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Základní umělecká škola 
Rudolfa Firkušného Napajedla

Vás zve na

Absolventské 
koncerty a výstavy

ASPV Napajedla 
pořádá v sobotu 15. května na hřišti u škol 

sportovní dopoledne pro děti od 4 do 15 let.Pre-
zence soutěžících od 8 hodin v likusáku TJ FS. 

Pro všechny děti budou 4 disciplíny 
 rychlostní běh
 hod kriketovým míčkem nebo granátem 

(ti starší), 
 skok do dálky
 vytrvalostní běh.

Vítězové obdrží medaile, ostatní menší 
sladkosti.

Při mimořádně nepříznivém počasí se akce 
přesune na další týden.

Těší se na vaši účast
výbor ASPV -Asociace sportu pro všechny 

při TJ Fatra Slavia Napajedla 

ÈZS Vinaøská sekce
Pořádá 36. výstavu vín s ochutnáváním dne 

15. května 2010 na Sokolovně.

Pietní akt k 65. výroèí
Vzpomínková slavnost k 65. výročí 

osvobození Napajedel se uskuteční 
3. května 2010 položením věnců u po-
mníku umučeným partyzánům na Kal-
varii v 15 hodin a u nově instalovaných 
pomníků obětem II. světové války, 
na Masarykově náměstí pod kostelem, 
v 15.30 hodin. 

Slavnostní otevøení cyklostezky 
podél øeky Moravy a Baťova kanálu

Slavnostní otevření proběhne dne 
24. dubna. Začátek akce je již od 9 hodin 
v Kroměříži na Erbenově nábřeží. Hlavní 
peloton odstartuje cca v 9.15 se zastávkami 
v jednotlivých obcích až do Starého Města. 

K pelotonu je možné se připojit 
v průběhu v kterékoliv obci. V 15 hodin 
proběhne ve Starém Městě (u lávky přes 
Baťův kanál) slavnostní otevření nových 
úseků cyklostezky. 

Napajedly bude hlavní peloton pro-
jíždět okolo dvanácté hodiny, zastávka 
s občerstvením na Pahrbku je plánována 
na 12.15 hodin.

středa 28. dubna a 5. května 2010
Koncertní síň Rudolfa Firkušného

Klášterní kaple - 17 hodin

ZUŠ R. Firkušného
Zápis do hudebního oboru

7.–11. 6. od 13.00 hod. do 17.00 hod.


Zápis do výtvarného oboru

7. a 8. 6. od 15.00 hod. do 16.30 hod.

Otevírání øeky Moravy
V neděli 2. května 2010 v Napajedlích 

a Spytihněvi.
Ve 13 hodin bude slavnostně otevřeno 

nové Návštěvnické centrum Na Kapli v Na-
pajedlích, poté bude na přístavišti Emila Spi-
ro v Napajedlích odemknuta řeka Morava 
pro letošní plavební sezónu. V 15 hodin bude 
odemknuta řeka Na Rejdě ve Spytihněvi, 
kde je připraven i další program.

Plavby lodí Morava ze Spytihněvi za svá-
teční ceny lodních lístků, odjezdy 15.30, 
16.10, 16.50, a 17.30 hodin.
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Dluhové poradenství
V loňském roce se množily případy pro-

pouštění zaměstnanců, nevyplacených mezd 
a nemocenských dávek. Ve větší míře se však 
začalo objevovat nesplácení závazků, půjček, 
zadluženost a následně i exekuční řízení, mnoh-
dy ani nesouvisející s nezaměstnaností. Podle 
našich poznatků se do dluhů a exekučních 
řízení občané dostávali nejen tím, že měli nízký, 
příp. žádný příjem a nemohli tak dostát svým 
závazkům, ale mnohdy i vlastní vinou – situaci 
neřešili ihned, neinformovali se, nekontaktova-
li příslušné instituce, přestávali platit náklady 
na bydlení a splátky bankám, následně pak 
spláceli půjčky půjčkami od různých společ-
ností, nepřebírali (údajně ze strachu) kore-
spondenci nebo nerespektovali upozornění, 
příp. rozhodnutí správních orgánů. 

Občané mnohdy nerozumí „papírům“, 
neumí je číst a bojí se jít cokoliv řešit, nemají 
na placení právní rady. Pokud se však o pomoc 
obracejí až v poslední fázi – exekuci, potom 
se již těžko nastavuje cesta k řešení. Ale 
i tak se nám v některých případech podařilo 
dosáhnout úspěchu - lidé nepřišli o bydlení. 
Pracovnice našeho odboru navrhovaly dlužní-
kům možná řešení jejich složité životní situace, 
pomáhaly jim s potřebnými kontakty. 

