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NAPAJEDELSKE
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VII.

ČERVEN 2002

CENA 5 KČ

Další úspěch ZUŠ
O kolních a krajských kolech celostátních soutìí hudebníkù a výtvarníkù jsme ètenáøe Napajedelských novin ji informovali. Dalí
úspìch slavili áci Základní umìlecké koly R. Firkuného v krajském
kole.
Akordeonista Jiøí Maòásek získal 2. místo v 1. roèníku II. cyklu.
Petr Gablas získal opìt ve høe na
akordeon 1. místo ve 2. roèníku II.
cyklu a postup do ústøedního kola.
Obìma ákùm i jejích paní uèitelce Miladì Strnadové gratulujeme.
L. Hanáèková

V chování jsme se zhoršili
V loòském roce dolo v Napajedlích ve
srovnání s pøedcházejícím rokem k nárùstu
poètu pøestupkù o 12,4 % (z 97 na 109), u
mladistvých je to dokonce 50 %, i kdy v
absolutních èíslech je to "jen" ze 4 na 8
pøípadù.
Na pokutách bylo uloeno 13 300,- Kè,
nevymoeno zùstalo ke konci roku 5 400,Kè. Mìstská policie uloila na místì blokových pokut za 20 200,-Kè a 22 blokù na
místì nezaplacených v celkové hodnotì
8 700,-Kè (do konce roku bylo zaplaceno
4 800,-Kè)
V letoním roce se oèekává dalí nárùst
pøestupkù o ty, které dosud øeila Policie
ÈR. Hranice kody rozhodná pro øízení, zda
jde o trestný èin èi pøestupek se zvýila na
5 000 Kè (ze 2 tisíc Kè). Dalí zvýení u
majetkových pøestupkù zøejmì pøinese novela zákona.
"Dalí nárùst pøípadù øeených pøestupkù zøejmì pøinese dalí novela zákona v
dubnu. Rovnì bylo zaznamenáno zvýení
dotazù od Policie v souèinnosti s tzv. zkráceným trestním øízením. Za rok 2001 bylo
vyøízeno 30 ádostí.
Mezi delikty pøevauje poruování zákona o boji proti alkoholismu - 5 pøípadù,
pokuta za poruování OZV v zaøízení Vagón
a ochrana proti zásahu do pokojného stavu
- § 5 obè. zákoníku - 3 pøípady.

Prudký dé v nedìli 16. èervna zahltil kanalizaci a na nìkterých místech v Napajedlích
to vypadalo takto. Bìhem nìkolika minut spadlo v Napajedlích témìø 40 litrù vody na
metr ètvereèní. foto lv

Myšlenka na červen l

Jedinou vìc nadìloval pánbùh spravedlivì - rozum.
Nikdo si toti nestìuje, e ho má málo.

Napajedla
V údolíèku u Moravy
stojí hezké mìsto.
Vozili tu drahé kovy
jantarovou cestou.
Jezdili tu vozy s koòmi,
mìli ízeò velkou.
Napili se z napajedla,
proli vodu mìlkou.
Léto udeøilo plnou silou jetì pøed svým
oficiálním nástupem, plá na Pahrbku na
plnou sezónu zatím èeká. foto bv

Od té doby se to mìsto
jmenovalo Napajedla,
i kdy se u v Moravì
voda dávno zvedla.
Petra Hanáèková, 2. A

Dovolená
Knihovna Napajedla oznamuje vem
svým ètenáøùm, e v dobì od 15. èervence
2002 do 26. èervence 2002 bude uzavøena.
Ètení na dovolenou - napø. Fatra má
v tìchto týdnech celozávodní dovolenou je tedy tøeba si obstarat zavèas.

DNES V LISTĚ
l Jednání Rady a Zastupitelstva mìsta
l Výsledky voleb
l Konec staré koly?
l Výlet do minulosti
l Odjezdy autobusù
l Danì a jak na nì
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Zprávy z radnice

NAPAJEDELSKÉ

Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města 6. května 2002
l schválila vyhláení zámìru pronájmu pozemku pod provozní budovou TJ Fatra-Slavia v areálu
koly Tìlovýchovné jednotì Fatra-Slavia na dobu
urèitou v délce 10 let
l schválila na ádost øeditele Technické správy
mìsta navýení èástky 1 mil. Kè o 550 tis. Kè v poloce
rozpoètu "silnice" pro potøeby èerpání TSM
l na základì vyhláeného zámìru schválila pronájem èásti pozemku p.è. 280/4 v areálu zámeckého parku k zemìdìlským úèelùm Marii a Milanu
Talaovým, Zámecká 1077, Frantice evèíkové,
Lány 1045, Milanu Svárovskému. Zámecká 1132
a Ludmile a Svatoslavu Pokorným, Zámecká 1128
l schválila vyhláení zámìru pronájmu èásti
pozemku p.è. 280/4 k zemìdìlským úèelùm Marii
a Josefu Salajovým, Pod Kalvárií 547 a Drahomíøe
Veselé, Lány 605
l na základì vyhláeného zámìru schválila pronájem èásti pozemku p. è. 3764/1 k zemìdìlským
úèelùm MUDr. Pavlu Talaovi, B. Beneové 1226
l doporuèila Zastupitelstvu mìsta schválit odpis
hodnoty vodovodu Zámoraví a Radovany v èástce 66 860,14 Kè
l schválila uzavøení nájemní smlouvy na opìtovný pronájem èásti pozemku p. è. 402/3 za
úèelem zøízení letní pøedzahrádky Pavlu Úøedníèkovi, Na Honech 4921, Zlín
l na ádost Jaroslava Ferenèíka, Nábøeí 1351,
souhlasí se zaplacením dluného nájemného formou mìsíèních bezúroèných splátek
l schválila dodatek è. 1 k mandátní smlouvì,
uzavøené mezi mìstem Napajedla a TSM Napajedla na zajitìní správy a údrby mìst. høbitova
l souhlasila s termínem jednání ve vìci kontroly
rozestavìnosti rodinných domù man. Hrdinových, Frantiákových a Remeových, kteøí po
dobu stavby uívají mìstské byty
l souhlasí s prodejem stravenek Základní koly
Komenského 298 dùchodcùm za cenu nákladù od
1. 1. do 30. 6. 2002
l schválila pøedloený návrh na vyøazení nepotøebného movitého majetku z úèetní evidence
mìsta Napajedla
l vzala na vìdomí zprávu o vynakládaných
nákladech a pøíjmech na provoz, správu a údrbu
budov v majetku mìsta
l schválila termíny zasedání Rady a Zastupitelstva mìsta na II. pololetí 2002
l seznámila se se zápisem z jednání dozorèí rady
TSM a schválila termíny konání valných hromad
spoleèností TSM, NBTH a NTVcable
l doporuèila udìlení licence na veøejnou linkovou osobní dopravu Prakice - Bílovice - Otrokovice - Zlín firmì ÈSAD Uherské Hraditì
l souhlasila se ádostí Klubu èeských turistù
v Napajedlích na úpravu oplocení a posezení
kolem turistické chaty
l uloila vedoucí odboru SMIR provìøit na Katastrálním úøadu ve Zlínì vlastnictví pøíp. spoluvlastnictví bytu èi rodinného domu adatelù o mìstský
byt a doporuèila doplnìní Zásad hospodaøení
s bytovým fondem v majetku mìsta o zaplacení
èástky 100 Kè pøi podání ádosti na úhradu výdajù
spojených s provìøováním vlastnictví
l seznámila se se zprávou o èinnosti Mìstské
policie za duben 2002
l jmenovala èlena rady mìsta Pavla Piláta za
èlena výbìrové komise výbìrového øízení na
místo vedoucího finanèního odboru

