedla panu Oharkovi, kamenosochařské 
práce

 schválila předložený návrh platových 
výměrů ředitelům příspěvkových organizací 
1. základní škola Napajedla, 2. základní škola 
Napajedla, Mateřská škola Napajedla, Dům dětí 
a mládeže Matýsek, Klub kultury Napajedla 
a vedoucím organizačních složek Kino Napa-
jedla, Knihovna Napajedla, Muzeum Napajedla, 
Městské informační středisko Napajedla, 
Pečovatelská služba Napajedla dle důvodové 
zprávy s účinností od 1. 1. 2007

 se seznámila s informacemi o stavu orga-
nizačních opatření týkajících se kabelové 
televize

 se seznámila s informacemi svého práv-
ního zástupce o jednání se spol. Vodovody 
a kanalizace Zlín, a.s. a Zlínská vodárenská, 
a.s. ve věci ČOV a kanalizačních rozvodů ve 
městě

 souhlasila s nabídkou fi rmy RESTA s.r.o. na 
podrcení stavební suti uložené na technickém 
dvoře u Pahrbku za cenu 90 Kč/t bez DPH, 

 se seznámila s dopisem Českého červené-
ho kříže – Oblastního spolku Zlín o udělení zlaté 

medaile prof. MUDr. J. Janského dárcům krve 
z Napajedel panu Bjalkovi a panu Ihnátovi

 se seznámila se zápisem z jednání spor-
tovní komise ze dne 17. 1. 2007 

Rada mìsta dne 5. 2. 2007

 se seznámila se zápisy z jednání kontrol-
ního výboru ze dne 6. 12. 2006 a 10. 1. 2007

 se seznámila se stavem pohledávek ke dni 
31. 12. 2006 

 se seznámila s informacemi o dotacích 
roku 2006 a možnostech získání dotací v roce 
2007 

 se seznámila s předloženými návrhy 
na vyřazení hmotného majetku z účetní 
evidence

 schválila vyřazení majetku z účetní evi-
dence el.psací stroj, záložní zdroj, software

 schválila Smlouvu o spolupráci a o poskyt-
nutí peněžního daru ve prospěch realizace pro-
jektu „Hyjé – koně Zlínského kraje“ se Svazkem 
obcí Sdružení Valašsko-Horní Vsacko

 schválila Smlouvu o dílo se spol. Vodohos-
podářský rozvoj a výstavba a.s. na zpracování 
Studie proveditelnosti na akci „Napajedla 
– protipovodňová ochrana pravého břehu řeky 
Moravy“

 schválila provedení a trvalé uložení vodo-
vodního přivaděče do ČS Žlutava na pozemku 
města Napajedla PK p. č. 5919 za podmínky 
zřízení věcného břemene s fi nanční úhradou 
schválenou usnesením ZM č. 70/6/2006

 ustoupila od záměru vykoupit pozemky 
pro stavbu příjezdové komunikace v lokalitě 
Jiráskova z důvodu negativních stanovisek 
majitelů těchto pozemků

 se seznámila se zápisem z jednání komise 
životního prostředí ze dne 24. 1. 2007

 schválila smlouvu na vypracování pro-
jektové dokumentace „Napajedla - Potok 

Kalvárie“ se společnosti ATELIER FONTES, 
s.r.o.

 doporučila pokácení stromů rostoucích 
mimo les na pozemcích města dle návrhu 
komise životního prostředí

 uložila odboru SMIR ve spolupráci s pří-
spěvkovou organizací Služby města Napajedla 
zajistit stavební a udržovací práce pro Klub 
kultury Napajedla, příspěvkovou organizaci 
v souvislosti s přípravou 50. divadelního 
festivalu

 souhlasí na základě návrhu P. Piláta, 
ředitele Klubu kultury Napajedla, příspěv-
ková organizace, s rozvázáním pracovního 
poměru Pavla Piláta, ředitele Klubu kultury 
Napajedla, příspěvková organizace, dohodou 
ke dni 30. 4. 2007 a zároveň ho odvolává 
z funkce ředitele k tomuto datu

 se seznámila se zápisy z jednání komise 
bezpečnostní a veřejného pořádku ze dne 18. 
12. 2006 a 25. 1. 2007

 stanovila s účinností od 1. 1. 2007 ve 
smyslu čl. 21, odst. 1b) organizačního řádu 
MěÚ počet zaměstnanců města Napajedla 
nezařazených do organizační struktury MěÚ 
pracujících na dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, v souladu se schvá-
lenou výší fi nančních prostředků rozpočtu 
příslušného roku

 schválila návrh organizační struktury 
příspěvkové organizace Služby města Napa-
jedla a předložený návrh platového výměru 
ředitele příspěvkové organizace Služby města 
Napajedla s účinností od 1. 1. 2007

 schválila uzavření smlouvy o budoucí 
nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene s Povodím Moravy, s.p. 
na stavbu „Cyklotrasa C 47 „Moravská stezka“ 
v průtahu katastrálních území Otrokovic, 
Napajedel, Spytihněvi a Babic podél Baťova 
kanálu“

 se seznámila se zápisem z jednání spor-
tovní komise ze dne 31. 1. 2007

 schválila výši odměn a ošatného za činnosti 
při občanských obřadech.

Z deníku mìstské policie
Neposlušní øidièi !!!

Od doby, kdy byl Městské policii předán 
do užívání Laserový měřič rychlosti Pro-
Laser III, na který město Napajedla obdrželo 
dotace od Ministerstva vnitra ČR, uplynuly 
již tři měsíce. V součinnosti s OO PČR 
Napajedla bylo provedeno od 9. 11. 2006 do 
9. 2. 2007 17 akcí měření rychlosti, kdy bylo 
řešeno za porušení zák. 200/90 Sb. § 22/1f 3 
a 4 přestupkový zákon 76 řidičů překraču-
jící nejvyšší povolenou rychlost. A kolik že 
byla naměřena maximální rychlost v obci? 
93 km/h. Neposlušní řidiči, styďte se.

Pes ,,agresor‘‘ útoèil !!!
Strážníci Městské policie v Napajedlích 

přijali oznámení od občanů, že se v lokalitě 
Chmelnice pohybuje volně pobíhající pes. 
Pro strážníky běžná to věc, kdy měli vyjet na 
místo a provést odchyt volně pobíhajícího 
psa. To ovšem ještě netušili, že se jedná 
o psa ,, agresora‘‘, který vztekle útočí na 

kolemjdoucí občany, nevyjímaje samotné 
strážníky. Pes byl natolik agresivní, že bylo 
nutno přivolat veterináře MVDr. Mace 
k zajištění uspání psa střelou. Poté byl pes 
převezen do útulku ve Zlíně. Strážníkům 
se podařilo zjistit majitele psa, který bude 
řešen na oddělení právním a přestupkovém 
za nedodržování obecně závazné vyhlášky 
o veřejném pořádku. Případ psa agresora se 
naštěstí obešel bez zranění kolemjdoucích 
a bez jakékoli škody na majetku.

Brouèci mají svého majitele !!!
Dne 27. 1. 2007 po skončení entomologic-

ké výstavy, která se konala v Napajedlích 
na Sokolovně zůstaly na místě 2 krabice 
plné exemplářů, ke kterým se ani hodinu 
po ukončení výstavy nikdo nehlásil. Nález 
byl předán strážníkům Městské policie 
Napajedla, kteří zjistili majitele skvostných 
exemplářů, kterému byly exempláře vráce-
ny. Jejich celková hodnota byla vyčíslena 
na 102 436 Kč.
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Podatelna:

pondělí 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin

úterý 8.00 - 12.00 a 13.00 - 13.30 hodin

středa 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin

čtvrtek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 13.30 hodin

pátek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 13.30 hodin

Finanèní úøad v Otrokovicích, J. Jabùrkové 427, Otrokovice

 Uøední hodiny pro podání daòového pøiznání k dani z pøíjmù za rok 2006
V době od 1. 3. 2007  do 16. 3. 2007  včetně budou moci občané odevzdat daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2006  následovně:

Pokladna:

pondělí 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin

středa 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin

V úřední dny u správců daně:

pondělí 8.00 - 17.00 hodin 

středa 8.00 - 17. 00 hodin

Ing. Miloslav Mikeštík v.r. ředitel FÚ v Otrokovicích

Kanceláře a podatelna

pondělí 19. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

úterý 20. 3. 2006 8.00 - 15.00 hodin

středa 21. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

čtvrtek 22. 3. 2006 8.00 - 15.00 hodin

pátek 23. 3. 2006 8.00 - 15.00 hodin

pondělí 26. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

úterý 27. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

středa 28. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

čtvrtek 29. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

pátek 30. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

pondělí 2. 4. 2006 8.00 - 18.00 hodin

V době od 19. 3. 2007 do 2. 4. 2007 včetně budou moci občané odevzdat daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2006 následovně:

Pokladna

19. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin

20. 3. 2006 zavřena

21. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin

22. 3. 2006 zavřena

23. 3. 2006 zavřena

26. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin

27. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin

28. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin

29. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin

30. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin

2. 4. 2007 8.00 - 12.00 a 12.30 - 18.00 hodin

Vysokorychlostní internet i v Napajedlích - standardnì 2MBIT/s za 250 Kè + DPH
Přístup občanů k informacím bereme jako 

jednu ze základních služeb obyvatelstvu. 
Stejně jako kvalita cest je hodnocena i „datová 
cesta“. Tato byla však moc děravá a příliš úzká. 
Hlavním problémem byla již nevyhovující 
„ústředna“ – CMTS. Proto začalo na území 
města působit několik společností či sdružení, 
které se snažily poskytnout občanům připojení 
na internet v odpovídající kvalitě. Přitom je 
z peněz města, a tudíž všech obyvatel, inves-
továno do kabelové televize, která měla tyto 
služby poskytnout. Mezitím se na fasádách 
domů začaly objevovat antény. Mnozí si 
vzpomenou na dobu, kdy se, díky kabelové 
televize, podařilo většinu antén demontovat 
a tím zlepšit vzhled města. Dnes nastává i pole-
mika kolem elektromagnetického smogu, který 
antény mikrovlných spojů vysílají. Jejich vliv 
je sice na lidský organismus malý, ale vedou 
se o něm diskuze mezi lékaří. Dochází však 
v určitých lokalitách k přesycení pásma a pak 
nelze v daném pásmu provozovat ty spoje, ke 
kterým je pásmo prvotně určeno.

Situace se změnila pořízením nové „ústřed-
ny“ internetu kabelové televize. Byly pořízeny 
nové servery a celý odbavovací systém byl 
dodán a bude provozován jedním ze dvou 
největších poskytovatelů internetu ve Zlínském 
kraji, fi rmou Avonet. Připomenu, že další z této 
dvojce, Internext, nám poskytuje konektivitu, 
a tak lze s nadsázkou říci, že provoz je zajiš-
těn maximálně profesionálně. Náš odborný 
tým kabelové televize má pak, kromě jiného, 
zjistit provoz internetu na našich rozvodech 
a problémy uživatelů.