Na situaci jsme upozorňovaly při různých 
jednáních, poradách, na komunitním plánování 
soc. služeb, viděly jsme potřebu zavedení 
nové služby dluhového poradenství. Jelikož 
případů bylo hodně, pomáhala nám v někte-
rých případech i spolupráce s Charitou sv. 
Anežky v Otrokovicích, s pracovníky azylové-
ho domu pro muže Samaritán, kteří koncem 
roku začali neofi ciálně poskytovat individuální 
poradenství rodinám i jednotlivcům v oblasti 
oddlužení s tím, že v r. 2010 by mohla být tato 
služba, pokud seženou fi nance, poskytována 

Informace OSV MìÚ Napajedla
Na webových stránkách města (www.napajedla.cz) jsou nově umístěny následující 

informace:
•Nepříznivé životní situace – jak je řešit – pro seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi, 

osoby po návratu z výkonu trestu, bezdomovce
•Služby pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením do 26 let věku
•Sociální služby v okolí Otrokovic k 1. 1. 2010
•Informace o sociálních službách ve Zlínském kraji a v ČR

Pokud nemáte možnost shlédnutí internetu, všechny tyto informace obdržíte osobně 
na odboru soc. věcí – budova spořitelny.

Alena Kašná, vedoucí odboru 

V Napajedlích vznikla nová 
sociální služba s názvem 
Dluhové poradenství Samaritán

Finanční půjčky se stávají běžnou 
součástí života lidí v naší společnosti. 
Neustále jsme vystaveni pokušení 
půjčit si fi nance od společností, které 
nám nabízejí snadno dostupné půjčky. 
Bohužel se stává, že tomuto lákadlu 
podlehneme a zadlužíme se. Pracovníci 
Samaritána – služeb pro lidi bez domo-
va, již dlouhou dobu pracují s osobami 
sociálně vyloučenými a sledují nárůst 
předlužených osob. 

Mnoho lidí již dosáhlo stádia, kdy 
nejsou schopni splácet své pohledávky 
věřitelům, hrozí jim exekuce, případně 
jsou již exekuováni. Na základě exekucí 
přicházejí o majetek a v některých pří-
padech zůstávají bez domova. Jelikož 
je problematika zadlužování a následků 
z toho plynoucích velmi obsáhlá a sle-
dujeme, že lidé se v ní obtížně orientují, 
rozhodli jsme se vytvořit novou sociální 
službu s názvem Dluhové poradenství 
Samaritán. 

Služba začala v Otrokovicích působit 
od 1. 4. 2010 a zajišťuje ji terénní sociální 
pracovník Mgr. Ondřej Prchlík. K dispo-
zici je také pomoc právníka. 

Služba nabízí pomoc při orientaci 
v pohledávkách, při komunikaci s věřite-
li, exekutory, při zpracovávání rozpočtů 
na vylepšení hospodaření s fi nancemi, 
při zajišťování dalších prostředků na ži-
vobytí a celkovou pomoc při vyřizování 
sociálních dávek, příspěvků a důchodů. 

Pracovník působí v terénu, dochází 
za lidmi, kteří mají problémy s dluhy, 
přímo do domácností nebo je možno 
si s ním telefonicky smluvit schůzku 
v jeho kanceláři. S řešením předluženosti 
uživatelů našich dalších služeb máme 
dlouholeté zkušenosti, ovšem díky při-
spění města Napajedla se nyní můžeme 
úzce specializovat na tuto problematiku. 

Kontakt: 
Dluhové poradenství Samaritán – terénní 
sociální pracovník Mgr. Ondřej Prchlík, 
tel.: 734 435 004; email: 
ondrej.prchlik@otrokovice.charita.cz

Mgr. Tomáš Bernatík – vedoucí Sama-
ritán  – služby pro lidi bez domova

Informace pro volièe
Ve dnech 28. a 29. května 2010 pro-

běhnou volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR.

Volič, který se nebude zdržovat v době 
voleb ve volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, může hlasovat za podmí-
nek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon“), o volbách do Parlamentu na volič-
ský průkaz v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České republiky nebo 
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Zákon o volbách do Parlamentu v tomto 
ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze 
již dnes požádat obecní úřad příslušný 
podle místa trvalého pobytu voliče o vydání 
voličského průkazu, a to:
• písemnou žádostí opatřenou ověřeným 

podpisem voliče; ověřený podpis žadate-
le zákon o volbách do Parlamentu vyža-
duje proto, aby byl volič, který o vydání 

Informace z odboru soc. vìcí MìÚ Napajedla
pro oblast Zlína, Otrokovic a Napajedel. Na je-
jich žádost byl Charitě sv. Anežky Otrokovice, 
spec. na službu dluhového poradenství na r. 
2010, poskytnut městem Napajedla fi nanční 
příspěvek ve výši 10 tis. Kč. Tato služba není 
dotována z MPSV, je nutné, aby se na jejím 
fi nancování podílela jednotlivá města. Službu 
i počet kontaktů budeme monitorovat, pokud 
bude od občanů zájem, mohlo by vzniknout 
i pravidelné kontaktní místo přímo v našem 
městě. Služba je občanům poskytována zdar-
ma, buď přes náš odbor, nebo kontaktem 
přímo na pracovníka Charity. Máme zájem 
na tom, aby se občané naučili reagovat na své 
problémy včas, nechceme, aby rodiny (ale ani 
jednotlivci) přicházeli o bydlení, ale nelíbí se 
nám také, když si někteří lidé půjčují „rychlé“ 
peníze jenom proto, aby je mohli ihned „uložit“ 
v restauracích a hernách a zadlužují tak sebe 
a rodinu. Pak platí staré známé „Komu není 
rady, tomu není pomoci“. 