Rada města dne 20. května 2002
l schválila vypovìzení nájemní smlouvy Robertu Plichtovi a pronájem nebytového prostoru Marii
Tvrdé, Komenského 1531

l schválila pronájem nebytových prostor v domì
è.p. 1554 Markétì Zichové a Dagmar Roubalové
l schválila prodlouení nájemních smluv s Renatou Luòákovou, Rùenou Varmuovou, Leontinou Plesníkovou a Kvìtoslavem Novákem na
dobu 5 let za standardních podmínek a s Petrou
Rokovou a Miroslavem Horákem na dobu 1 roku
l jmenovala na základì návrhu tajemníka MìÚ
do funkce vedoucího finanèního odboru ing. Iva
límu
l doporuèila uzavøení smlouvy na odvoz zbytkového komunálního odpadu s firmou Marius
Pedersen, a.s., Hradec Králové
l doporuèila øeit odprodej èásti pozemku Pod
Kalvárií manelùm Pavliovým a po ukonèení
stavební úpravy komunikace Pod Kalvárií
l schválila vyhláení zámìru odprodeje èásti
pozemku p. è. 6477/6 man. Batýøovým, Pod
Kalvárií 126, za úèelem výstavby nového oplocení
l souhlasila s provedením výbìrového øízení na
dokonèení kanalizaèního pøipojení Prusinek oslovením firem Centroprojekt Zlín, SMO Otrokovice
a Javorník CZ-Plus títná nad Vláøí
l schválila udìlení souhlasu se stavbou protuhlukové stìny mezi dosavadními a novými øadovými garáemi v ulici Komenského na pozemku ve
vlastnictví mìsta
l projednala ádost spoluvlastníkù domu è. p.
1059 v ul. 1. máje a souhlasila s pouitím pozemku
p. è. 2153/5 pro provedení úpravy kanalizaèní
pøípojky za podmínek uvedení pozemku do pùvodního stavu po skonèení opravy
l projednala ádost Evy vajdové a nesouhlasila s prominutím poplatku z prodlení placení nájemného
l seznámila se zápisem z jednání kulturní komise ze dne 7. kvìtna a schválila poskytnutí pøíspìvku 10 000 Kè na èinnost Radovanu
l seznámila se se zápisy z jednání Sboru pro
obèanské záleitosti a protidrogové komise ze dne
9. kvìtna
l souhlasila s odpisem pohledávky Pavla Samsonka ve výi 1 400 Kè
l projednala ádost Josefa Bednaøíka a nesouhlasila s prominutím poplatku z prodlení placení
nájemného a rozhodla o zaplacení poplatku ve
splátkách
l schválila poskytnutí pøíspìvku 5 000 Kè TJ
Sokol Napajedla na vydání broury ke 110. výroèí
zaloení Sokola v Napajedlích
l projednala ádost pana Beinhofnera a neschválila pøemístìní koe na koíkovou a kolotoèe z jejich pùvodního stanovitì na sídliti
Nábøeí
l schválila vyhláení zámìru prodeje pozemku
pod garáí p. è. 1828 Oldøichu ujovi, Husova 1100
l schválila realizaci záchytného labu s ocelovou møíí pro zachycení splavované zeminy
s napojením do kanalizace v ulici Pod Kalvárií
firmou DIPS Zlín za cenu 16 000 Kè
l schválila vyhláení zámìru prodeje èásti pozemku v ul. Jiráskova p. è. 1643/3 ing. Stanislavu
Fojtù, Nábøeí 1351
l doporuèila vydání broury k 100. výroèí zahájení
stavby budovy mìstské radnice nákladem 3000 ks
l jmenovala komisi pro výbìrové øízení na
rekonstrukci oken Základní koly Komenského
268 ve sloení Frantiek Cívela, Bc. A. Zekièová,
ing. P. Ratiborský, ing. M. Poláek a ing. arch.
Bosák
l schválila uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí
na pronájem ordinace v budovì zdravotního støediska v ul. Sadová s MUDr. Andreou Ottovou
s podmínkou následného ukonèení dosavadní
smlouvy se spol. Moravia Dent
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Zastupitelstvo města 20. května 2002
l delegovalo místostarostu Frantika Cívelu jako
zástupce akcionáøe mìsta Napajedla a ing. Pavla
Ratiborského jako náhradního zástupce akcionáøe mìsta Napajedla na øádnou valnou hromadu
spoleènosti Vodovody a kanalizace, a.s., Zlín
a zmocnilo je èinit na této valné hromadì vekeré
právní úkony, k nim je mìsto Napajedla jako
akcionáø oprávnìno.