Nové tarify, které budou platné od 1. 3 
zahrnují mnoho změn. Pro stávající uživa-

tele to znamená přechod na nejbližší nový 
tarif, kterým jim za cenu stejnou nebo nižší 
poskytne vyšší konfort. Nové tarify neobsahují 
počítání přenesených dat, ale mají limit, po 
kterém dojde k razantnímu snížení rychlosti. 
Toto omezení je nutné pro ochranu těch, kteří 
berou internet jako zdroj informací a ne k sta-
hování množství zbytečných dat. Parametry 
byly nastaveny dle reálné potřeby běžného 
uživatele. Pro ty, co mají potřebu vyšší, jsou 
k dispozici vyšší tarify.

Tarify jsou rozděleny do kategorií pro 
občany a pro fi rmy. Vychází ze stejného 
označení, jako je programová nabídka. Ke 
stadartní rychlosti 2MB je tarif omezený, kde 
bereme ohled na fi nanční možnosti některých 
domácností, aby možnost mít informace byla 
poskytnuta všem.

Snahou města bude převést maximum 
občanů zpět na „kabel“. Každý pochopí, že 
náklady na technologii jsou děleny počtem 
uživatelů. Těch je na naši velikost města velmi 
málo. Nové tarify mají přilákat nové uživatele. 
Problém je, že mnozí již investovali do jiných 
technologií a nebo mají špatné zkušenosti 
z minulosti. 

Proto jsou připravené akce:
• Modem zdarma – pro ty, co podepíší 

smlouvu na 2 roky, bude modem poskytnut 
zdarma. 

• Měsíc na zkoušku – mnozí nevěří této 
technologii. Proto nabízíme zprovoznění 
internetu kabelovou televizí ZDARMA na 
dobu jednoho měsíce. Po tomto období se 
buď modem odpojí (a zákazník měl provoz 
a instalaci zdarma), nebo získáme nového 
uživatele.

• Přechod ZDARMA – je pro ty, co již inves-
tovali do jiných technologií, chtějí přejít 
a oprávněně ukazují na investici do stáva-
jícího zařízení a nejsou ochotní znovu platit 
instalaci
Tyto akce lze kombinovat a tak ten, kdo má 

stávající připojení pomocí „antény“, může si 
vyzkoušet na měsíc jinou technologii a poté 
při podpisu smlouvy na dva roky, má modem 
a instalaci zdarma. Stávající anténu může pak 
vrátit poskytovateli a požadovat vrácení části 
peněz za zřízení spoje.

Plně věřím, že tyto změny budou přijaty 
kladně a že uživatelé ocení, že kabelová televize 
provedla tyto kroky. Dovoluji si podotknout, že 
kabelová televize je v majetku města a výnosy 
z internetu budou v první fázi směřovat do 
technologií a akčních nabídek, v druhé pak 
na zkvalitnění služeb obyvatelům. V tomto se 
chová „neziskově“. Takže apeluji na všechny, 
kteří využívají služeb a nevadí jim množství 
antén po domech a nebo visící kabely mezi 
domy, zvažte svůj přechod zpět do kabelové 
televize i z pohledu toho, že Vaše zaplacené 
peníze budou plně investovány do služeb 
pro Vás. M. Vybíral

Informace kabelové televize
Na kanálu S21 pokračuje zkušební vysí-

lání dalšího z programů, které zvažujeme 
pro trvalé zařazení do základní progra-
mové nabídky.

V tuto chvíli je to program CS FILM.
Další z programů, které zde uvidí-

te, budou VIASAT HISTORY, VIASAT 
EXPLORER, NATIONAL GEOGRAPHIC. 

Bedřich Horký
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Plánované bøeznové akce DDM Matýsek
 Sportujeme rádi - víkendovka pro rodiče a děti
 Uvolněte se - relaxační podvečer
 Recitační soutěž - okresní kolo Celostátní přehlídky
 Setkání s knihovníkem - beseda
 Velikonoční keramická dekorace - výukový program
 Aerobik v Matýsku - soutěž skupin v aerobiku
 Krajský přebor mladších žáků družstev v šachu
Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla připravuje na sobotu 21. dubna 2007 akci „Zdra-

vá rodina aneb sportem proti závislostem“. Jak strávit volný den zdravě, příjemně 
a smysluplně? Lze sportovat i přesto, že nejsme sportovně nadaní? Co udělat, abychom 
měli z pohybu radost?

Pokud si občas kladete takové a podobné otázky, právě pro Vás je určena naše aktivní 
sobota! Všechny bližší informace si vyhledejte v příštím vydání Napajedelských novin.

Ostrùvek v DDM
Vy, kdo jste v předchozích dvou vydáních 

Napajedelských novin zaregistrovali první 
informace o „Ostrůvku“, víte, že jde o snahu 
DDM Matýsek Napajedla zpřístupnit své 
prostory a hlavně aktivity handicapovaným 
dětem. 

V sobotu 17. února 2007 v Domě dětí 
a mládeže Matýsek se to skutečně podaři-
lo! Matýsek se proměnil v místo her, legrace 
a nových seznámení pro tři chlapce a jejich 
rodinné příslušníky, speciální pedagožku 
a vychovatelky DDM. Společně si povyprá-

věli o záměru dalšího společného setkávání, 
následovalo představení všech nových kama-
rádů a prohlídka zařízení „živým vláčkem“. 
V tančírně začalo to pravé veselí při hrách 
s houbičkami a barevnými míčky, při němž se 
všichni pořádně zapotili. Poté jsme šli objevit 
tajemství keramické dílny. První sáhnutí na 
hlínu se nám zdálo mokré, studené, mazlavé 
a postupně jsme zjistili, že hlína je měkká, 
plastická a příjemná na dotek. A co hlavně! 
Dá se z ní vytvořit hodně zajímavého, nám 
se podařily krásné kočičky, které si po vypá-
lení pověsíme v pokojíčku jako vzpomínku 
na první setkání Ostrůvku. V poslední části 
dopoledne jsme si ještě zahráli na fotbalisty, 
malíře a rybáře a při závěrečném povídání 
každý z nás svěřil svoje dojmy z tohoto 
setkání. 

První zkušenost byla velmi příjemná, proto 
máme zájem, abychom mohli příště uvítat 
více kamarádů z řad dětí s postižením, ale 
i dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, které 
mají problémy se zařazením do kolektivu. Ti 
všichni u nás mohou najít svůj „Ostrůvek“ 
radosti, pohody, zajímavých činností a nových 
přátelství. 

Příští setkání “Ostrůvku” se uskuteční 
v neděli 18. března ve 14.00 h v DDM Matýsek 
Napajedla.

Končí leden, měsíc někdy úsměvné 
bilance novoročních předsevzetí. Již 
posedmnácté myslím, že napíšu lístek na 
adresu (samozřejmě zde smyšlenou, abych 
neurazil nevinného člověka), podle které 
by dodnes napajedelský poštovní doručo-
vatel adresáta zcela spolehlivě našel. Je 
to ulice Stalinova…číslo popisné…město 
Napajedla…. 

Rok co rok jsem si možná pokrytecky 
říkal: „Jde jen o „cedulky na rozích domů“. 
Cedulky zreznou, časem se vymění, tak 
proč se do takové malichernosti plést….“

Co naplat…“cedulky“ nereznou. Pouze 
my jsme od navrácení přirozených názvů 
ulic v Napajedlích o sedmnáct let starší. 
Cedulky zůstávají.

A tak mne napadá malá vzpomínka…
nebo snad varování? Dovedete si představit 
sedmnáct let po druhé světové válce „zapo-
menutou“ ceduli Komeskystraße? (ta při 
rekonstrukci osvobození Napajedel „krátce 
zdobila“ roh staré školy) či daleko výmluv-
nější název Hitlersplatz potupně označující 
nejedno z náměstí v ryze českých městech? 
Dovedeme si představit, že by např. v roce 
1962 (tedy 17 let po...) zely takové artefakty 
spěchem doby nepovšimnuty ze zdí domů 
českých měst? Nechci mluvit o roce 1962 
jako takovém … kráčí mi samozřejmě 
o současnost. O absurdnost skutečnosti 
kombinovanou s apatií a lhostejností, že 
ne malou ulici našeho města vedoucí na 
Topolnou zdobí na tolika domech jméno 
člověka, s jehož jménem je spojeno tolik 
neštěstí a zbytečně zmařených lidských 
životů.

Pavel Kovář

  
K pěknému a vtipnému článku pana 

Kováře přinášíme pár slov na vysvětle-
nou.

Tabulky s čísly domů opravdu ne a ne 
zreznout, jsou z doby nikoli „předrevo-
luční“, ale již z padesátých let. Komickou 
pointou je fakt, že jsou vlastně dokladem 
jakési svobody, mít na vlastním domě 
tabulku či číslo, podle vlastního uvážení 
majitele. Za velké tabule s označením ulic 
zodpovídá město a jsou v pořádku. Malé 
tabulky s čísly popisnými  na domech jsou 
ve vlastnictví a zodpovědnosti majitelů 
domů. Můžeme tedy jen spekulovat, kolik 
bydlí na Lánech obdivovatelů Stalina, kolik 
z nich má starou tabulku z recese, případně 
komu se nechce měnit tabulky při každé 
změně politiky. 

Majitelé rodinných domů se mohou 
obrátit na Stavební úřad v Napajedlích, 
jeho pracovníci přislíbili pomoc při zadání 
výroby nových tabulek s čísly popisnými 
bez uvedení ulice.  Další možností je 
náhrada tabulky číslicemi, které ve vkus-
ném, či méně vkusném provedení nabízí 
mnoho fi rem.

Infocentrum Napajedla

Adresa zní: 
Napajedla, Stalinova…
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Zápis dìtí do MŠ
Mateřská škola Napajedla, Komen-

ského 1159,okres Zlín, příspěvková 

organizace, Vás zve na „Den otevřených 

dveří“, který se bude konat v pondělí 

dne 19. 3. 2007:

 dopoledne od 9:00 - 11:00 hod

 odpoledne od 14:00 - 16:00 hod

Při této příležitosti se bude ve všech 

třídách mateřské školy vydávat „Žádost 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělává-

ní“ na školní rok 2007/2008.

Formální odevzdání vyplněných 

žádostí probíhá již bez dětí v termínu 

od 26. 3. 2007 - 29. 3. 2007 , vždy od 13:00 

do 17:00 hod. v ředitelně mateřské školy, 

budova „D“.