O zavedení služby dluhového poradenství 
Vás informuje následující příspěvek vedoucího 
AD Samaritán Otrokovice.

Alena Kašná, vedoucí odboru

voličského průkazu žádá, chráněn před 
zneužitím tohoto institutu. Pro písemnou 
žádost o vydání voličského průkazu není 
žádný předepsaný formulář. 

• osobně; v tomto případě není písemná 
žádost vyžadována, neboť volební or-
gán, který je oprávněn voličský průkaz 
vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho 
totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém 
veškeré potřebné údaje uvede; o vydání 
voličského průkazu lze požádat do oka-
mžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 26. 
května 2010 do 16.00 hodin.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 

dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010, 
předá osobně voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem voli-
če žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, 
a to i do zahraničí.

Voliče z volebních okrsků 1 a 2 upo-
zorňujeme na změnu volební místnosti. 
Volební místnost bude zřízena v budově 
Klubu kultury. 

Ing. Zdeňka Sukupová, 
vedoucí správního odboru
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přicháháhházejí ooo majetek a v některýrýýr ch přířířří---
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Předpokládám, že jste si všichni všimli nově 
zbudovaných cyklistických stezek v okolí Na-
pajedel a že se na nich kromě cyklistů pohybuje 
obrovské množství bruslařů. Bruslí i ti, kteří 
jinak o sporty jevili pramalý zájem. 

A právě pro všechny, kteří to již vyzkoušeli 
nebo chtějí vyzkoušet, jsme připravili závody 
na kolečkových bruslích Napajedla in-line 
2010. Po loňském úspěchu, kdy i za zachmu-
řeného počasí se závodů zúčastnilo okolo 350 

A na závěr příchází to nejlepší, závod v ka-
tegorii open O2 InLine CUP - Českomoravský 
pohár IN LINE v půlmaratónu – což je nejvyšší 
kategorie soutěží v České republice za účasti 
kompletní české a slovenské špičky s celkový-
mi vítězi O2 InLine CUPu. 

Součástí programu bude velký doprovodný 
program „Vše pro děti“ se stanovišti v parku 
Na Kapli a nových sportovištích na Nábřeží. 
Po skončení závodů vše vyvrcholí velkou InLi-
ne music streetparty, na které vystoupí Markéta 
ze skupiny Mistake, Alkaline a večer uzavře, 
jak je dobrým zvykem, opět skupina Aventis.

Ing. Miroslav Vycudilík

telé Fitcentra Slavia připravili závod kategorie 
Hobby, který bude omezen průměrem koleček 
a výškou bot. V těchto všech kategoriích se 
budou vyhlašovat také nejlépe umístnění Na-
pajedláci. Pro zájemce o in-line bruslení bude 
celou sobotu otevřena půjčovna bruslí fi rmy 
HOPE Sport, kde si je vyzkoušíte a popřípadě 
s nimi můžete i závodit. Jako překvapení při-
pravujeme po úspěšném loňském vystoupení 
reprezentanta V. Ujčíka souboj extraligových 
hokejistů na kolečkových bruslích. 

Napajedla in-line 2010 a Den dìtí

závodníků a na následující streetparty bylo 
dalších 500 výborně se bavících účastníků, 
chtějí pořadatelé letošního dne na kolečko-
vých bruslích Fitcentrum Slavia a město 
Napajedla nabídnou ještě více. V předvečer 
závodů si bude moci každý zájemce vyzkoušet 
jízdu na bruslích na části závodního okruhu, 
který bude od 19 hod do 21 hod od budovy 
Městského úřadu až po vinárnu Na Kapli 
uzavřen pro veškerý provoz. 

A v sobotu 29. 5. 2010 v rámci oslav Dne dětí 
začneme závodit v kategorii Začátečníci - rok 
nar. 2005 a mladší s rodiči (na čemkoli, co 
má kola, kromě bicyklů) a junioři F 2003-04 
na 1 okruh, junioři E 2001-02 a junioři D 
1999 – 2000 na 2 okruhy, junioři C 1997-1998 
a junioři B 1995 – 1996 na 4 okruhy a tito již 
všichni pouze na kolečkových bruslích. Pro 
ty, kteří brouzdají právě cyklostezky, pořada-

 Orientaèní program:
   Pátek 28. 5. 2010

   19.00 – 21.00 večerní bruslení

 Sobota 29. 5. 2010
 13.00–14.00 prezentace závodníků – ochranná přilba je povinná!!!
 14.15–14.30  závod na 1.020 m, Začátečníci s rodiči, Junioři F
 14.35–14.50  závod na 2.040 m, Junioři D, Junioři E
 14.55–15.15  závod na 4.080 m, Junioři B, Junioři C
 15.20–15.50  závod na 10.200 m, HOPE Sport open sprint
 15.55–16.20  závod na 5.100 m, Hobby pro příchozí cena Fitcentra Slavia
 16.25–17.45  závod na 21.420 m, Českomoravský pohár 2010 

  open půlmaratón
 18.00 vyhlášení výsledků závodů
 18.30 zahájení streetparty InLine music 
 21.00 AVENTIS 

m:

í

á řilb j i á!!!
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Na základě množících se dotazů a připo-
mínek jak ze strany občanů našeho města, 
tak ze strany podnikatelů, mi dovolte několik 
podstatných informací plynoucích jednak ze 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, jednak z obecně 
závazné vyhlášky a hlavně z postřehů přímo 
z praxe. Úvodem je nutno zcela důrazně 
rozlišit odpady vznikající v domácnostech – 
tedy odpady od občanů a odpady vznikající 
z podnikatelské činnosti jak fyzických osob 
oprávněných k podnikání, tak i právnických 
osob. Z praxe víme, že je mnoho podnikajících 
subjektů, které nemají ani základní znalosti 
svých povinností a mohlo by se jim stát, že 
při namátkové kontrole ze strany jak obce, tak 
i České inspekce životního prostředí by je tato 
neznalost mohla zbytečně stát nemalý peníz. 

 Obèan a jeho odpad

Město Napajedla má stále v platnosti 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou 
se stanovuje systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území 
města Napajedla včetně systému nakládání 
se stavebním odpadem. Tato vyhláška se 
vztahuje pouze na občany našeho města a je 
vlastně návodem pro nakládání s odpady, 
které nám vznikají v domácnostech. Podsta-
tou je, že každá nemovitost má svou sběrnou 
nádobu, do které ukládá komunální odpad, 
který jí vznikne po vytřídění. Za vývoz tohoto 
odpadu každoročně zaplatí úhradu, o jejíž 
výši rozhoduje zastupitelstvo obce. Tříděné 
složky, které se v našem městě sbírají, uklá-
dají občané do nádob, které jsou po městě 
rozmístěny. Jsou to nám všem dobře známé 
kontejnery o objemu 1 100 l a plastové nádoby 
o objemu 240 l označené k uložení skla, papíru 
a PET lahví. Tady je nutno důrazně upozornit 
na jednu věc. Někteří občané si myslí, že 
pokud mají umístěny nádoby na papír, sklo 

Odpady z pohledu podnikatelù a obèanù
a PET lahve u svého bytového či rodinného 
domu, tak tyto nádoby jsou určeny pouze pro 
obyvatele toho daného domu. Není to pravda! 

Nádoby na tříděné složky umístěné po celém 
městě slouží všem občanům bez rozdílu. Jsou 
ještě stále lokality, které nejsou plně pokryty 
stanovišti (hnízdy) na nádoby na tříděné 
složky odpadu nebo je zde větší donášková 
vzdálenost a občané z těchto lokalit mohou 
tedy tyto odpady ukládat do určených nádob 
kdekoliv ve městě. Vývoz těchto vytříděných 
složek plně hradí město, nikoliv občané. 
Všechny tyto složky projdou po svozu třídící 
linkou u Technických služeb Otrokovice, s.r.o. 
a jsou dále využity – sklo ve sklárnách, papír 
v papírnách a PET lahve jsou z největší části 
vývozním artiklem, ze kterého se dále vyrábějí 
například dutá vlákna. K tříděným složkám 

snad jednu malou poznámku k názorům ně-
kterých občanů, kteří si myslí, že třídění nemá 
smysl, protože stejně přijede jeden sběrný vůz, 
který naloží dohromady například papír a PET 
lahve a odveze je na skládku. Tento názor je 
zcela mylný. Všechny uvedené složky jsou 
dále tříděny na třídicí lince, jak jsem uvedla 

výše, a nejsou ukládány na skládku, nýbrž 
jdou k dalšímu zpracování.

Samostatnou složku odpadů od občanů tvoří 
bioodpad. U nás sbíráme bioodpad ze zeleně, 
takže se tato stať bude týkat spíše majitelů 
rodinných domků a zahrádek. Služby města 
Napajedla, p.o. i nadále rozmisťují na základě 
požadavku občanů velkoobjemové kontejnery 
na uložení bioodpadu. Tento odpad je však nut-
no rozdělit zvlášť na trávu, listí a seno a zvlášť 
na větve z ořezu stromů a keřů. Větve se totiž 
dále zpracovávají na štěpku a tráva a listí se zatím 
samostatně naváží na kompostárnu do areálu 
Technických služeb Otrokovice, s.r.o. V tomto 
roce bude však město budovat svou vlastní 
komunitní kompostárnu, takže si budeme tento 
odpad možná již koncem tohoto roku zpracová-
vat sami. Vzniklý kompost bude dále využíván 
při výsadbě a obnově zeleně ve městě.