Rada města 3. června 2002
l v pùsobnosti valné hromady NTV cable, s.r.o.,
schválila úèetní závìrku spoleènosti odmìny
zamìstnancùm a výroèní zprávu
l v pùsobnosti valné hromady Technické správy
mìsta schválila pøedpokládaný rozsah prací pro
rok 2002 vèetnì cenové nabídky a výroèní zprávu
spoleènosti
l schválila pronájem pozemku p. è. 2647 pro TJ
Fatra-Slavia
l schválila pronájem èástí pozemku p. è. 280/4
Marii a Josefu Salajovým a Drahomíøe Veselé
k zemìdìlským úèelùm
l na základì zprávy o stavební pøipravenosti
schválila prodlouení nájemní smlouvy na byty
manelùm Frantiákovým a Remeovým
l schválila dohodu o výmìnì byty a uzavøení
nájemních smluv s Helenou Botkovou a Boenou
Kubíkovou
l na základì místního etøení revokovala usnesení è. 161/5/2002 a neschválila prodlouení nájemní smlouvy s Miroslavem Horákem z dùvodù
jejího hrubého poruování
l schválila ádost bratrù Groových na pøeloení chodníku u domu è. 27 v ulici Palackého na
náklady adatelù
l doporuèila udìlení licence na veøejnou linkovou osobní dopravu pro linku Uh. Hraditì - Babice
- Napajedla - Zlín spoleènosti ÈSAD Uh. Hraditì
l nedoporuèila schválení rozpoètového opatøení è. 2/2002 na zakoupení vysokotlakého èerpadla
pro JSDHM
l seznámila se se zápisem z jednání sociální
a zdravotní komise a souhlasila s umístìním praèky v domì s peèovatelskou slubou
l schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku ve
výi 10 000,- Kè pro Nadìji - domov mentálnì
postiených v Otrokovicích
l schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku ve
výi 5 000 Kè poboèce Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých ÈR ve Zlínì
l schválila zakoupení zahradního plastového
nábytku do zimní zahrady DPS ul. Sadová
l na ádost podnikatele J. Vodièky souhlasila
s udìlením výjimky z OZV è. 3/2001 o poøádání
veøejných hudebních produkcí pro Rekreaèní
støedisko Pahrbek
l seznámila se se zprávou o èinnosti Mìstské
policie za mìsíc kvìten
l doporuèila schválení zámìru prodeje mìstských bytù v domech è.p.1052 a 1053 dle Zásad
a podmínek pro prodej bytù z majetku mìsta
s platností od 17. 6. 2002
l schválila prodlouení dosavadního zpevnìní
dna odvodòovacího pøíkopu podél pøeloky plynovodu v ul. Komenského
l souhlasila se zaplacením celé dluné èástky na
nájemném a penále manelù Víchových dle podmínek dohody o splátkách
l doporuèila schválit darovací smlouvu a smlouvu o zøízení vìcného bøemene mezi mìstem
a manely Gazdoovými bez podmínky zbudování zpevnìného prùchodu v ul. Jiráskova
l schválila opravu ul.Janáèkova firmou DIPS Zlín
l schválila pronájem nebyt. prostor - kotelny A
pro mìstskou trnici, kotelnu B spoleènosti CONSULTEST, s.r.o., a kotelny C spol. COEXTRA, s.r.o.
l doporuèila obnovení druby s obcí Kåak ve
Slovenské republice.
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Jak jsme volili do Parlamentu ČR
Ve dnech 15. a 16. èervna se konaly
v celé republice volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. V Napajedlích pøilo k volebním urnám z celkového poètu
6 186 jen 3 582 volièù

Odevzdáno bylo 3 505 platných hlasù,
tj. 57,03 % - ménì ne byl krajský a republikový prùmìr. Své volièe mìly v Napajedlích 23 kandidující strany. Uvádíme je
v poøadí podle poètu získaných hlasù

Kandidující strana

poèet
hlasù

%

Èeská stranì sociálnì demokratická
Komunistická strana Èech a Moravy
Obèanská demokratická strana
Koalice KDU-ÈSL, US-DEU
Strana zelených
Sdru,ení nezávislých
Strana za ,ivotní jistoty
Pravý Blok
Nadìje
Akce za zrušení senátu a proti vytun. dùch. fondù
Moravská demokratická strana
Republikáni Miroslava Sládka
Èeská strana národnì sociální
Obèanská demokratická aliance
Národnì demokratická strana
Strana zdravého rozumu
Volba pro budoucnost
Humanistická aliance
Strana venkova-spojené obèanské síly
Cesta zmìny
Demokratická liga
Èeská pravice
Republikáni

1 073
721
691
586
88
85
34
31
26
25
25
24
22
22
10
10
7
6
6
5
4
3
1

30,61
20,71
19,71
16,71
2,51
2,42
0,97
0,88
0,74
0,71
0,71
0,68
0,62
0,62
0,28
0,28
0,19
0,17
0,17
0,14
0,11
0,08
0,02

A jak na tom byli v sousedních obcích?
Obec

úèast %

poøadí ètyø nejvìtších stran

Komárov
Oldøichovice
Pohoøelice

70,16
68,86
68,46

Koalice, KSÈM, ÈSSD, ODS
ÈSSD, KSÈM, Koalice, ODS
ÈSSD, KSÈM, Koalice, ODS

Nezaměstnanost v kraji Změna sídla
Podle údajù Krajského úøadu Zlín je
v kraji nezamìstnáno asi 25 000 osob.
V procentuálním vyjádøení èiní nezamìstnanost v jednotlivých okresech: Vsetín 10,5
%, Kromìøí 9,6 %, Uh. Hraditì 7,7 %. Nejlépe je na tom Zlínsko se 7,6 % nezamìstnanosti.
Tento údaj v opaèném poøadí témìø
kopíruje rozvrení poètu zamìstnavatelù.
Na Zlínsku je soustøedìn nejvyí poèet
firem zamìstnávajících více ne 25 lidí.
Z celkového poètu 1 693 zamìstnavatelù v
kraji je to 680, tj. asi 40 %. Na okres Uherské
Hraditì pøipadá 23,7 % z celkového poètu
zamìstnavatelù, na Vsetín 18,7 a Kromìøí
17,4 %.
Volná místa nabízená pracovními úøady jsou zejména v elektrotechnických oborech, ve výrobì obuvi, zámeènické profese,
èíník a krejèí.