Bc. Lea Boďová, ředitelka MŠ

Kriteria pro pøijetí dítìte k docházce do mateøské školy pro šk. r. 2007/2008

Informace ke stavbám studní 
a nakládání s vodami

Z důvodu zveřejnění nedokonalých 
informací k problematice staveb studní 
a povolení k nakládání s vodami, které 
proběhly tiskem a sdělovacími prostřed-
ky, připravuje Krajský úřad Zlínského 
kraje vypracování jednotné metodiky 
pro všechny vodoprávní úřady v našem 
kraji. 

Žádáme proto občany, aby zatím vyčka-
li s návštěvami úřadů, dokud nebude 
stanoven jednotný postup k řešení dané 
problematiky.

Jakmile obdrží vodoprávní úřad všech-
ny potřebné informace, bude občany včas 
informovat prostřednictvím kabelové 
televize, místního tisku a internetových 
stránek města.

Stanislava Kozmíková, 
Oddělení životního prostředí

Ředitelka mateřské školy jejíž činnost 
vykonává Mateřská škola Napajedla, 
Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková 
organizace, stanovila následující kritéria, 
podle kterých bude postupovat při roz-
hodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole v případech, 
kdy počet žádostí podaných zákonnými 
zástupci dětí o přijetí překročí stanove-
nou kapacitu maximálního počtu dětí pro 
mateřskou školu:

1)  Trvalý pobyt dítěte v Napajedlích 
Provozní výdaje MŠ fi nancuje zřizova-

tel-obec. Bylo by proto nelogické, aby se 
v mateřské škole vzdělávaly děti, které 
v obci nemají trvalý pobyt, a děti, které 
tam trvalý pobyt mají, by do MŠ nebyly 
přijaty. Podle zákona o obcích obec dbá 
na zajištění podmínek pro vzdělávání 
svých občanů.

2) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 
1. září do 31. srpna následujícího kalen-
dářního roku
Podle § 34 odst. 4 zákona 564/2004 Sb., 

školský zákon, se k předškolnímu vzdělávání 
přednostně přijímají děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky.

3) Délka docházky do mateřské školy.
Přednost budou mít děti i z fi nančních 

důvodů, které budou docházet do MŠ po celý 
kalendářní rok a v celodenním režimu, před 
dětmi přihlášenými k docházce jen po část 
roku, popřípadě jen po 4 hodiny denně.

4) Počet dnů docházky dítěte do mateř-
ské školy a délka jeho pobytu v těchto 
dnech.

5) Zaměstnanost rodičů.
Přednost dostanou děti, jejichž rodiče oba 

pracují, před dětmi, jejichž matka je napří-
klad doma a pobírá rodičovský příspěvek.

6) V mateřské škole se již vzdělává starší 
sourozenec.
Jde o to nenarušovat rodinné svazky 

mezi sourozenci, aby nechodili do dvou 
různých MŠ.

7) Datum podání žádosti.

8) Děti, které mají trvalé bydliště mimo 
Napajedla ,budou přijaty až po uspoko-
jení požadavků na umístění dětí mající 
trvalé bydliště v Napajedlích.
Při rozhodování o přijetí dítěte k před-

školnímu vzdělávání v mateřské škole 
bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu 
důležitost jednotlivých kritérií ve výše uve-
deném pořadí 1) až 8). 

  Bc. Lea Boďová, ředitelka MŠ

„ idi ské pr kazy vydané od 1. ervence 1964 do 31. prosince 1993 
jsou jejich držitelé povinni vym nit do 31. prosince 2007“

Kterých P se vým na týká?

P vydány v období:
1.7.1964-1986

P vydány v období:
1987-1991

P vydány v období:
1992-1993

Pro si mám vym nit P již nyní?
- p edejdu dlouhému ekání na ú adu (magistrátu)
- budu mít vystaven idi ský pr kaz v zákonem stanovené lh t

Kolik m to bude stát?
- vým na P je osvobozena od správního poplatku

Kde si mohu vym nit sv j P?
- na p íslušném pracovišti obecního ú adu obce s rozší enou p sobností
nebo magistrátu m sta na území R (dle místa trvalého pobytu držitele 
idi ského pr kazu)

Co musím mít s sebou?
- platný doklad totožnosti (ob anský pr kaz, pas) 
- jednu fotografii o rozm rech 3,5 x 4,5 cm
- idi ský pr kaz, kterému kon í platnost

Kdy budu mít vystaven nový P?
- lh ta pro p evzetí nového P je zpravidla do 15-20 dní (dle po tu žádostí)

Kde najdu více informací?
- www.mdcr.cz (stránky  Ministerstva dopravy)

odbor dopravn správní a BESIP; odd lení agend idi , evidencí a statistik
Ministerstvo dopravy; Náb eží Ludvíka Svobody 12; 110 15 Praha 1
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Rozpočet města Napajedla pro rok 2007 
schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 
dne 4. prosince 2006. Příprava rozpočtu, jeho 
sestavení a výsledný návrh probíhaly dle Směr-
nice o pravidlech rozpočtového hospodaření 
města. Nedílnou součástí rozpočtu jsou i jeho 
přílohy č. l – výčet investičních akcí a oprav ve 
výši nad 200 000 Kč a příloha č. 2 – příspěvky 
příspěvkovým organizacím. Rozpočet je sesta-
ven v členění - příjmy dle tříd, fi nancování dle 
položek a výdaje dle oddílů. Dne 18. prosince 
2006 provedla rada města podrobný rozpis 
schváleného rozpočtu podle platné rozpočto-
vé skladby na paragrafy, položky a případně 
jednotlivé akce. 

Na jednání zastupitelstva města dne 19. 
února 2007 byla přijata 4 rozpočtová opatření, 
která mění schválený rozpočet města. Změny 
byly v rozpočtu provedeny v následujících 
oblastech. Příjmy byly upraveny na přesnou 
výši závazných vztahů ke státnímu rozpočtu 
(příjem investičních a neinvestičních dota-
cí), byly upřesněny předpokládané daňové 
příjmy a do rozpočtu zapojen skutečný stav 
volných fi nančních prostředků města k 31. 
12. 2006. V oblasti výdajové byly do rozpočtu 
nově zařazeny stavební opravy a investiční 
akce na rok 2007 a rozdělení fi nančních 
příspěvků na činnost spolků a neziskových 
organizací. 

 I. Pøíjmy
 Třída 1 – daňové příjmy
Celkový příjem za třídu 1 – daňové příjmy 

je předpokládán na úrovni 58,7 mil. Kč. Roz-
hodující podíl na celkových příjmech mají 
daňové příjmy vybírané státem. U daní z příjmů 
je předpoklad 32,5 mil. Kč, u daně z přidané 
hodnoty 21,1 mil. Kč a u daně z nemovitostí 
3,3 mil. Kč. Zbývající podíl tvoří správní a místní 
poplatky vybírané městem v předpokládané 
výši 1,8 mil. Kč. 

Vzhledem k daňovým úpravám snižujícím 
v loňském roce daňový výnos obcí (společné 
zdanění manželů, snížení daňových sazeb 
u daní z příjmů) a k celkovým výsledným 

Rozpoèet mìsta Napajedla na rok 2007
daňovým příjmům za rok 2006 (stagnace na 
úrovni roku 2005) jsou předpokládané příjmy 
v této třídě navýšeny o 2 %. 

 Třída 2 – nedaňové příjmy
Celkový příjem za třídu 2 – nedaňové příjmy 

je předpokládán na úrovni 8,4 mil. Kč. 
Patří sem splátky půjčených prostředků 

v očekávané částce 0,9 mil. Kč (půjčky občanům 
z Fondu rozvoje bydlení), dále příjmy z posky-
tování služeb v částce 3,5 mil. Kč (vstupné 
kino, půjčovné knihovna, inzerce v novinách, 
platby za svoz a likvidaci komunálního odpadu, 
příjmy od klientů pečovatelské služby), příjmy 
z pronájmů pozemků a bytových a nebytových 
prostor v částce 3,5 mil. Kč. Zbytek 0,4 mil. Kč 
tvoří předpokládané příjmy z úroků a sankč-
ních plateb. 
 Třída 3 – kapitálové příjmy
Celkový příjem za třídu 3 – kapitálové příjmy 

je předpokládán na úrovni 1,6 mil Kč.
Příjmy jsou tvořeny doplatkem za prodané 

pozemky na Malině III. Pokud dojde v průběhu 
roku k dalšímu prodeji pozemků (popř. jiného 
majetku města), bude změnou rozpočtu příjem 
této třídy upraven. 
 Třída 4 – dotace 
Celkový příjem za třídu 4 – dotace je před-

pokládán na úrovni 23,5 mil. Kč. 
Neinvestiční dotace představují částku 17,1 

mil. Kč. Z toho připadá na výkon státní správy 
částka 4,1 mil. Kč, příspěvek státu na školství činí 
1,3 mil. Kč, dotace závazně určené na výplatu 
dávek sociální péče a pomoci činí 10,3 mil. Kč. 
Příspěvek státu na provoz pečovatelské služby 
je určen částkou 0,7 mil. Kč a příspěvek okolních 
obcí městu na provoz školství a pečovatelské 
služby je odhadnut na 0,65 mil. Kč. 

Zatím jedinou závazně schválenou investič-
ní dotací pro město na rok 2007 je dotace na 
pokračování rekonstrukce a výstavbu nových 
bytových jednotek na domě s pečovatelskou 
službou Pod Kalvarií ve výši 6,4 mil. Kč. 

Další případné příjmy z dotací budou do 
rozpočtu zapracovány až v průběhu roku po 
jejich závazném přidělení ze strany státu nebo 
kraje. 

 II. Financování
 Třída 8 – fi nancování 
Tato třída je v rozpočtu členěna dle položek. 
Položka 8115 – změna stavu na bankovním účtu 

v objemu 15,5 mil. Kč představuje fi nanční částku, kte-
rou je možno v následujícím roce čerpat z bankovních 
účtů města k úhradě schválených výdajů. 

Položka 8123 – dlouhodobě přijaté půjčené prostřed-
ky v objemu 2,0 mil. Kč představuje dočerpání úvěru 
na fi nancování části výdajů spojených s rekonstrukcí 
tělocvičny 2. základní školy Napajedla. Úvěr byl reali-
zován v minulém roce a čerpán do výše 11,0 mil. Kč. 

Položka 8124 – splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků v objemu 2,6 mil. Kč představuje 
splácení výše uvedeného úvěru bankovnímu ústavu 
(0,9 mil. Kč) a jednorázovou splátku půjčky od státu 
(1,7 mil. Kč) z roku 1997 na odstranění škod způsobe-
ných povodní. 

Položka 8127 – aktivní dlouhodobé operace řízení 
likvidity (příjmy) v objemu 4,8 mil. Kč přestavuje získání 
volných fi nančních prostředků odprodejem podílových 
fondů (Sporoinvest a.s.) z rezerv města. 

Položka 8128 – aktivní dlouhodobá operace řízení 
likvidity (výdaje) v objemu 1,8 mil. Kč naopak před-
stavuje vázání volných fi nančních prostředků města 
do podílových fondů jejich nákupem. 