Další druhy odpadů, které v domácnostech 
mohou vznikat, se ukládají do sběrného dvora, 
kde jsou pro ně určeny označené nádoby. Jsou 
to odpady jednak velkoobjemové (například 
koberce, lina, starý nábytek, pneumatiky atd.), 
dále odpady nebezpečné (například zbytky 
barev a ředidel, staré postřiky či jiné chemikálie 
atd.), odpady ze stavebních činností (např. 
stavební suť vzniklá z malých rekonstrukcí či 
drobných oprav nemovitostí – pokud je této 
suti větší množství, občané si nechají na ulo-
žení tohoto druhu odpadu přistavit kontejner). 
Nedílnou součástí odpadového hospodářství je 
zpětný odběr vyřazených elektrozařízení. Tato 
jsou ukládána do sběrného dvora do speciální-
ho boxu zcela bezplatně. Jedná se o televizory, 
videopřehrávače, radiomagnetofony, ledničky, 
pračky, mrazáky, roboty, mixery, vysavače, 
fény, telefony atd. Zde jen malá poznám-
ka – všechna tato elektrozařízení musí být 
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odevzdána do sběrného dvora v kompletním 
stavu. Pokud zde občan odevzdá například 
ledničku, která nemá kompresor, uložení je 
již zpoplatněno, jelikož se takto nekompletní 
lednice stává odpadem a nelze ji dále předat 
oprávněné osobě k další recyklaci.

Zcela samostatně je i v zákoně o odpadech 
vedena stať o nakládání s vraky aut, která se 
týká jak občanů, tak i podnikatelů. Zde platí 
dvě obecné zásady, a to:
1)  každý, kdo se zbavuje vraku auta, je po-

vinen vrak předat pouze osobě, která je 
provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, 
zpracování, využívání nebo odstraňování 
vraků aut.

2)  vlastník vozidla před jeho předáním opráv-
něné osobě je povinen umístit vozidlo 
na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí 
životní prostředí ani nenaruší vzhled obce 
či přírody a krajiny. 
Výše uvedeným byla alespoň částečně zod-

povězena otázka: „Co občan a jeho odpad“. 
A nyní se podobně zaměříme na problematiku: 
„Co podnikatel a jeho odpad“.

 Fyzické osoby podnikající 
a právnické osoby a jejich 
odpad vzniklý z podnikatelské 
èinnosti

Úvodem lze uvést jednu všeobecnou zása-
du, a to tu, že podnikatel je povinen nakládat 
s odpady vzniklými z jeho podnikatelské 
činnosti pouze v souladu se zákonem o odpa-
dech. Má ale povinnost takto vzniklé odpady 
evidovat a evidenci po určitou dobu archivovat 
pro případ kontroly. 

Pro nakládání s odpady z podnikatelské 
činnosti existují dva základní způsoby. Buď 
podnikatel vstoupí, na základě písemné 
smlouvy, do odpadového systému města či 
obce, nebo uzavře písemný smluvní vztah 
přímo s oprávněnou osobou. V našem městě 
není do systému zapojen na základě písemné 
smlouvy žádný podnikatel, takže by každý pod-
nikatelský subjekt měl mít uzavřenu smlouvu 
s oprávněnou osobou, měl by vlastnit svou 
odpadovou nádobu a likvidaci odpadů, které 
například ukládá na skládku či předává jiné 
oprávněné osobě, dokladovat. V tomto případě 
podnikatel, který nevstoupil do odpadového 

systému města, nemůže v žádném případě 
použít k uložení odpadů sběrný dvůr v ulici 
Lány. Tento je určen pouze občanům našeho 

města. Budeme tedy dále vycházet z této sku-
tečnosti, že podnikatel má uzavřen smluvní 
vztah přímo s oprávněnou osobou. 

Za oprávněnou osobu lze v našich pod-
mínkách považovat například společnosti 
Technické služby Otrokovice, s.r.o., Marius 
Pedersen a.s., SITA CZ a jiné, působící v našem 
regionu (může se jednat i o Sběrné suroviny 
pro ukládání např. papíru a podobně). V praxi 
to znamená, že podnikatel uzavře písemnou 
smlouvu například se společností Technické 
služby Otrokovice, s.r.o. a ta mu na základě 
této smlouvy bude v dohodnutých termínech 
pravidelně vyvážet odpad a předávat mu 
podklady pro evidenci odpadů (kolik a jakého 
odpadu od něj kdy převzala). Tyto doklady si 
každý podnikatel musí zakládat pro případ, 
že u něj bude provedena kontrola ze strany 
buď obce, nebo České inspekce životního 
prostředí. Na tuto skutečnost zvlášť důrazně 
upozorňuji. V poslední době se totiž množí 
případy, a není to problém jen našeho města, 
kdy se podnikatelé snaží ukládat odpady 
do soukromých nádob na odpad (například 
do kontejnerů umístěných u bytových domů, 
v nedávné době i do kontejnerů umístěných 
v areálu rekreačního střediska apod.), aby 
ušetřili fi nanční náklady za uložení odpadu 
na skládku nebo za vývoz odpadu opráv-
něnou osobou. Ze strany občanů nám bylo 
několikrát avizováno, že majitelé drobných 
obchodů odhazují odpad do veřejných 
odpadkových košů umístěných například 
na náměstí, nebo vyhazují prázdné lahve či 