Sídlo Okresní správy sociálního zabezpeèení ve Zlínì bylo ode dne 3. èervna
pøemístìno do budovy v Lorencovì ulici è.
9 (døíve Pozemní stavby Zlín).
Dùvodem zmìny byla výpovìï daná
OSSZ ve Zlínì Magistrátem mìsta Zlína a
rozhodnutí o vymístìní, které vydal Stavební úøad ve Zlínì k 31. kvìtnu 2002.
Nová adresa:
Okresní správa sociálního zabezpeèení
ve Zlínì, Lorencova 9, 762 61 Zlín,
tel. 7041 111, fax. 7433 002.
Úøední doba OSSZ ve Zlínì
je beze zmìny:
pondìlí, støeda
8.00 a 17.00 hod.
úterý, ètvrtek
8.00 a 14.00
(podatelna 16.00) hod.
pátek
8.00 a 13.00
(podatelna 14.00) hod.
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Kolik za sečení trávy
Údaje o nákladech na seèení mìsta
poskytla Technická správa mìsta. Travnaté pozemky ve mìstì má rozdìleny do
tøí zón.
I. zóna zahrnuje vekeré travnaté pozemky uprostøed mìsta a má celkovou
rozlohu 18 hektarù. Pro udrení pìkného vzhledu se seèe sedmkrát roènì, celkem 126 hektarù.
II. zóna zahrnuje pozemky pod Kalvárií, Jiráskovu ulici, bøeh Masarykova
námìstí, ulice k Pahrbku. Seèe se pìtkrát
roènì litovou nebo bubnovou sekaèkou, èásteènì i køovinoøezy. Za rok jsou
to pìtkrát 2 hektary.
Zóna tøetí jsou okrajové èásti mìsta - za høbitovem, Radovany, Zámoraví, Chmelnice - celkem 2 hektary. Seèe
se pøevánì køovinoøezy, a to dvakrát
roènì.
Vyí trávu ve druhé a tøetí zónì je po
seèení nutné shrabat a odvézt na kompost.
Vyjádøeno v èíslech:
seèení
I. zóna 1 772 820 Kè
II. zóna
157 500 Kè
III. zóna
78 750 Kè
úklid trávy II. zóna
100 800 Kè
III. zóna
52 500 Kè
CELKEM
2 162 370 Kè

Nepřehlédněte
Èasto se nás spoluobèané ptají, proè na
nìkterých pohøbech naich zemøelých obèanù hovoøí a louèí se smuteèní øeèníci a na
nìkterých ne. Odpovídáme, e je plnì respektováno pøání pozùstalých. Ti se mohou
v pøípadì zájmu domluvit pøímo s naimi
øeèníky - paní Evou Kolomazníkovou, Svatoplukova 1283, tel. 794 4441 a panem Frantikem Vykoukalem, Sadová 1280, tel. 794
4312.
Pohøebnictvím se v naem mìstì zabývá Technická správa mìsta Napajedla, spolupracující se spoleènostmi Pieta Otrokovice a Arkádia Zlín.
SOZ Napajedla

Před prázdninami
Na samotný závìr cvièebního roku èekaly TJ Sokol Napajedla dvì velké akce.
Tou první bylo vystoupení en oddílu vìrné gardy na Sokolském sletu v Liberci ve
dnech 21. - 23. èervna. Jedenáctka en se
pøedstaví skladbou "Pocta Janu Werichovi" a o jejich pøipravenosti se mohla veøejnost pøesvìdèit na slavnostní akademii 29.
kvìtna.
O stejném víkendu - v sobotu 22. èervna
- spoleènì ukonèili malí i velcí èlenové jednoty sokolský rok výletem na Radho. Na
programu byl i turistický výlet na Martiòák
s nezbytným táborákem a opékáním pekáèkù.
M. Vykoukal
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Konec staré školy?
Je to ji dávno, kdy jedna mladá
nastupující uèitelka byla uvítána panem
øeditelem Goiem tìmito slovy: "Dìvèe,
závidím ti, ty se doèká nové koly!" Pøely roky a uèitelka se nové koly doèkala
a kolem své padesátky. Jistì si spousta
z vás pamatuje na jednu kolu, tøídy naplnìné málem do ètyøiceti, smìnování,
výjezdy celých tøíd do okolních vesnic.
Toto ve vyøeila ke spokojenosti vech
kola nová.
Èas ale kvapí, situace v Napajedlích se
ponìkud zmìnila. Dìtí se rodí ménì a ubývá jich na obou kolách. Je tøeba upozornit
na tento fakt - v naí kole je poèet dìtí a
zájem o zápis prùbìnì stejný. Stará kola
má konèit v záøí 2003. Jaká je budoucnost
obou kol? Spojí se se kolou novou a budou pod jedním vedením? Jedno patro staré
budovy obsadí ZU (hudebka). Polovina
naich ákù bude pøesunuta do nové koly
a posílí tamní tøídní kolektivy, zbytek se
bude uèit v jednom patøe.
Co mùeme oproti nové kole, která má
novou budovu, novì vybavené uèebny,
krásnou velkou tìlocviènu, jídelnu atd. nabídnout my?
Za výhodu povaujeme to, e nae tøídy
na prvním stupni jsou naplòovány v prùmìru do dvaceti ákù. Kdy tyto dìti pøejdou
na vyí stupeò, jsou doplnìny áky ze
lutav. Kadý nám dá jistì za pravdu, e
mení kolektiv je lepí pro výuku a výchovu
dìtí. Dìtem v meních kolektivech se lépe
daøí, uèitel má na kadé dítì více èasu a
mùe se mu individuálnì vìnovat, dítì tak
má vìtí monost se realizovat. V meních
kolektivech je mení monost ikany a dalích neádoucích jevù.
Vdy i nai úøedníci tuto skuteènost
dávno zjistili. Tísnili se na radnici po nìkolika v kanceláøích, proto se jich èást pøestìhovala do nových prostor nad knihovnou,
ke svojí spokojenosti a spokojenosti nás
obèanù.
Nae stará kola mùe nabídnout novì
zrenovované uèebny fyziky, chemie, novou uèebnu jazykù a poèítaèovou uèebnu,
její poøízení bez vybavení stálo 50 tis. korun. Ve vech tøídách jsou zrenovované
lavice, postupnì doplòovány nové idle a
ve vech patrech nové osvìtlení. Tìlocvièna má nový povrch, obloení, novì je zbudovaná malá tìlocvièna pro aerobik.
V bývalé kuchyni je bufet s posezením.
Druina má tøi oddìlení, která jsou velmi
dobøe vybavena. Za zmínku stojí i to, e
kolektiv staré koly je celé roky stabilizovaný. Nyní zde uèí pouze dvì nekvalifikované
síly (obì mají støední pedagogické vzdìlání) a dvì aprobované dùchodkynì na polovièní úvazek.
Myslíme si, e takový pedagogický sbor
nám mùe závidìt leckterá kola v blízkém
a dalekém okolí.
Chceme opravdu vichni, aby to, co se
vybudovalo za edesát let, zaniklo?