Součet položek třídy 8 – fi nancování dává výslednou 
částku 17,8 mil. Kč, která bude zdrojem pro pokrytí 
rozdílu mezi předpokládanými výdaji 110,1 mil. Kč 
a předpokládanými příjmy 92,3 mil. Kč. 

 III. Výdaje 
Ve výdajové části jsou zahrnuty předpokládané pro-

vozní výdaje na rok 2007 a plánované investiční akce. 
Investice spojené s dotací jsou ve výdajích uvedeny, 
ale sníženy o zatím nepřidělenou dotaci. Do rozpočtu 
budou zařazeny v plné výši v momentě schválení dotace 

Tab. 1: Přehled stavebních akcí fi nancovaných z více zdrojů (v mil. Kč) 

 Zdroj fi nancování / název stavební akce    

Objem vlastních

fi nančních 

prostředků 

Výše dotace 

předpoklad 

na r. 2007 

a) z prostředků za prodané byty, celkem, z toho: 6,52

- opravy a rekonstrukce místních komunikací a jejich projektová příprava 1,29 -

- regenerace sídliště Nábřeží 3,0 6,0

- rekonstrukce a výstavba 16 bytových jednotek v DPS Pod Kalvárií 0,43    6,4 *

- rekonstrukce a výstavba 3 bytových jednotek v DPS na Sadové ul. 1,8 -

b) z fondů, celkem, z toho: 4,24

- odvodnění pravobřežní části Napajedel dešťová a splašková kanalizace, 
technický dozor 

3,19 3,9

- Malina III, technická infrastruktura, dokončení 0,95 -

c) z úvěru od banky

- dofi nancování rekonstrukce tělocvičny při 2. základní škole 2,0 -

d) z rozpočtových prostředků města

- bezbariérové trasy 0,5 1,5

- cyklostezka centrum města 1,2 1,8

- hřiště pro skate, sportovní prvky 0,09 0,71

- č.p. 304, 3. etapa rekonstrukce části budovy na sportovní zázemí areálu 0,2 0,4

* dotace je již schválena a je zahrnuta ve schváleném rozpočtu 

PŘÍJMY (v mil. Kč)

třída 1 daňové příjmy

třída 2 nedaňové příjmy

třída 3 kapitálové příjmy

třída 4 přijaté dotace

Příjmy celkem

Financování - třída 8 

8115 změna stavu na bankovním účtě 

8123 dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 

8124 splátky dlouhodob. příjatých půjčených prostř.

8127 aktivní dlouh. operace řízení likvidity - příjmy

8128 aktivní dlouh. operace řízení likvidity - výdaje

fi nancování celkem

Zdroje celkem

VÝDAJE (v mil. Kč)

      oddíl

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

22 Doprava

23 Vodní hospodářství

31 Vzdělávání

32 Školské služby

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

34 Tělovýchova a zájmová činnost

35 Zdravotnictví

36 Bydlení, služby a územní rozvoj

37 Ochrana životního prostředí

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

43 Sociální péče a pomoc

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

61 Územní samospráva a státní správa

63 Finanční operace

64 Ostatní činnost 

Výdaje celkem
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Napajedla, Dům dětí a mládeže Matýsek, Klub kultury 
Napajedla a Služby města Napajedel. Číselný přehled 
je uveden v příloze č. 2 rozpočtu. Proti loňskému roku 
byly tyto prostředky navýšeny o 4 %. 

Provozní část rozpočtu dále zahrnuje výdaje na 
provoz městského úřadu (17,7 mil. Kč), zastupitelstva 
a rady města (2,3 mil.Kč) a organizačních složek města 
– kina (0,8 mil. Kč), knihovny (1,3 mil. Kč), jednotky 
sboru dobrovolných hasičů (0,3 mil. Kč), městského 
informačního centra (0,58 mil.Kč), sboru pro občanské 
záležitosti (0,26 mil. Kč), muzea a kroniky (0,17 mil. Kč), 
pečovatelské služby (2,2 mil. Kč) a městské policie (3,04 
mil. Kč). Finančně je také zajištěna správa bytového 
a nebytového hospodářství města (1,13 mil. Kč) a pro-
středky na vydávání novin (0,4 mil. Kč). 

Mezi další provozní výdaje jsou zahrnuty opravy 
stávajícího nemovitého majetku - budov města v obje-
mu 3,4 mil. Kč. Jedná se o 1 % z celkové účetní hodnoty 
budov v majetku města. 

Jako každoročně, i letos město podpoří aktivity 
a činnost spolků a neziskových organizací fi nančním 
příspěvkem. Na tento účel je vyčleněna v rozpočtu 
částka 2,35 mil. Kč. Rozdělení na jednotlivé žadatele 
bude uvedeno v příštím čísle novin. 
b) Třída 6 – kapitálové výdaje. 

Celkový objem výdajů ve třídě 6 – kapitálové výdaje 
je plánován v objemu 23,3 mil. Kč. 

Kapitálové výdaje (investice) jsou limitovány fi nanč-
ními možnostmi. Proto je zvolena varianta průběžného 
zařazování těchto investic do rozpočtu v závislosti na 
zdrojích, především dotací. Přehled investic v objemu 
nad 0,2 mil. Kč je uveden v příloze č. 1. V rozpočtu 
jsou zařazeny také investiční akce (viz. tab. 1), které 
vyžadují v případě přidělení dotace spoluúčast města 
při jejich realizaci. 

Ostatní uvedené dotace jsou zatím předmětem 
žádostí a nejsou zahrnuty v rozpočtu.

schválené

58 778

8 452

1 646

23 498

92 374  

15 575  

2 000

-2 636

4 795

-1 874

17 860

110 234

schválené z toho 

celkem provoz investice

587 587 0

3 426 386 3 040

4 050 455 3 595

10 585 8 910 1 675

146 146 0

7 642 5 927 1 715

5 376 2 736 2 640

20 20 0

31 910 16 576 15 334

3 201 3 201 0

10 295 10 295 0

2 421 2 421 0

3 142 3 142 0

309 169 140

20 079 20 034 45

552 552 0

6 493 5 344 1 149

110 234 80 901 29 333

Příloha rozpočtu města na rok 2007 - investice a opravy – Investice  (od 200 000 Kč)

oddíl Text Kč

22 Doprava

rekonstrukce místních komunikací 1 290 000

cyklostezka centrum města 1 200 000

bezbariérové trasy 500 000

23 Vodní hospodářství

odvodnění pravobřežní části Napajedel 3 290 000

31 Vzdělávání

konvektomat pro školní jídelnu 2. základní školy Napajedla 550 000

rekonstrukce stupaček v 1. základní škole Napajedla 700 000

rekonstrukce rampy skladu školní jídelny 2. základní školy Nap. 250 000

33 Kultura církve a sdělovací prostředky

nové varhany v kostele sv. Bartolomějě, příspěvek 330 000

úvěr pro NTV cable,s.r.o. 550 000

odkanalizování Klubu kultury 700 000

34 Tělovýchova a zájmová činnost

dokončení rekonstrukce tělocvičny 2. základní školy Napajedla 350 000

č.p. 304, 3. etapa rek. části budovy pro sportovní zázemí 200 000

36 Bydlení, komunální služby  a územní rozvoj

DPS Pod Kalvarií - výstavba 16 bytových jednotek, dokončení 6 828 000

technická infrastruktura na Malině III, dokončení 950 000

DPS Sadová, výstavba 3 bytových jednotek 1 800 000

rezerva na fi nancování přípravy akcí realizovaných z dotací 550 000

stavební úpravy interiéru kaple v č.p. 305 200 000

veřejné osvětlení u DPS Pod Kalvarií 200 000

regenerace sídliště Nábřeží 3 000 000

 projektové dokumentace ostatní 200 000

 výkup pozemků 500 000

rekonstrukce dětských hřišť 250 000

skládka zeminy, rekultivace 250 000

celkem vybrané investice v roce 2007 24 638 000

Opravy (od 200 000 Kč)

23 Vodní hospodářství

 opravy ČOV 250 000

31 Vzdělávání

oprava vzduchotechniky v budově mateřské školy 600 000

33 Kultura církve a sdělovací prostředky

oprava zdi u radnice 200 000

opravy na Klubu kultury 200 000

36 Bydlení, komunální služby  a územní rozvoj

 neplánované opravy bytových domů 340 000

 neplánované opravy nebytových prostor - pronajímaných 340 000

celkem vybrané plánované opravy (stavební) v roce 2007 1 930 000

V celkové rozpočtované rezervě je stále 
vyčleněna rezerva na běžný provoz ve výši 1,5 
mil. Kč a rezerva na případné další investice 
ve výši 1,3 mil. Kč. Rada města má k dispozici 
čerpání rezervy (bez rozlišení) ve výši 0,83 mil. 
Kč na rok 2007. 

na danou akci. Je také vytvoře-
na rezerva na dofi nancování 
případných dalších dotačních 
titulů ve výši 0,5 mil. Kč. 
a) Třída 5 – běžné výdaje.

Celkový objem výdajů ve tří-
dě 5 – běžné výdaje je plánován 
v částce 83,1 mil. Kč. Tato pro-
vozní část rozpočtu obsahuje 
neinvestiční příspěvky města 
(jako zřizovatele) poskytnuté 
pro pokrytí části provozních 
nákladů příspěvkovým organi-
zacím města - 1. základní škola, 
2. základní škola, Mateřská škola 

Schválený rozpočet představuje závazné 
ukazatele, kterými je povinna se řídit v nadchá-
zejícím roce rada města při hospodaření s fi nanč-
ními prostředky města. A také příspěvkové 
organizace města jako příjemci neinvestičních 
příspěvků z rozpočtu města. 