kartony do nádob na tříděný odpad určených 
pro občany (příkladem jsou kontejnery v ulici 
Jiráskova, kontejnery u zámecké brány, kon-
tejnery na sídlišti Malina II. a další), výjimkou 
nejsou ani odpady poházené po příkopech 
podél komunikace směr Topolná či podél tzv. 
„staré kvítkovské cesty“. Ale tam, kde není 
žalobce, není ani soudce a pokud není viník 
chycen „za límec“ a potrestán, nic se nezmění. 
Jelikož se takový „nešvar“ začíná více a více 
rozmáhat, přistupují orgány veřejné správy 
v oblasti odpadového hospodářství k rázným 
kontrolám a následným sankcím. Není naším 
cílem škodit podnikatelům, ba právě naopak, 
ale na druhé straně nechceme docílit toho, aby 
bylo poškozováno město, jelikož právě město 
je tím posledním článkem, který se musí o čis-
totu a pořádek postarat a to pak stojí nemalý 
peníz nás všechny. V praxi tedy dojde k tomu, 
že oprávněný orgán veřejné správy v oblasti 
odpadů – a tím je v podmínkách našeho města 
oddělení životního prostředí Městského úřadu 
Napajedla, nejprve bude vyzývat podnikatele, 
aby dokladovali, jak se svými podnikatelský-
mi odpady nakládají, teprve potom, pokud 
k tomuto dokladování nedojde, předá jednot-
livé případy k prošetření Inspekci životního 
prostředí ČR – oblastnímu inspektorátu Brno. 
V dnešní době přece již každý podnikatel ví, 
jaké odpady mu jeho podnikatelskou činností 
vznikají a jak s nimi má dál nakládat. Pokud 
má v této oblasti pochybnosti, není problém 
požádat o radu jak oprávněnou osobu, se 
kterou má smluvní vztah, tak oddělení život-
ního prostředí místní radnice či přímo odbor 
životního prostředí krajského úřadu. Všichni 
určitě rádi poradí, jelikož je i jejich snahou, aby 
odpadové hospodářství dané obce a potažmo 
i kraje fungovalo tak, jak má. 

V oblasti nakládání s odpady máme každý 
svá práva, ale také povinnosti. Tímto člán-
kem jsem se snažila upozornit alespoň na ty 
základní, a to nejen občana samotného, ale 
i podnikatele. Problematika odpadů je velmi 
široká a někdy dost složitá. Neustále se měnící 
legislativou tak původcům odpadů přibývají 
další a další povinnosti, ve kterých je někdy 
velmi složité se zorientovat. Proto je nutné 
dodržovat pravidla alespoň ta základní. 

Stanislava Kozmíková 
oddělení životního prostředí
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30. dubna si vzpomeneme na již dva-
cáté výročí, kdy nás opustil spolužák 
a kamarád, 

pan Jaroslav Petřík, 
v době úmrtí vedoucí dramaturg a scé-

narista Filmového studia Zlín.

Za spolužáky a kamarády Ing. Vítězslav 
Vystavěl

Sboreček pro děti předškolního věku až 
do věku 8 let ZPĚVÁČEK se schází v pon-
dělí od 15.45 do 16.30 hod. Děti se nejen 
učí zásadám správného zpěvu, ale každou 
písničku si také namalují, zahrají na dětské 
hudební nástroje, vytvoří z ní maličké diva-
delní představení nebo si do jejího rytmu 
zatancují. Na konci roku mají zpěvníček 
plný barevných obrázků. Svým rodičům 
děti představí to, co se naučily, například 
na Pěveckém koncertě.

HeXaM je soubor dětí od 9 do 15 let. 
Schází se v pondělí od 14.45 do 15.30 hod. 

Jarní kilometry
Odbor KČT a Azimut 1403 Napajedla zve 

příznivce pěší turistiky v sobotu 15. května 
na druhou jarní vycházku roku 2010  na dob-
rodružnou procházku přírodní rezervací Údolí 
Oslavy a Chvojnice, vedoucí jak skalnatou 
cestou těsně okolo řeky, tak i dubinami nad 
údolím. Nalézá se zde množství chráněných 
rostlin a živočichů. 

Cesta začíná v Náměšti nad Oslavou. Odtud 
se vydáme na 16 km dlouhou trasu do obce 
Senorady. Půjdeme podél řeky Oslavy, od níž 
se na nějakou dobu vzdálíme při cestě na zří-
ceninu hradu Lamberk. Vrátíme se zpět z lesů 
do údolí k řece a projdeme dlouhou chatovou 
oblastí. Poté od řeky začneme stoupat na zří-
ceninu hradu Kraví hora. Další zajímavá místa 
už následují v rychlém sledu. Soutok Oslavy 
a Chvojnice u Senoradského mlýna, Ketkovský 
hrad, tedy Levnov. Z hradu zbyly především 
opěrné zdi. Z Levnova už to máme kousek 
do cíle naší procházky. 