NAPAJEDELSKÉ
Zruíme ve, co vybudovaly celé generace uèitelù?
Nenaly by se vhodnìjí prostory pro
ZU? Vyhovují nae prostory uèitelùm hudebních oborù? Co kdy se zaène rodit více
dìtí? Budeme hledat nové prostory, smìnovat, èi dojídìt, nebo pøeplòovat tøídy dìtmi?
Co na závìr!
Zveme vechny pøíznivce staré koly:
"Pøijïte se podívat, jak vypadá nae kola
dnes."
O citlivé øeení daného problému ádá
21 pracovníkù staré koly
Pozn. red. Dopis je soukromou iniciativou vìtinové skupiny pedagogù a není
oficiálním stanoviskem Základní koly Komenského 268.

Konec starých časů !
Kdyby existovala zaruèená metoda proti íøení fám, byla by o tom napsána nejedna
pøíruèka a bylo by to hodnì osahané ètení.
Informovanost by urèitì byla souèástí této
metody - tam kde stojí holá pravda, nezbývá
prostor na dohady. U pøívlastek holá vak
vypovídá, e pravda mùe být i obleèená do emocí, subjektivních názorù, omylù,
dohadù
Nemluvme tedy o pravdì, mluvme o
pohledu z jiné pozice - tak jak to vidí starostka mìsta PaedDr. Libue Pacholíková:
"kolství je vìcí veøejného zájmu naprosto oprávnìnì. Samozøejmì proto, e
záleí na tom, jakého vzdìlání se mladým
lidem dostává. Nepleme si to s tím, e vichni problému rozumíme, nebo jsme také do
koly chodili. Bavme se veøejnì, kterým
odborníkùm odborný problém svìøíme,
nesname se pøedstírat, e veøejná diskuse
vyøeí samotný problém. Pedagogové "staré koly" sáhli k medializaci svých obav
dlouho pøedtím, ne byli s koncepcí kolství
v Napajedlích seznámeni. Tedy ne pøed tím,
ne bylo o koncepci rozhodnuto v Zastupitelstvu mìsta (obce mají ze zákona výhradní rozhodovací právo o základních kolách),
ale pøed tím, ne byla koncepce vùbec vytvoøena."

Jak to začalo
Rada mìsta na svém zasedání 11. bøezna 2002
l uloila kolské a kulturní komisi rady
mìsta vypracovat výhledovou koncepci
kolství ve mìstì s pøihlédnutím k vyuívání stávajících budov v majetku mìsta (základní a mateøské koly) s termínem do 30.
èervna 2002.
V té dobì toti zaèalo být jisté, e získání
finanèních prostøedkù z nadnárodní nadace
SAPARD je v nedohlednu a tím i rekonstrukce bývalé hospodáøské koly, která se mìla
stát novým domovem základní umìlecké
koly. Provoz Základní umìlecké koly R.
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Stará kola.
Firkuného v souèasné budovì splòuje
mezní podmínky z pohledu hygienika a
vyaduje zásadní øeení. Základní umìlecké koly na rozdíl od základních kol
spravuje kraj a lze pøedpokládat, pokud
se mìsto nepostará o vhodné prostory
pro dìti, zájem kraje o provoz koly bude
minimální.
Odpovìï na první otázku - nechat si
kolu zavøít nebo pro ni vytvoøit vhodné
podmínky - byla jednoznaèná.
Napajedla nemají støední kolu, opustilo je i uèòovské kolství a mìsto pozbývá
pro mláde na pøitalivosti. Umìleckou kolu s takovou tradicí a výsledky, kterých
dosahuje, si nemùe a nechce dovolit pøivést do nesnází.
Otázka druhá - nákladné úpravy souèasné budovy, která je v soukromých rukou,
(dosavadní nájemní smlouva trvá do 30.
èervna pøítího roku) nebo jiné prostory?
A jaké, kdy vize hospodáøské koly uvízla
na samém poèátku její realizace.
Situace ve kolství v Napajedlích je taková, e vyaduje zásadní øeení od mateøských kol a po kolu umìleckou. Po silných roènících z minulého století zbyly prostory dnes ji vyuívané jen èásteènì a mìsto
si nemùe dovolit takovou prostorovou
velkorysost. Soustøedìní finanèních prostøedkù na omezený poèet objektù znamená více investicí do kvality vzdìlávání.