Dne: 14. 2. 2007 zpracoval:  Ing. Ivo Šlíma, vedoucí fi nančního odboru

Příloha rozpočtu města na rok 2007 - příspěvky

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Název, IČO účel Kč

DDM Matýsek Napajedla, 75044862 neinvestiční příspěvek na činnost 385 000

Klub kultury Napajedla, 70286736 neinvestiční příspěvek na činnost 2 089 000

Mateřská škola Napajedla, 70979995 neinvestiční příspěvek na činnost 2 442 000

1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043 neinvestiční příspěvek na činnost 1 828 000

2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572 neinvestiční příspěvek na činnost 4 040 000

Služby města Napajedla, 71240063 neinvestiční příspěvek na činnost 11 303 000

celkem 22 087 000

Další příspěvky územně samosprávným celkům

Zlínský kraj, 70891320 na dopravní obslužnost 386 000

Zlínský kraj, 70891320 roční poplatek na JDTM ZK 19 000

celkem 405 000
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Nadstandardně postavená budova byla zprovozněna v roce
1998 dnes již zlikvidovanou společností Stival s r. o.“Sed-
mipodlažní budova nabízí k pronájmu kanceláře různých

velikostí a seskupení, komerční prostory v přízemí a 1. nadzem-
ním podlaží a v 6. patře luxusní konferenční /zasedací/ místnost
až pro 60 osob, vhodnou jako prezentační místnost, či aukční
sál,“ říká Karel Šesták, správce nemovitostí a dodává, že budově
je také zajištěno stravování. ■ Advertorial: ON 

7

• cena za 1m2 pronajaté plochy – 1500–2000 Kč / rok – doho-
da podle velikosti a typu

• cena za služby s nájmem spojené /ostraha, úklid, energie,
pojištění …/ 400 Kč / m2 a rok

• kanceláře pronajímáme se zařízením i jako volné prostory 
• na každé patře jsou nadstandartní toalety, 2 kuchyňky,

budova má dva výtahy.
• ve všech kancelářích je nainstalovaná strukturovaná kabe-

láž pro PC
• celý objekt je plně klimatizovaný
• nájemní smlouvy jsou uzavírány dlouhodobě s výpovědní

lhůtou po dohodě s klientem
• nabízíme možnost 24 hodin vstupu do pronajatých prostor
• celá budova je vybavena servisem pro invalidní osoby
• parkování pro osobní automobily zdarma
• v budově operují čtyři internetové společnosti, které našim

klientům za úplatu zajišťují služby podle požadavku zákazníka
• telefonní linky podle požadavků klienta přes digitální tele-

fonní ústřednu
• vhodné pro otevření oblastních pracovišť společností

s působností po celé ČR

Parametry pronájmu:

Lukrativní kancelářské a komerční pro-
story si můžete pronajmout v areálu
DLC Napajedla a. s. v průmyslové zóně
města Napajedla u silnice 1. třídy č. 55. 

Lukrativní nabídka pronájmu 

Další informace na 
sestak.karel@dlcnapajedla.cz

telefon 577 632 162 

Cvičíme ve fi tku
F I T C E N T R U M  S L A V I A ,  u l .  2 .  K v ě t n a  6 8 5 ,  a r e á l  S l a v i a  N a p a j e d l a 

OTEVŘENO:  Po – Pá 9:00 - 21:00 hod  •  So 15:00 - 21:00 hod 
Proč diety nefungují: aneb hubneme s rozumem 

• Stanovíme si dietu příliš přísnou a trápíme se hlady. Nakonec to nevydržíme a začneme zase jíst.
• Neomezíme při dietě jen tučná a sladká jídla, ale všechna jídla. Našemu tělu pak schází důležité látky, 

což vede k tomu, že orgány nefungují tak, jak mají. Následkem je únava, slabost, neklid a objevují se 
i zdravotní problémy. A to je další důvod, proč musíme dietu ukončit.

• V dnešní uspěchané době chceme, jako většina lidí, všechno hned a bez námahy. Chybí nám trpělivost 
a vytrvalost.

• Věříme reklamám na zázračné pilulky. Kdyby opravdu jen bez práce a jen za těch pár set korun fungovaly, 
tak všechny „celebrity“ mají dávno krásné postavičky.

• Čím více máme zkušeností s různými dietami, tím je méně pravděpodobné, že „nová“ dieta bude 
fungovat. Jak dlouho a moc si věříme? 

Jak hubnout bez diety:
• Optimální a zároveň efektivní způsob snižování nadváhy je rozumná úprava stravování a správné 

zvýšení pohybu.
• Ostatní metody jsou nespolehlivé, drahé a navíc s rizikem poškození zdraví. Neřeší také samotnou 

příčinu vzniku nadváhy – nezdravé stravování a sedavý způsob života.
Máme své zkušenosti:

V průběhu měsíce srpna 2006 proběhl kurz snižování nadváhy, kterého se zúčastnilo 10 zájemkyň 
ve věku 26–66 let. Scházely se 2 krát týdně 1,5 hodiny, pod vedením výživového poradce a cvičitelky 
Mgr. Evy Urbanové.

V tomto čase se věnovaly změně stravovacích návyků a životního stylu, cvičily přiměřeně svým možnostem 
a naučily se kladně vnímat své tělo. Během 12 lekcí zhubly 37 kg.

Na základě nových poznatků si dále udržují své hmotnosti. Některé u nás pravidelně pokračují ve 
cvičení, zvyšují své dovednosti, sebevědomí a dále upravují a formují své tělo.

Připravujeme: „II.Kurz snižování nadváhy“
V srpnu 2007 ( pondělí a středa ) opět pod vedením Mgr. Evy Urbanové, odborný garant pro individuální 

výživové poradenství. Objednávky tel. 604615533 , e-mail: sportklubeva@mujbox.cz
Bližší informace Vám poskytneme na tel.: 728 341 341
Akce březen:  Pá 2. 3. – 17 hod. II.Slavia tour 2007 2. kvalifi kační turnaj ve stolním tenise 
 So 3. 3. – 16:30 hod. interval aerobik s Mirkou
 Ne 11. 3. – 14 – 17 hod. cvičení s Evou Urbanovou, povídání o výživě a hubnutí
 Pá 16. 3. – 17 hod. II.Slavia tour 2007 3. kvalifi kační turnaj ve stolním tenise
 So 17. 3. – 16:30 hod. interval aerobik s Mirkou
 Pá 23. 3. - 17 hod. II.Slavia tour 2007 fi nálový turnaj ve stolním tenise
 So 31. 3. – 16:30 hod. interval aerobik s Mirkou
Akce duben:  So 14. 4. – 16:30 hod. interval aerobik s Mirkou           

Informace o napojení na kanalizaci

V souvislosti s dlouhodobým a podrobným monito-
rováním kanalizační sítě pomocí kamerového vozu si 
dovolujeme upozornit občany, že vypouštění odpad-
ních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu bez 
uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních 
vod je považováno za NEOPRÁVNĚNÉ, a to dle zákona 
o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v plat-
ném znění. Neoprávněné vypouštění odpadních vod 
do kanalizace je přestupkem nebo správním deliktem, 
za který může být příslušným obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností uložena pokuta až do výše 
100 000 Kč.

Z tohoto důvodu budou od 1. 3. 2007 příslušnému 
vodoprávnímu úřadu, případně i Policii ČR, ohlašovány 
všechny zjištěné případy neoprávněného vypouštění 
odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, 
provozované Zlínskou vodárenskou, a.s., a dále bude 
za dobu neoprávněného vypouštění odpadních vod 
doúčtováno stočné. 

Do 1. 3. 2007 mohou majitelé nemovitostí, které jsou 
napojeny na veřejnou kanalizaci provozovanou Zlínskou 
vodárenskou, a.s. bez jakékoli sankce nebo zpoplatně-
ní přihlásit kanalizační přípojku a uzavřít smlouvu 
o odvádění odpadních vod. To lze provést kdykoli 
nahlášením vašich kontaktních údajů na bezplatné 
lince 800 100 063. O dalším postupu budete následně 
vyrozuměni poštou. Bližší informace získáte po telefonu 
u paní Verbovské 577 124 233, e-mailem na: info@zlv.cz, 
a nebo osobně přímo na Zákaznickém centru ve Zlíně-
Loukách, Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín. Úřední hodiny ZC: 
pondělí a středa 8 – 11, 12 – 17 a ve čtvrtek 8 – 11 hod.

 
Ve Zlíně dne 1. března 2007  Zlínská vodárenská, a.s. 

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
MASARYKOVO nám. 75, NAPAJEDLA

KONTAKT - 777 257 305

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí  13.00 - 17.00 hod.
Úterý dle telefonické dohody

Středa  8:00-12:00  13:00-17:00 hod
Čtvrtek  8:00-12:00 hod

Pátek dle telefonické dohody

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO
Motoristy

pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění
Občany

pojištění v oblasti životního i neživotního pojištění
Podnikatele

zajistíme kvalitní pojištění jejich fi rmy
Také poskytneme servis na již uzavřené 

pojistné smlouvy.

Těšíme se na setkání s novými i stávajícími klienty.
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Dětem, které rády malují, kreslí a realizují 
své nápady a fantazie na papíře, je určen 
zájmový útvar „Malování pro každého“. Zde 
se seznamují s různými výtvarnými technikami 
a rozvíjejí své malířské dovednosti, vytvářejí 
různé dárečky, dekorativní předměty či obráz-
ky pro své blízké. 

Že děti rády tvoří a soutěží, o tom není 
pochyb. V činnosti školní družiny 2. základní 
školy v Napajedlích proto pořádáme každý 
měsíc akce, kterých se účastní všechna její 
oddělení. V roce 2006 oslavila naše škola své 
20. narozeniny, a tak se toto téma promítalo 
i do činností v rámci projektu „Naše škola“. 
Od září do prosince děti kreslily paní učitelku, 
svou třídu, vytvořily prostorový model školy, 
zpracovávaly dotazníky o svých vyučujících 
a ty opět výtvarně dotvářely. Všechny jejich 
práce pak byly vystaveny ve společných pro-
storách školní družiny. 

Na podzim jsme uspořádali soutěž „O nej-

Školní družina a rozvíjení zájmù dìtí
lepší košťátko“, kde děti uplatnily svou fantazii 
při práci s přírodninami. Nejvíce se líbilo dílko 
T. Kunzové a kolektivní práce 2. oddělení. Na 
konci listopadu před návštěvou hasičů byla 
námětem další výtvarné soutěže „Práce hasičů 
očima dětí“. Nejlepší výtvory vybrali a ocenili 
právě hasiči při své besedě. V prosinci jsme 
vyráběli různé dárečky, vánoční přáníčka 
a adventní vazby. 

To, že máme rádi zvířata, je jasná věc. 
Děti tedy popustily uzdu své fantazii a začaly 
různými výtvarnými technikami ztvárňovat 
své většinou čtyřnohé a chlupaté miláčky. 
Do této soutěže se zapojili všichni ze školní 
družiny,. Ze všech výtvorů vybereme pět a ty 
poputují v únoru na soutěž do Zlína. Uvidíme, 
jestli uspějeme v konkurenci ostatních škol. 
V každém případě se malí výtvarníci velmi 
snažili a strávili nad ztvárněním zvířátek 
příjemné chvíle.