Sraz účastníků a odjezd autobusu v 6.45 
od Vinárny Na Kapli. Účastnický poplatek 250 
Kč, děti do 15 let 150 Kč, členové pořádajícího 
odboru 200 Kč a 100 Kč. Přihlásit se můžete, 
včetně úhrady startovného, do 8. května 2010, 
vždy v pondělí po 20. hodině na chatě KČT, 
nebo v prodejně U.F.O. model na Masarykově 
náměstí v otevírací době, případně u Antonína 
Ungera na tel. 737 314 939. 

Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků 
a vyhrazuje si právo při malém zájmu účast-
níků akci zrušit a vrátit účastnický poplatek 
v plné výši. 

Činnost oddílu Azimut 1403 a odboru Klubu 
českých turistů Napajedla je podporována 
Městem Napajedla.

Karel Janošek

Jak na to? Na www.darekprozemi.cz se mohou přihlásit kolektivy žáků 3.–5. tříd ZŠ, 
stáhnout si osmistránkový sešitek ve formátu pdf a s jeho pomocí zdokumentovat svůj 
„Dárek pro Zemi“. Žáci budou mít příležitost přiložit ruku k dílu a pomoci naší planetě až 
do 21. května.

Jedná se o ekologickou soutěž společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a její mateřské 
společnosti VEOLIA VODA. Třídní kolektivy musí společně vymyslet a zrealizovat originální 
„dárek“, který věnují Zemi při příležitosti Dne Země 22. dubna. Dárkem se rozumí jakýkoliv 
(třeba i malý) skutek, který bude mít pozitivní dopad na naše životní prostředí, ať už je to 
třeba vysadit strom, zvelebit kousek přírody, informovat a vzdělávat ostatní, pomoci sdružení, 
které se zabývá životním prostředím, apod. 

V soutěži bude také dostatek prostoru pro originalitu a kreativitu; děti své projekty totiž 
zdokumentují pomocí obrázků, fotografi í („předtím“ a „potom“), komiksů a nápaditých po-
pisků. To vše zanesou do osmistránkového sešitku, který pak zašlou společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. Ta pak spolu s místními ekologickými organizacemi vyhodnotí nejlepší 
sešit, který postoupí do národního kola. 

Veškeré informace včetně podmínek soutěže a registračního formuláře jsou dostupné 
v elektronické podobě na webových stránkách www.darekprozemi.cz. Na stránkách také 
soutěžící naleznou plno nápadů na zajímavý dárek pro Zemi a učitelé zde budou mít 
k dispozici pracovní listy s ekologickou tématikou. 

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
tel.: 800 100 063

Zpìváèek a HeXaM - zpívání pro malé i velké
Tyto děti si již troufnou i na vícehlasý zpěv 
ať už lidových nebo umělých písní. Pokud to 
repertoár dovolí, mohou jej také doprovodit 
pohybem, hrou na hudební nástroje. Každý 
rok vystupují na koncertech školy, nejširší 
napajedelská veřejnost si může tento sbor 
poslechnout na Promenádním koncertě.

Všechny děti voláme: „Přijďte zpívat 
s námi!“ Můžete využít zápisu do hudeb-
ního oboru ZUŠ R. Firkušného Napajedla 
ve dnech 7. – 11. 6. od 13.00 do 17.00 hod., 
ale můžete přijít i kdykoliv jindy, přivítáme 
každého zpěváčka.

16. duben je druhým výročím, kdy 
uctíváme památku naší zesnulé maminky 
a babičky, paní Boženy Nedělové.

dcera Hana a syn Oldřich s rodinami
děkují svým přátelům a známým 
za projevenou tichou vzpomínku

30.dubna 2010 by oslavila 90. naroze-
niny naše maminka paní Marie Pelcová. 
Kdo měl možnost poznat její veselou 
povahu, věnujte jí vzpomínku stejně jako 
syn Václav s manželkou.
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téma: mobilní internet

Jak šetří chytří

SPRÁVNOU ODPOVĚĎ VÁM DÁ JEDINĚ U:FON.
S 3G MOBILNÍM INTERNETEM ZA 390 KČ MĚSÍČNĚ 
TOTIŽ NYNÍ ZÍSKÁVÁTE JEŠTĚ VYŠŠÍ VÝKON ZA NIŽŠÍ CENY.
• připojení, kdekoliv si přejete; internet je totiž 

mobilní v rámci celé republiky

• běžná rychlost internetu 400–700 kb/s 
(umožňuje pohodlné surfování po internetu, 
stahování souborů, používání oblíbených 
služeb ICQ, Facebook, posílání e-mailů...), 
v ideálních podmínkách až 3,1 Mb/s

• chytrý USB modem, který 
si jednoduše nainstaluje 
úplně každý, 
jeho cena je navíc 
bezkonkurenční

PŘIPOJTE SE I VY
NA NEJVÝHODNĚJŠÍ MOBILNÍ INTERNET.