Sloučit
Na zasedání kolské komise 10. dubna
2002 (za úèasti zástupcù obou kol, ZU,
mateøských kol a DDM) se zaèalo hovoøit o
tom, e èas pro slouèení obou kol dozrál. Je
nefér jakýmkoliv zpùsobem oznaèovat umìleckou kolu za pøíèinu pøipravované zmìny. Ke slouèení kol by dolo v kadém
pøípadì, moná o rok dva pozdìji.
O slouèení kol se hovoøí ji nìkolik let
a demografický vývoj v Napajedlích k tomu
jednoznaènì smìøuje. V roce 1986 byla otevøena nová kola. V roce 1987/88 navtìvovalo obì koly v Napajedlích pøes 1 200
dìtí, prùmìrný poèet ákù na jednu tøídu
byl asi 29. V letoním kolním roce navtìvuje obì koly 969 dìtí pøi minimálnì zmìnìném poètu tøíd. Prùmìrný stav ákù ve
tøídì je 22,5.
K 31. 12. 1997 ilo v Napajedlích 831 dìtí
kolního vìku. Pro rok 2000 - rok posledního
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Nová kola.
sèítání obyvatel - pøedvídala dlouhodobá
prognóza vývoje poètu obyvatel v Napajedlích ve své pesimistické variantì 787 dìtí
kolního vìku, v optimistické variantì 826.
Podle výsledkù sèítání obyvatel to bylo 1 203
dìtí ve vìku od 0 do 14 let. Devìt ètrnáctin
pro kolní vìk je jen hrubý odhad, ale blíí
se spíe nií hodnotì.
Jen pro dokreslení pøesnosti pouité
prognózy: v loòském roce se mìlo podle
této prognózy narodit od 67 do 72 dìtí, skuteènì se narodilo 69.
V roce 2002 mìla mít Napajedla podle
pøedpovìdi 830 dìtí kolního vìku. Obì
koly skuteènì navtìvuje 969. Zachovámeli stejný pomìr pro léta pøítí (vèetnì dojídìjících dìtí z okolních obcí) pak pøi odhadovaném poètu 700 napajedelských dìtí v
roce 2010 jich bude skuteènì chodit do napajedelských kol minimálnì také o sto
ménì.
13. kvìtna 2002 se znovu seli u starostky mìsta øeditelé kol s metodickými poradci okresu Zlín a Zlínského kraje. Skuteènost,
kterou napajedelským kolám pøedestøeli,
nic neskrývala. Záleitosti s financováním
kolství vedou jednoznaènì k hospodárnìjímu provozu kol. Finanèní prostøedky
pøidìlované kolám státem vycházejí z poètu ákù. Vyhláka Ministerstva kolství,
mládee a tìlovýchovy ÈR 291/1991 Sb. stanoví poèet ákù ve tøídì na 30. Z poètu
naplnìných tøíd vycházejí poèty pedagogických pracovníkù, kteøí si na mzdách tyto
prostøedky rozdìlují.
Prùmìrný plat uèitelù základních kol
v okrese Zlín je 14 545 Kè. V okrese Uherské Hraditì 15 092, v okrese Kromìøí 16
263 Kè. Ménì tøíd, ménì uèitelù. Více práce, více penìz. Více mladých a kvalifikovaných lidí do kolství, kteøí nebudou
muset pokukovat po lukrativnìjím zamìstnání.
V letoním roce bylo zapsáno pro nový
kolní rok v obou kolách 67 dìtí - 34 v nové,
33 ve staré. V dosavadním systému budou
rozdìleny do ètyø tøíd.
O slouèení kol se hovoøí ji nìkolik let.
Úèastníci setkání se shodli, e èas a okolnosti dozrály k jeho realizaci. Svùj souhlas vyjádøila i øeditelka staré koly. Napajedla mají
monost vytvoøit si vyhovující koncepci ji
teï a vyøeit souèasnì problém umìlecké
koly. Døíve, ne by pod ekonomickým tlakem bylo mìsto v budoucnu nuceno pøistoupit moná i na ménì vyhovující øeení.

Pøedbìná varianta kolského úøadu
poèítá pøi slouèení také s mením kolektivem pedagogù, ale ten je pøitom vyí, ne
je souèasný poèet kvalifikovaných uèitelù
pøeddùchodového vìku na obou kolách.
15. kvìtna 2002 se na svém pravidelném setkání sela kolská komise, která
hodnotila souèasný stav kolství v Napajedlích a znovu zvaovala vechny alternativy. Se základním pøedpokladem - minimálnì zachovat souèasnou úroveò výuky a nalézt øeení pro umìleckou kolu.
To jsou fakta, která by mìla veøejnost,
nejen rodièe, zajímat nejvíce. Jak kvalitní
a profesionálnì zdatní lidé jejich dìti vychovávají. Nízký poèet ákù ve tøídì má
jistì své výhody. Kolik je jich pro áky,
kolik pro uèitele? Existují vak i nevýhody, napø. ve výbìru volitelných pøedmìtù
ve kolách.
Poèty ákù ve tøídách na obou kolách
jsou podobné. Proè se proti slouèení ozývá
pouze stará kola - neèeká pedagogy nové
koly podobná zmìna? Pravda, nebudou se
muset stìhovat. Jde snad ale v prvé øadì o
dìti a výuku. Uvolnìné prostory ani dosavadní péèe o objekt koly nepøijdou nazmar, poslouí ákùm základní umìlecké
koly, nejsou to také dìti napajedelských
kol? A dìti v DDM - nejsou to také nae
dìti?
V nepodepsaném dopise "21 pracovníkù staré koly" jsou vynáeny klady staré
koly. Jistì právem. Nová kola je stejnì
dobrá, ne-li lepí. Koneènì, nevìøte fámám.
Inspekèní zprávy jsou veøejnì k nahlédnutí
na internetových stránkách. Spojením dvou
dobrých vìcí pøece musí, pøi dobré vùli,
vzniknout skvost, pøinejmením urèitì nic
patného.

Dopis bez podpisu
21 pracovníkù koly není podpis, ale
není to ani klasický anonym, nebo autorka
se s ním pøihlásila osobnì. Vedle uvedených faktù je cenný tím, co je psáno mezi
øádky. Naprosté ztotonìní se s ivotem ve
kole, láska a úcta k práci své a svých
kolegù, vzácný patriotismus, který by se
vak velmi lehce mohl octnout na pozici
proti kole samotné. Kantoøina pro tyto
lidi není jen práce, ale poslání, za svou
kolu by cedili krev. Jejich láska k práci
zaslouí obdiv a jistì pøekoná vechny pøekáky.
S uvedenými fakty lze souhlasit s výjimkou toho, e "chceme vichni, aby to, co se
vybudovalo za 60 let zaniklo". To, co se za
edesát let vybudovalo - to jsou desítky
generací, zástupy dìtí a lidí, které zde poloily základ svému vzdìlání, proily kus pìkného ivota a po letech na svou kolu a své
kantory rádi vzpomínají. To ani zruit nelze.
Co bude zrueno - je instituce. Uèitelé,
áci, práce, èásteènì i prostory - vechno
bude fungovat dál, jinak, ale dál. Není to
"Konec staré koly", je to jen konec starých
èasù.
B. Velecká
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Naše první verše
Ve druhém roèníku základní koly poznáváme slova, která se rýmují. áci vymýleli dalí rýmy a povedlo se jim za mé
pomoci vytvoøit první veríky.
To bylo radosti!
S tímto nadením se z nich stali malí
básníci. Zúèastnili jsme se literární soutìe
Krajské knihovny Fr. Bartoe a s napìtím
oèekáváme výsledky. Nìkteré z nejzdaøilejích pøedkládáme k posouzení i vám.
Kdoví, tøeba o nìkterých dìtech jetì v
budoucnu uslyíme.
Mgr. V. Vlèková, II. B Z Komenského 298

Barvy
Michaela Pacáková
Zelená, èervená, hnìdá, modrá,
kadá barva je pro mì dobrá.
Nejvíce mi sluí èervená,
vím, co to pro mì znamená.