Miroslava Krejčiříková, vychovatelka ŠD

Ve čtvrtek 1. února 2007 se v době od 14 
do17 hodin uskutečnil zápis dětí do prvních 
tříd. K zápisu na naši školu se dostavilo 71 dětí, 
z nichž 58 se stane budoucími prvňáčky ve 
školním roce 2007/2008. Rodiče 13 dětí požádali 
o odklad školní docházky. Ředitelství zastou-
pené PaedDr. Miroslavem Veselým, zástupkyní 
ředitele pro 1. stupeň Mgr. Evou Bělíčkovou 
a zástupcem ředitele pro 2. stupeň Mgr. Sta-

Zápis do1. tøídy 2. základní školy Napajedla

Lyžaøský výcvik
Ve dnech 4.-9. 2. 2007 se zúčastnili žáci 7. 

tříd 2. základní školy Napajedla tradičního 
lyžařského výcviku v lokalitě Martiňák – Horní 
Bečva. Zúčastnilo se ho 38 žáků, vedoucím 
kurzu byl Mgr. Jindřich Polák, instruktory 
pak Mgr. Katarína Marčíková, Mgr. Zuzana 
Pištěcká. O zdraví všech zúčastněných se 
starala zdravotnice Eliška Harníková. Žáci 
byli jako obvykle rozděleni podle úrovně do 
tří družstev. Vedle oblíbených soutěží jako 
Miss (Markéta Jurčová – 7. A) a Missák (Jakub 
Babica – 7. A), si žáci zazávodili ve slalomu, 
kterému dominovali v 1. družstvě Pavla 
Skrášková, ve 2. skupině Daniel Kolář a ve 
3. družstvě Václav Novák. Jako jedni z mála 
letošních lyžařů si účastníci kurzu mohli užít 
sněhové pokrývky a co víc, kurz se obešel 
bez zlomenin a nemocí. Více fotografi í najdete 
na internetových stránkách školy – www.
novaskola.napajedla.net

Žáci 2. ZŠ bodují v Dìjepisné olympiádì
V úterý 6. 2. 2007 se na ZŠ Komenského ve 

Zlíně konalo okresní kolo 36.ročníku Dějepis-
né olympiády. Tématem olympiády byl letos 
Zločin a trest v našich dějinách. Naši školu 
reprezentovali dva žáci. Adam Strašák (9. A) 
byl vítězem školního kola a své historické 
znalosti zúročil i v kole okresním, kde s výraz-
ným bodovým rozdílem překonal všechny své 
soupeře a umístil se na 1. místě. Jana Niklová 
(9. B) obsadila 5. místo. Oba žáky na soutěž 
připravovala a také doprovázela Mgr. Jana 
Vodicová.

nislavem Gabrielem spolu s pedagogy nové 
školy děkují rodičům za důvěru, kterou naší 
škole projevili a jíž si vážíme. Naší společnou 
snahou je vytvořit vašim dětem v naší škole 
příjemné a bezpečné prostředí, kam budou 
rády chodit, a zprostředkovat kvalitní a plně 
aprobovanou výuku. A na vás, milí prvňáčci, 
se všichni moc těšíme 3. září 2007 na nádvoří 
naší školy.

Pedagogové 2. ZŠ Napajedla, Komenského 298

Dne 13. února 2007 se žáci 5.A 2. základní školy Napajedla zúčastnili okresního fi nále ve vybíjené, 
kde v boji se silnou konkurencí obsadili celkové 3. místo. Své síly změřili se 4 družstvy: 1. ZŠ (Zlín), 
3. ZŠ (Zlín), 4. ZŠ (Zlín) a ZŠ Mysločovice. Za svůj sympatický výkon si pak odnesli pohár a diplom. 
Nejlepším „střelcem“ družstva byl s celkovým počtem 19 vybitých protihráčů Patrik Řezníček.

Okresní kolo ve vybíjené

(vítězné foto Petra Němce. Další fotografi e možno 
vidět na www.novaskola.napajedla.net)

Fotografická soutìž: 
Nejhezčí pohled na místo, kde žiji...

Pro žáky, kteří se rádi dívají kolem sebe 
s otevřenýma očima, uspořádali letos učitelé 
zeměpisu na 2. základní škole Napajedla, 
Komenského 298 netradiční fotografickou 
soutěž. I když kvantitativně se nezúčastnilo 
soutěže tolik fotografů, jak jsme očekávali, 
musíme říct, že kvalitativně šlo o velmi pove-
denou soutěž. „Mladí“ fotografové prokázali, 
že jim tvorba fotografi e není cizí a že dokáží 
najít vhodný objekt k zadanému tématu. 
Ovšem vyhrát může pouze jeden, a tak pořadí 
na prvních místech dopadlo následovně: 1. 
místo: Petr Němec, 2. místo: Marek Valouch, 3. 
místo: Iva Ježíšková (všichni z 9.C). Výhercům 
gratulujeme a všem účastníkům mnohokrát 
děkujeme, že se podělili o svůj pohled na svět 
prostřednictvím čočky fotoaparátu. 

Mgr. Jindřich Polák
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Ve dnech 15. a 24. ledna 2007 se konaly 
přijímací zkoušky na Střední uměleckoprů-
myslovou školu v Uherském Hradišti - státní 
školu s dlouholetou tradicí, která byla založena 
již v první polovině 20. století podnikatelem 
Tomášem Baťou. V české republice je spolu 
s pražskou Střední průmyslovou školou gra-
fi ckou považována za velmi prestižní školu 
uměleckého zaměření. Jejím cílem je propojit 
umění s každodenním životem, to znamená 
vytvářet věci esteticky a umělecky hodnotné, 
avšak také užitné.  

Ze ZUŠ R.Firkušného Napajedla, kde se tito 
žáci systematicky připravovali, se talentových 
zkoušek zúčastnilo osm uchazečů. V prvním 
kole, které se skládalo z ukázky domácích 
prací, kresby portrétu, modelování antické 
hlavy a malby fi gurální kompozice si naši 
žáci vedli velmi dobře: Umístili se v první 
polovině bodového hodnocení. Do druhého 

Úspìchy žákù ZUŠ R.Firkušného Napajedla pøi 
talentových zkouškách na støední umìlecké školy

kola se probojovalo všech osm z nichž Barbo-
ra Cekotová se umístila na krásném druhém 
místě v celkovém bodovém ohodnocení všech 
zúčastněných a na prvním místě grafi ckého 
oboru, na který byla po závěrečném druhém 
kole přijata.

 Ve druhém kole, kde žáci zpracovávali 
úkoly z oboru, o který měli zájem, uspělo 
opět všech osm uchazečů ZUŠ R.Firkušného 
Napajedla. Jsou to:
1. Barbora Cekotová - obor propag. grafi ka
2. Renata Cziroková - obor oděv
3. Luisa Čevorová - obor design
4. Karolína Foltýnová – obor design
5. Lucie Kaňovská - obor propagační malba
6. Karolína Kudláčková - obor keramika
7. Pavlína Rozsypalová - obor obuv 
8. Renata Vránová - obor propagační malba

Všem zmíněným srdečně gratuluji!
p.uč. Kristýna Lagová, výtvarný obor

Konverzaèní soutìže v cizích jazycích 
Jako každoročně, i letos se na naší základní 

škole konaly konverzační soutěže v cizích jazy-
cích. Co si vůbec představíme pod pojmem 
jazyková konverzační soutěž? Je to jedna 
z možností, kde si děti mohou porovnat své 
jazykové znalosti a konverzační dovednosti, 
které nastřádaly během studia na základní 
škole, se svými spolužáky. Již během vyučova-
cích hodin děti trénují na jednotlivé disciplíny 
samotné soutěže, která se skládá ze tří částí. Jsou 
to – poslechová část, kde soutěžící odpovídají 
na otázky dle audionahrávek, dále následuje 
vyprávění na předem přichystaná témata (např. 
moje rodina, město, volný čas a koníčky, sporty, 
nákupy, jídlo a pití …) a třetí, pro mnohé nejob-
tížnější část, je řešení jazykových situací.

Německá soutěž proběhla již v prosinci 
loňského roku a angličtináři soutěžili v druhém 
lednovém týdnu. 

V angličtině nejlépe dopadli tito žáci: 
v kategorii 6. tříd vybojovala první místo Míša 
Skoupilová (6.C), druhé místo Tereza Jašková 
(6.C) a třetí místo Kristýna Geržová (6.B). Ze 

sedmých ročníků byla nejúspěšnější Eliška 
Boráková (7.A), na druhém místě skončil Mirek 
Tomášek (7.B) a na třetím místě Michal Gregor 
(7.A). V kategorii starších žáků tj. 8. a 9. roč. 
bylo pořadí následující. Na prvním místě Katka 
Klhůfková (8.C), na druhém Míša Babáčková 
(9.C) a na třetím Pavla Polášková (8.D).

 V němčině se v kategorii sedmých ročníků 
nejlépe umístila Katka Gabrhelíková (7.B) 
následována Hankou Zámečníkovou (7.A). 
V kategorii volitelné němčiny se na prvním mís-
tě umístila Lenka Švejčarová (9.B), na druhém 
místě Alena Cigošová (9.B) a na třetím místě 
Edita Hudečková (8.D). V kategorii starších 
žáků obhájil první místo Otto Ramstorfer (8.C), 
na druhém místě se umístil Zdenek Vendolský 
a Kristýna Zelíková (9.C) a na třetím místě 
Marek Valouch a Michaela Zelíková (9.C).

Všem soutěžícím děkujeme a gratulujeme 
k výbornému umístění. Doufáme, že je sebe-
menší neúspěchy neodradí od elánu a chuti 
dalšího studia cizích jazyků. 

Sekce cizích jazyků, ZŠ Komenského 298

Knihovna Napajedla se stále těší velké náv-
štěvnosti. V roce 2006 přišlo do knihovny 1 095 
registrovaných návštěvníků, ti udělali celkem 
12 201 návštěv a půjčili si 56 142 knihovních 
dokumentů.

Fond knihovny byl obohacen o 876 knih 
beletrie, naučné literatury, a to pro dospělé čte-
náře i pro děti. Celkový počet knih k 31.12.2006 
činí 23 312, takže rozhodně je z čeho vybírat.

Hlavním úkolem knihovny je půjčovat knihy 
a časopisy. Poskytuje rezervaci titulů z vlastní-
ho fondu a v posledních letech se stále zvyšuje 
zájem čtenářů o tzv. meziknihovní výpůjční 
službu. V roce 2005 projevilo zájem o půjčení 
knihy z jiné knihovny v rámci České republiky 
65 čtenářů, v loňském roce už 120. Jedná se pře-
devším o zapůjčení naučné literatury, hlavně 
o materiály ke studiu na středních a vysokých 
školách. Knihy půjčujeme z Krajské knihovny 
Františka Bartoše ve Zlíně, ale i z knihoven 
v Plzni, Liberci, Českých Budějovicích, Ostra-
vě, Olomouci, Otrokovicích, Kladně, Ústí nad 
Labem, Jindřichově Hradci, Praze a Kroměříži. 
Důležité je, aby čtenáři vraceli takto půjčené 
knihy včas, aby si naše knihovna udělala dob-
ré jméno a mohla se s požadavky na ostatní 
knihovny vždy obrátit.