OBJEDNÁVEJTE NA 811 811 811 NEBO NA WWW.UFON.CZ
NEBO KONTAKTUJTE NAŠE PARTNERSKÉ PRODEJNY 

SKÁVÁTE JEŠTĚ VYŠŠÍ VÝKON ZA NIŽŠÍ CENY.
ejete; internet je totiž 
publiky

u 400–700 kb/s 
rfování po internetu, 
žívání oblíbených 

posílání e-mailů...), 
h až 3,1 Mb/s

rý 
e 

Y
NĚJŠÍ MOBILNÍ INTERNET.

KTERÉ MOBILNÍ PŘIPOJENÍ JE NEJLEVNĚJŠÍ?

za 390 KčA

za 600 KčB

za 650 KčC

za 831 KčD

ABS MOBIL Milan Stašek – Gahurova 4467, ZLÍN, tel.: 774 640 600, e-mail: info@1shop.cz

DATART INTERNATIONAL, a.s. – OC Centro, 3. května 1170, ZLÍN, tel.: 577 116 511, e-mail: mojmir.nedbal@zlin.datart.cz

DIGIPOINT WIMERS, WIMERS Zlín v.o.s. – OZC Zlaté jablko, nám. Míru 174, ZLÍN, tel.: 603 449 510, e-mail: zlatejablko@wimers.cz



NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla, tel. 577 944 247, fax: 577 100 915, e-mail: noviny@napajedla.cz Vychází jednou 
za měsíc v nákladu 3300 ks. Uzávěrka do 20. dne každého měsíce. Nevyžádané příspěvky a fotografi e se nevracejí. Vydavatel má 
právo příspěvky krátit, případně neuveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele   Placená inzerce 
5000 Kč + 20 % DPH za jednu stranu, inzerci příjímá Infocentrum, tel.: 577 944 247, noviny@napajedla.cz Grafi cká úprava a sazba: Sta-
nislav Hradil, tel. 602 249 672 Tisk: TYPArs s. r. o., tel.: 577 110 936, 773 122 101   Povoleno MK ČR E12958 http://www.napajedla.cz
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Den s vùní pomeranèe
21. prosince 2009 schválila Vláda projekt 

„Ovoce do škol“, jehož snahou je zvýšit 
spotřebu ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce 
a zeleniny u dětí ve vzdělávacích zařízeních, 
vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě 
dětí a bojovat proti epidemii dětské obezity. 
Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých 
ročníků ZŠ. Dodávané produkty dostanou děti 
z cílové skupiny zdarma. Naše škola se do to-
hoto projektu přihlásila a už v únoru si žáci 
3. ročníku udělali malou premiéru „Pomeran-
čovým dnem“ a vyzkoušeli si, zatím se svým 
vlastním ovocem, jak si tyto dny budeme užívat.

První hodina patřila tělesné výchově, kde 
jsme pomeranče využili při rozcvičce, 
štafetových soutěžích i při honěné. 

Karneval
No řekněte, kdo by neměl rád karneval…

Holky, vzpomínáte, jak to tomu blonďákovi 
ze 2. A, který se nám všem tak moc líbil, 
v masce prince a s mečem v ruce ohromně 
slušelo? A co teprve tomu černovlasému 
s brýlemi. Opravdu jako Harry Potter. Ale 
děvčata také byla k nakousnutí, v krásných 
dlouhých šatech, s čelenkou nebo korunkou 
ve vlasech… opravdu jako princezny… Že 
mám kluci pravdu?

Ano, ano, karneval má pořád své kouzlo, 
ať už je nám šest nebo šedesát. Snad proto je 
i mezi našimi dětmi školní družiny pořád tak 
oblíbený. Vždyť kde jinde si můžeš pořádně 
zařádit a vyblbnout se? Nejde ani tak o to vyhrát 
a získat nějakou tu cenu, i když samozřejmě 
potěší. Hlavní je, že jsme v kolektivu svých 
kamarádů a přátel. A že jsou trošku zelení, že 
mají obrovská ušiska nebo jim čouhá z kalhot 
zvířecí ocásek a pod nosem mají vousky? No 
a co? Nikdo přece nejsme dokonalí!!!

Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ

V matematice jsme 
je porovnávali 
a vytvářeli slovní 
úlohy na násobení 
a dělení. Z interne-

tu získané zajímavé informace o citrusech jsme 
si v hodině prvouky při popíjení pomerančové-
ho čaje vyměňovali mezi sebou. Ve výtvarné 
výchově jsme si namalovali stromy obsypané 
pomeranči nebo mísu s oranžovými plody 
nebo třeba jen jeden rozkrojený pomeranč. 
Všechny výkresy byly velmi zdařilé. Nejvíce 
jsme se však těšili na samotnou konzumaci 
šťavnatých plodů. Z kůry jsme pak vytvářeli 
voňavé zápichy do květináčů pomocí formiček 
na perníčky. Zbývající malé kousky kůry jsme 
usušili a přidali do školního sběru. Den to byl 

opravdu vydařený, zajímavý a hlavně voňavý. 
Už se těšíme na další podobný den, tentokráte 
již pod záštitou projektu „Ovoce do škol“.

1. ZŠ, Mgr. Soňa Vanderková