Vajíčko
Jiøí Slovák
Koulelo se vajíèko,
divilo se sluníèko.
Podívej se, koèièko,
jak se koulí vajíèko.
Koulelo se velice,
chytila ho slepice.
Hladila jej hebce,
vypadlo té slépce.
Pak se velmi divila,
e ho takhle rozbila.

O mé babičce
Jan Foral
Sloil jsem krátkou básnièku,
abych dostal velikou jednièku.
Nebo také hvìzdièku,
budu ji mít v deníèku.
Potìím tím babièku,
která mi dá hubièku.

Žlutá kuřátka
Nikola Mikeová
Pìt kuøátek za kopcem
k uákovi míøí.
Jedno zajíc pozval dál
zùstala jen ètyøi.

Slepička
Martin Pavlík
Byla jedna slepièka,
snesla ètyøi vajíèka.
Na dvorku vdy kdákala,
kdy kohouty lákala.
Kdy se dvorkem toulala,
na smetiti hrabala,
se slepicemi a kohoutem
bezstarostnì pípala.
Zatím mamka vajíèka
sebrala do uzlíèka.
Odnesla je do mìsta
prodat babkám do tìsta.

6

Muzeum

NAPAJEDELSKÉ

6/2002

Svědectví času
"Historie lidské pøítomnosti v okolí
Napajedelské brány zasahuje hluboko do
minulosti. Pøed tøiceti tisíci lety sledovali
paleolitiètí lovci ze svých táboøi na vrcholech kopcù po pravém bøehu øeky migrující stáda mamutù èi sobù. Pozdìji tudy
procházeli první zemìdìlci na cestì za
hledáním úrodných oblastí, kde by mohli
zaloit své vesnice i nová políèka, po nich
nositelé mladích kultur doby bronzové i
elezné. Údolí øeky Moravy se stalo ivou
tepnou kudy po jedné z nejdùleitìjích
pravìkých komunikací - Jantarové cestì probíhala obchodní i kulturní výmìna
mezi vyspìlejími podunajskými a støedomoøskými civilizacemi na jihu a pobøeím Baltu na severu. V dobì markomanských válek, ve 2. století n. l. tudy zøejmì
vedla i cesta øímských legií pøi jejich postupu do severních oblastí Barbarika. nakonec
se zde - ji natrvalo - usadili Slované."
Z úvodního textu výstavy "Svìdectví
èasu"

Mimoøádnou pøíleitost ponoøit se do tajemna dávných vìku pøipravil pro napajedelskou veøejnost Muzejní klub. Archeologická
výstava "Svìdectví èasu", která byla otevøena 17. kvìtna v Mìstském muzeu oslovuje
návtìvníka nìkolika zpùsoby. Tím prvním
je samotná historická hodnota exponátù, které kdysi patøily do vedního ivota dávných
pøedkù právì na území Napajedel a nejbliího okolí. Tím druhým jsou zpùsoby zkoumání pozùstatkù dávných kultur a pøedstavy o
ivotì lidí.
Pøekvapivým zjitìním pro vìtinu návtìvníkù je i to, e z velké èásti se jedná o
expozici, která patøila Muzejnímu spolku Napajedla, který pùsobil ve mìstì do roku 1955.
Od té doby byly exponáty uloeny v depozitáøi Muzea jihovýchodní Moravy. Návtìvník
pocítí obdiv vùèi tìm, kdo sbírku nashromádili, a souèasnì ocení péèi, s jakou je uchovávána pro dalí generace. Napø. model mohyly
slovanského váleèníka zhotovený pøedchùdcem dneního Muzejního spolku v Napajedlích je ji sám o sobì historickou záleitostí.
V neposlední øadì zapùsobí i výtvarné
zpracování výstavy, které je dílem výtvarníka Josefa Souèka. To, co návtìvník vnímá
nejménì, je nenásilný zpùsob sdílení velkého mnoství historických faktù lidem rùzného vìku a úrovnì vzdìlání. A vnímá nejménì
proto, e se zámìr scenáristky výstavy PhDr.
Jany Langové z Muzea jihovýchodní Moravy
zdaøil. A její zajímavá vyprávìní, která se
nevela na papír, dokáe návtìvníkùm mu-

zea se stejným nadením tlumoèit èlenka
Muzejního spolku Blaena Koulová.
Vstupem do muzejních prostor dostává
hodinka, kterou výstavì vìnujete, zcela jiný
rozmìr. Nepatrný ve vztahu k zobrazené historii je vak celý lidský ivot.
Ti tam jsou mamuti, mui, co je lovili.
Zbyl tu vak obrovský kel, také stolièka zdatného býloravce, prý to byla dokonce ona.
Bronzová spirála pokrytá patinou èasovì posunula teorie o smìnném obchodu, nebo
nese znaky opracování typické pro karpatskou oblast. Jene vìøte historikùm! Co kdy
patøila dávnému uhajovi, který se hnán osudem zatoulal dál od domova, zakoukal se do
slièné Napajedlanky a sloil jí k nohám vechny své poklady. Láska a nenávist hýbaly dìjinami stejnì jako dnes obchod.

Výstava pamatuje i na dìtské návtìvníky. a vskutku jen málokterý ákovský kolektiv, který sem zavítal, odolal pokuení vyzkouet zrnotìrku s drtidlem. e bez poøádné
práce nejsou jen koláèe, ale ani trocha mouky
na suchou placku, poznali celkem záhy. A
navrtat otvor do kamene jedním z prvních
primitivních nástrojù, to chtìlo zase spíe
fortel ne poøádnou sílu.
Vedle drobných perkù, filigránù na rukojetích zbraní, pøekrásné tenkostìnné keramiky vyniká velikostí, ale zejména pùsobivostí hrob slovanského váleèníka.
Kosterní pozùstatky pøekvapí svou mohutností, mladý mu - odhad je tøicet maximálnì ètyøicet let - mìøil 192 centimetrù. Urèitì mìl na bojiti pìkný rozhled, zvlátì kdy

se jednalo o jezdce. Svìdèí o tom zbytek
ostruh a také pøiloené vìdérko. To se prý
vkládalo jezdcùm do hrobu, aby mìli z èeho
ve svém posmrtném ivotì napojit konì.
A byl-li to jezdec obzvlátì zámoný, mìl
vìdérek hned nìkolik.