 V říjnu 2006 byla knihovna vybavena dvěma 
novými počítači s tiskárnami a skenery pro prá-
ci na internetu. Obě tato počítačová vybavení 
byla získána z „Projektu rozšíření internetu do 
knihoven ve Zlínském kraji“, ze „Společného 
regionálního operačního programu (SROP)“. 
Tento projekt je spolufi nancován Evropskou 
unií a Město Napajedla se na něm podílelo 
uhrazením 11% z pořizovací ceny. Tyto počítače 
mohou zájemci využít i k práci v MS Wordu 
a MS Excelu.

V loňském roce připojení k internetu využilo 
831 zájemců.

Aby do knihovny přišlo co nejvíc uživatelů, 
pořádá pro ně nejrůznější akce – besedy, sou-
těže, výstavky, burzy starších knih a časopisů 
a také prodlužuje běžnou výpůjční dobu.

Vděčné jsou zejména soutěže pro děti. 
V loňském roce byla vyhlášena výtvarná soutěž 
Namaluj a pojmenuj si svého broučka, které 
se zúčastnili žáci 1. až 3. tříd obou zdejších 
základních škol. Soutěž byla vyhlášena ke 160. 
výročí narození autora Broučků Jana Karafi áta 
a ke 130. výročí 1.vydání tohoto díla. Aby si 
děti udělaly lepší představu o tom, jak by 
měl brouček vypadat, zapůjčili jsme pro ně 
loutky Broučka a Verunky z napajedelského 
loutkového souboru Klubíčko. Všechny práce 
jsou vystaveny v chodbě před knihovnou 

Ohlédnutí za èinností Knihovny Napajedla v roce 2006
a nejúspěšnější malíři byli odměněni.

Další dětskou soutěží byla Tajemná šifra. 
Dlouhodobá soutěž byla určena všem dětským 
čtenářům knihovny. Jejich úkolem bylo pomocí 
tajemného písma vyluštit šifru a splnit úkol, 
který šifra skrývala. Nejúspěšnější luštitelé 
byli rovněž odměněni.

Na záludné otázky Pohádkového dotazní-
ku odpovídali všichni žáci 2.tříd. Na základě 
vyplnění tohoto dotazníku se zájemci mohli 
stát čtenáři Knihovny Napajedla. Dotazníky 
visí také v chodbě před knihovnou a všichni 
zájemci si je mohou přečíst.

14. listopadu 2006 v rámci besedy v Klubu 
důchodců byla vyhlášena soutěž pro starší 

občany Napajedel – Seniorský kviz. Jeho úko-
lem bylo seniory pobavit a zároveň prověřil 
jejich znalosti o našem městě. Uzávěrka sou-
těže byla 31.ledna 2007. Ze všech zúčastněných 
budou vylosováni výherci.

Pro všechny, kteří ještě nejsou čtenáři 
Knihovny Napajedla, připomínáme její 
výpůjční dobu: 

Oddělní pro dospělé Oddělení pro děti

Pondělí 13.00 – 17.30 
Úterý 09.00 – 11.30 13.00 – 16.00
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 09.00 – 11.30 
  13.00 – 17.30 13.00 – 16.00
Pátek 13.00 – 17.30 
Všechny březnové čtvrtky bude půjčovní 

doba prodloužena do 19.30 hodin.
 Martina Hrančíková a Svatava Ondrášová

Knihovna Napajedla
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Bøezen 2007  

Kino Napajedla
 Ne 4. 3. v 19:30 hodin

 DÉJÀ VU
 Sci–fi  thriller USA, režie: T. Scott, hrají: D. 

Washington, P. Patt, V. Kilmer, motto: “Co 
když je to něco víc než jen váš pocit?”, pří-
stupný od 12 let, 127 min., vstupné 65 Kč

 St 7. 3. v 19:30 hodin
 ODSOUZENI ZEMŘÍT
 Thriller SRN a USA natočen podle skutečné 

události, režie: Hans Horn, hrají: Susan May 
Pratt, Richard Speight Jr., Niklaus Lange, 
motto: “Tak blízko nikdy nebylo tak dale-
ko”, přístupný od 15 let, 95 min., vstupné 
60 Kč

 Ne 11. 3. v 19:30 hodin
 ILUZIONISTA 
 Historické drama USA, režie: Neil Burger, 

hrají: Edvard Norton, Paul Giamantti, Rufus 
Sewell, motto: „Magie, která vás pohltí“, pří-
stupný od 12 let, 110 min., vstupné 60 Kč

 St 14. 3. v 19:30 hodin
 DOKONALÝ TRIK
 Thriller USA, režie: Christopher Nolan, hrají: 

Hugh Jackman, Christian Bale, Michael 
Caine, přístupný od 12 let, 130 min., vstupné 
65 Kč

 Ne 18. 3. v 19.30 hodin
 PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
 Krimi komedie ČR, režie: Jiří Chlumský, hrají: 

Michal Suchánek, Ondřej Vetchý, Tomáš 
Hanák, motto: „Tři kamarádi, tři pravidla, 
tři zločiny…“, mládeži přístupný, 110 min., 
vstupné 65 Kč

 DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 
 – vstupné: děti 25 Kč dospělí 30 Kč

 St 21. 3. v 16 hodin – Lovecká sezóna
 Čt 22. 3. v 16 hodin – Asterix a Vikingové
 Pá 23. 3. v 16 hodin – Pásmo pohádek pro 
nejmenší

 Ne 25. 3. v 19:30 hodin
 SMRTÍCÍ NENÁVIST
 Horor USA, pokračování celosvětového 

kinohitu, režie: Takashi Shimizu, hrají: 
Sarah Michelle Gellar, Amber Tamblyn, 
Arielle Kebbel, přístupný od 12 let, 103 min.,  
vstupné 60 Kč

 St 28. 3. v 19:30 hodin
 JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
 Celovečerní povídkový animovaný fi lm 

ČR, režie: Jan Balej, motto: „Co všechno 
se může odehrát během  jedné noci, v jed-
nom městě?“. Mládeži přístupný, 75 min., 
vstupné 60 Kč.

 6. března, 19:30 hod., vstupné 60 Kč
 TSOTSI
 Jihoafrická rep./GB 2005, 94 min., titulky, 

scénář a režie: Gavin Hood. Zajímavá je 
sama hádanka, jestli se hrdlořez může 
postarat o malé dítě, což plodí mnohé 
zajímavé a nečekané gagy a situace. Uvi-
díme ale také dvě silné scény. V jedné 
Tsotsi s hladovým dítětem přepadne 
mladou maminku, aby ji s pistolí v ruce 
donutil nakojit jeho nového drobečka. 
V druhé vystopuje žebrajícího invalidu, 
chce ho okrást o vyžebrané peníze, 
ovšem v poslední chvíli to nedovede 
provést – místo toho si povídají o životě. 
Ocenění: Oscar 2006, Zlatý globus, MFF 
Toronto – Cena diváků.
 13. března, 19:30 hod., vstupné 60 Kč

 TAXIDERMIA
 Maďarsko/Rakousko/Francie 2006, 

91 min., titulky. Scénář a režie: György 
Pálfi . Provokativně ohavný fi lm, který 
ve třech šokujících příbězích předvádí 
sebezničující „adrenalinové“ chování, 
dovedené do absurdní nadsázky: od 
pudového sexu přes bizardní vrcholový 
sport až k privátní posedlosti vycpáváním. 
Záliba v až surreálné odpudivosti se stává 
základní položkou fi lmové estetiky.
 20. března, 19:30 hod., vstupné 60 Kč

 ZVEDÁ SE VÍTR
 BG/Německo/Itálie/Španělsko/Fran-

cie/Irsko 2006, 127 min., titulky, režie: 

Filmový klub Charlie v Kině Napajedla
Na Kapli 459, tel.: 577 944 247, 777 019 109

www.artfi lm.cz/charlie2

Podporováno Městem Napajedla

Pozor vždy v úterý - začátek je v 19.30 hod.

PROJEKT 100 / 2007, www.projekt100.cz

Ken Loach. Drama o partyzánském 
boji irských katolíků s britskou oku-
pační armádou na počátku dvacátých 
let minulého století svým okázalým 
straněním irským vlastencům vcelku 
pochopitelně pohoršilo všechny, kdo 
vidí konfl ikt jinak a mají v živé paměti 
důsledky Irské republikánské armády. 
Ocenění: Zlatá palma na MFF v Cannes 
2006

 27. března, 19:30 hod., vstupné 60 Kč
 CESTA DOMŮ
 Čína 1999, 89 min., titulky, režie Zhang 

Yimou. Průzračně jednoduchá love story 
negramotné vesnické dívky a mladého 
učitele je pro režiséra Z. Yimoua cestou, 
jak reagovat na realitu současné Číny, jejíž 
dramatický ekonomický rozvoj narušuje 
tradiční hodnoty a vazby čínské společ-
nosti, aniž je nahrazuje něčím novým. 

Připravujeme:
 3. 4. - Zrcadlo
 10. 4. - Třetí muž
 17. 4. - Na sever Severozápadní lin-
kou
 24. 4. - Mechanický pomeranč
 1. 5. - Pat Garrett a Billy the Kid

 Zcela nový fi lm proslulého „enfant ter-
rible“ mezi světovými režiséry ! 
 8. 5. Kdo je tady ředitel 

 premiera - komedie, scénář a režie: Lars 
von Trier.

 

Orientaèní pøehled bøeznových akcí v Napajedlích
6. 3. 2007 Předsálí kina Březen, měsíc knihy-burza do 30.3.
7. 3. 2007 Knihovna Internet pro seniory
7. 3. 2007 ZUŠ Okresní kolo soutěže v komorní hře
10. 3. 2007 Sokolovna Ples II. ZŠ
13. 3. 2007 Klub důchodců Seniorský kvíz-beseda nad hist. Fotografi emi
14. 3. 2007 Knihovna Internet pro maminky
březen Muzeum výstava Divadlo v Napajedlích
březen ZUŠ Absolventské přehrávky, třídní besídky
březen Kino Dětský fi lmový festival
17. 3. 2007 Zámek Zámecký bál
20. 3. 2007 Jarmark Trhy na náměstí
21. 3. 2007 Knihovna Internet pro začátečníky
22. 3. 2007 Klub přátel hudby Jarní koncert
23. 3. 2007 Matýsek Recitační soutěž - okr.kolo
24. 3. 2007 Matýsek Šachový turnaj
24. 3. 2007 Klub kultury Celostátní košt hub
24. 3. 2007 M2M Učit se žít spolu
25. 3. 2007 Sokolovna Schůze členů Ryb. Spolku Napajedla Spytihněv
25. 3. 2007 M2M Učit se žít spolu
31. 3. 2007 Hasiči Železná sobota
1. 4. 2007 Farnost Napajedla Živá křížová cesta
2. 4. 2007 Matýsek Velikonoce v Matýsku
4. 4. 2007 Matýsek Velikonoční zajíček
5. 4. 2007 Matýsek Velikonoční čtvrtek
5. 4. 2007 Farnost Napajedla Promítání pro tříkrálové koledníky
6. 4. 2007 KČT a ATOM Pod jarní pálavou-cyklo
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Únorové Napajedelské noviny uveřejnily 
fotoreportáž z návštěvy delegace města 
Napajedla na vzpomínkových akcích v Klaku 
a Ostrém Grúni na Slovensku při příležitosti 
62. výročí vyvraždění značné části obyvatel 
a vypálení těchto obcí 21. ledna 1945.

Přátelství mezi naším městem a oběma slo-
venskými obcemi je velmi starého data. Styky 
představitelů našeho města s jejich slovenskými 
partnery, jakož i styky obyvatel našeho města 
s obyvateli těchto obcí, byly na delší dobu přeru-
šeny, v r. 2002 byly naštěstí obnoveny a dosahují 
v poslední době zvýšené intenzity.

První obnovenou návštěvu Klaku na podzim 
r. 2002 uskutečnila delegace města, vedená teh-
dejší starostkou PaedDr. Libuší Pacholíkovou, 
následovalo pozvání na vzpomínkovou akci v r. 
2003, kdy delegaci vedl starosta, již také bývalý, 
MVDr. Antonín Černocký. Tyto vzpomínkové 
akce se konají každým rokem, návštěvy delegací 
také. Letošní delegaci vedla již nová starostka, 
Ing. Irena Brabcová. 

Účelem návštěv nejsou jen samotné vzpo-
mínkové akce, ale snaha o rozšíření spolupráce 
nejen mezi úřadem a představiteli našeho města 
s obecními úřady a představiteli slovenských 
obcí, ale i mezi našimi a jejich občany.

Již v r. 2004 navštívila obě slovenské obce 
delegace obou našich škol, aby zjistila možnosti 
zimních lyžařských kurzů. Školy tam sice nejezdí, 
ale informace o možnostech turistiky zimní i letní 
už využívají i další napajedelští občané.

V r. 2005 se uskutečnil autobusový zájezd 
do Klaku i Ostrého Grúně při příležitosti 60. 
Výročí skončení 2. světové války. Autobus byl 
plně obsazen a nejeli jen důchodci. Bylo velmi 
pěkné, až dojemné, když se mnozí účastnici 
zájezdu zase po dlouhé době setkali se svými 
slovenskými přáteli a známými. V létě pak 
přijeli naši přátelé z obou obcí na napajedelské 
Moravské chodníčky.

Již loni se zúčastnili naši zástupci soutěže 
v kosení v Ostrém Grúni, letos se tato soutěž 
bude konat ještě ve větším měřítku. Při této 
příležitosti se opět uvažuje o autobusovém 
zájezdu na Slovensko.

Ze vzpomínané fotoreportáže můžete vidět, 
jak velká důležitost se těmto akcím na Slovensku 
přikládá. Jen té letošní se zúčastnili předseda 
slovenské vlády Róbert Fico, Milan Číč, vedoucí 
kanceláře prezidenta SR, zastupující preziden-
ta SR Ivana Gašparoviče, poslanci za stranu 
SMER, rumunská delegace s velvyslancem 
a jeho ženou, dále válečným veteránem, který 
se zúčastnil osvobozování Klakovské doliny, 
a primátory několika rumunských měst, před-
stavitelé slovenského Svazu protifašistických 
bojovníků, Komunistické strany Slovenska, 
primátoři a starostové mnoha měst a obcí. Nelze 
vyjmenovat všechny. Naše delegace se mezi 
nimi neztratila, naopak byla řazena v průvodu 
i vítána na jednom z předních míst. 

Při této příležitosti bych chtěl čtenářům NN 
připomenout, co je důvodem k uvedeným 

vzpomínkovým akcím, čeho se 62. výročí týkalo 
a jaký k němu má naše město vztah.

Obyvatelstvo Klaku a Ostrého Grúně, ale 
nejen těchto dvou obcí, ale všech obcí Kla-
kovské doliny, v době Slovenského národního 
povstání podporovalo povstalecké jednotky. 
Po přechodu povstalců do hor, pohoří Vtáčnik, 
zásobovalo potravinami i šatstvem příslušníky 
2. Československé partyzánské brigády Za slo-
bodu Slovanov, partyzánskou brigádu kapitána 
Jána Nálepku, Jan Žižka a Vorošilov.

Tato podpora partyzánům měla za následek 
odvetu, která svou obludností a krutostí nemá 
obdobu v popisu fašistických vražd na celém 
Slovensku. Není asi nadsázkou srovnání s čes-
kými Lidicemi, i když vyvraždění jejich občanů 
se odehrálo již v červnu r. 1942 a nacisté svůj 
zločin rozhlásili do celého světa. 

Přepad Ostrého Grúňa a Klaku naplánoval 
štáb speciální protipartyzánské jednotky Ede-
lweiss na 21. leden 1945. Přepadu předcházela 
rekognoskace vyhlídnutých objektů a vyhod-
nocení informací zpravodajců bezpečnostní 
policie a služby (SIPO a SD) a nejdůvěrnějších 
zpráv od místních konfi dentů z Německé strany 
(DP) z Velkého Pole a Píly, obcí sousedících 
s oběma obcemi. 

Vrahové z jednotky Edelweiss, její kozácké, 
muslimské a slovenské roty, jíž velel kapitán 
Ladislav Nižňanský, v součinnosti se speciální 
jednotkou SS, vyzbrojené samohybnými děly 
a obrněnými vozidly, a se stočlenným oddílem 
německé domobrany (HS) z Velkého Pole a Píly, 
přepadli nejdříve obec Ostrý Grúň, kde v domě 
Izidora Debnára a v dalších domech postupně 
zavraždili 62 osob, hlavně starců, žen i malých 
dětí, vždyť Margitě Truskové bylo sedm let, Márii 
Debnárové osm, atd. Vraždění přežili jen pan 
František Debnár, tehdy třináctiletý, a paní Hana 
Nováková. Oba jmenované naši občané znají ze 
svých návštěv Ostrého Grúně, s panem Debná-
rem se však už nepotkají, na podzim zemřel.

Po krvavém masakru v Ostrém Grúni vtrhli 
alkoholem opojení vrazi do Klaku, kde zavraž-
dili dalších 84 osob, opět většinou starců, žen 
a dětí. Tříměsíční Jozefi nku Haringovou rozbil 
o stěnu domu, její matku zastřelili, zastřelili i děti 
Martina Bistu, Editka měla čtyři roky, Jožko osm 
a Marienka devět, Stanko Adam měl tři a půl 
roku. Po bestiálním mučení ještě živého hodili 
do plamenů hořícího domu jedenadvacetiletého 
zraněného partyzána Martina Herku. Ze zajiš-
těných občanů se zachránil jen jeden.

Zbývající obyvatelé obce byli soustředěni 
na volném prostranství před kapličkou před 
ústím kulometů. Vykonání ortelu pozdržel místní 
farář, který vrahy uprosil o trochu času, aby se 
farníci mohli připravit na smrt. Z neznámého 
důvodu však po příjezdu motospojky, která 
doručila telegram veliteli trestné výpravy, vrazi 
přerušili vraždění a omezili se na vyplenění 
a vypálení obce.

V obou těchto obcích bylo zavražděno více 
než 160 osob, z toho 56 žen a 38 dětí. Plenění 

a vypalování 
pokračovalo i 24. ledna, celkem 
bylo vypáleno v Ostrém Grúni 112 domů a 78 
hospodářských budov, v Klaku pak 132 domů 
a hospodářských budov. Nebyl ušetřen ani 
klakovský kostel, nebyl sice zapálen, ale palbou 
ze samohybných děl byla rozstřílena jeho věž 
a střelbou z ručních zbraní byl zdemolován jeho 
oltář. Vypáleny byly i evakuované sousední 
obce Hrabičov a Župkov a všechny samoty 
v Klakovské dolině, aby je nemohli používat 
partyzáni.

Co následovalo potom, jak se do Klakovské 
doliny dostala Napajedla, o tom se zmiňuje dopis 
předsedy Národního výboru v Klaku, Jána Ben-
če, z r. 1985 Okresnímu výboru Národní fronty ve 
Žiaru nad Hronom, z něhož cituji výňatek: 

„V měsíci dubnu 1945, kdy mohutný vichr 
od východu odvál těžké mraky fašistické 
poroby a naše obec byla v úplných troskách, 
napajedelské ženy napsaly na bývalý party-
zánský svaz do Bratislavy dopis, že by chtěly 
poskytnout pomoc některé fašisty zničené 
obci na Slovensku. Dopis se dostal do rukou 
bývalému politickému komisaři partyzánské 
brigády kapitána Nálepku s. Antonovi Šagátovi 
– a protože uvedená partyzánská brigáda opero-
vala v horách Vtáčnika, uvedený dopis odeslal 
tehdejším funkcionářům do naší obce. Takto 
byly ihned navázány kontakty a už koncem 
dubna 1945 přišla zástupkyně MO ČSČK paní 
Anna Parolková, a šla ze Žarnovice do Klaku 
ve sněhu pěšky 18 km. Cestou Klakovskou 
dolinou viděla jen ohořelé komíny. Přinesla 
sbírku peněz, co se ženy a občané na základě 
jejího vysvětlení v Napajedlích složili. Potom 
následovala další sbírka šatstva, obuvi a jiných 
potřebných předmětů, když občanům Klaku 
zůstalo jen to, co měli na sobě.

V měsíci květnu 1945 přivezli tuto pomoc. Byla 
to pomoc, jak pro dospělé, tak i pro děti. Takto 
vznikla družba, upřímná – následovaly vzájemné 
návštěvy, akce, zejména při kulatých výročích. 
Poznali se občané a rodiny navzájem.“

Ptal jsem se dlouholetého starosty Ostrého 
Grúňa, pana Jána Repiského, jak se do našich 
vzpomínek dostala jeho obec, ze začátku se 
hovořilo jen o pomoci obci Klak. Na to mi 
odpověděl, že jeho obci bylo pomáháno od 
počátku, důvod je asi v tom, že na konci války 
ani po osvobození nebyl Ostrý Grúň samostat-
nou obcí, tou se stal až v r. 1951.

Vzpomínkových akcí se zúčastňují i před-
stavitelé dvou obcí, též postižených řáděním 
fašistů na Slovensku. Jedná se o obec Tokajík, 
v Prešovském kraji, okres Stropkov, kterou 
zastupuje starostka Jana Medvecová, a o obec 
Skýcov, v Nitranském kraji, okres Zlaté Moravce, 
kterou zastupuje starosta Štefan Gahér a čestný 
předseda slovenského Svazu protifašistických 
bojovníků generál v.v. Ján Husák, který je také 
občanem Skýcova.

(Pokračování v příštím čísle NN)
Ing. Vítězslav Vystavěl

Proè navštìvujeme Klak a Ostrý Grúò