Archeologická práce je zvìtí èásti dost
namáhavá práce a dosti nudná, ale okamiky,
kdy si èlovìk podá ruku z historií, to vechno
vyváí. Nelze se divit, e jejímu kouzlu propadali lidé naprosto civilního zamìstnání a pìstovali ji coby koníèka. Koneènì vedle zobrazených osobností se touto posedlostí vyznaèuje i nìkolik souèasníkù. Jejich nálezùm je
vìnována poslední výstavní vitrína. Dva objemné kbelíky zajímavých úlomkù, které èekají na zpracování, pøinesly pøi návtìvì
muzea dìti ze Spytihnìvi.
"Do dne, kdy mìla výstava konèit, ji zhlédlo pøes tisíc návtìvníkù," s potìením sdìluje Blaena Koulová. "Velký zájem byl ze strany obou napajedelských kol, pøijely celé
tøídy z Halenkovic, Spytihnìvi, Pohoøelic i
Otrokovic. Pro nì i celou veøejnost je to ojedinìlá monost seznámit se s pravìkou a
ranì støedovìkou historii svého území. Pøítomnost tak vzácné expozice ve mìstì je
natolik výjimeèná, e jsme se rozhodli výstavu prodlouit témìø do konce prázdnin - do
22. srpna. Vzhledem k tomu, e vekerá práce
kolem je vykonávána dobrovolníky, je ve
svém prodlouení otevøena pouze jeden den
v týdnu, a to vdy ve ètvrtek od 8 do 12 a od
12.30 do 16 hodin. Rádi se budeme vem
návtìvníkùm vìnovat."
B. Velecká
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Ani v poklidných èástech mìsta bychom
nemìli riskovat.

Všem cyklistům
Se stoupající venkovní teplotou vytáhli
koláci ze sklepù jízdní kola, kolobìky a
koleèkové brusle, aby si u pøed blíícími
prázdninami uívali letních radovánek. Jejich rodièe by si vak mìli uvìdomit, e provoz na pozemních komunikacích upravuje
zákon a dalí provádìcí pøedpisy. Není proto
na kodu si základní ustanovení tìchto pøedpisù pøipomenout.
w Chodec
je i osoba, která tlaèí dìtský koèárek,
pohybuje se na koleèkových bruslích, vede
jízdní kolo, psa apod. Chodec musí uívat
pøedevím chodník a platí zásada, e na chodníku se chodí vpravo. Pokud se chodec musí
pohybovat po silnici, tak musí jít po levé
krajnici.
Po chodníku je povolen pohyb osob na
koleèkových bruslích a také zde mohou jezdit na jízdním kole dìti mladí deseti let.
Nesmí vak pøitom ohroovat chodce.
w Cyklista
je z hlediska zákona povaován za øidièe
nemotorového vozidla - jízdního kola. Za
jízdní kolo se povauje také kolobìka. Cyklista starí deseti let nesmí jezdit po chodníku. Na silnici jezdí vpravo, co nejblíe k
pravému okraji vozovky. Mùe jet i po pravé
krajnici, nesmí vak pøitom ohroovat chodce.
Chodec i cyklista jsou jako vichni úèastníci silnièního provozu povinni chovat se
ukáznìnì a ohleduplnì, aby svým jednáním
neohroovali ivot, zdraví ani majetek svùj
ani jiných osob.
l Dalí povinnosti cyklistù
- osoba mladí patnácti let je povinna za
jízdy uívat ochrannou pøilbu
- dítì mladí deseti let smí jet po silnici
pouze pod dohledem osoby starí patnácti let
- na jízdním kole je zakázáno jezdit ve
dvou, je-li vak jízdní kolo vybaveno sedadlem pro dítì a opìrkami pro nohy,
smí osoba starí patnácti let vézt dítì
mladí sedmi let
- pøi jízdì musí mít cyklista nohy na lapadlech
- cyklisté smí jet na silnici jen jednotlivì za
sebou

l Cyklistùm je zakázáno
- jet bez drení øidítek
- dret se jiného vozidla
- vést za jízdy druhé jízdní kolo, vozík
nebo psa
- vozit pøedmìty, které by znesnadòovaly
øízení kola (to je napø. taka s nákupem
zavìená na øidítkách)
- za jízdy na kole kouøit
- dret za jízdy v ruce mobilní telefon
l Povinnou výbavu jízdního kola tvoøí
- dvì na sobì nezávislé brzdy
- jasnì znìjící zvonek
- odrazky, a to bílá vepøedu, èervená vzadu, oranové v parscích obou kol a na
lapadlech
- za sníené viditelnosti musí být jízdní
kolo vybaveno svìtla, a to bílým vepøedu a èerveným vzadu (to mùe i blikat)
Dále bych doporuèoval cyklistùm ochranné brýle a vybavení kola blatníky. Nezapomeòte, e se krade a pøíleitost dìlá zlodìje.
Odstavená kola proto zamykejte. Chodcùmbruslaøùm je moné doporuèit uívání chránièù na lokty a kolena.
Cyklista je z pohledu zákona povaován
za øidièe a tudí pro nìj platí stejná pravidla
jako pro øidièe motorových vozidel. Jedním
z nejdùleitìjích pravidel je to, e øidiè (tedy
i cyklista) nesmí pøed jízdou poívat alkoholické nápoje èi jiné návykové látky.
Výe uvedené zákazy a povinnosti je
nutné dodrovat. V porovnání se zapadlými
vesnicemi v pøíhranièí, kde projedou tøi vozidla za celý den, je v Napajedlích velmi hustý
silnièní provoz, a to i na místních komunikacích. Pøi dopravní nehodì - støetu cyklisty s
motorovým vozidlem - nemá cyklista prakticky ádnou anci vyváznout bez úhony.
tastnou cestu.
Prap. Karel Øezanina,
Obv. oddìlení policie Napajedla
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Humor a poezie v lavicích
Drobnými ukázkami z cílených i nahodilých dìtských výrokù ze kolního
èasopisu Základní koly Komenského
268 chceme ukázat, e v tìch malých
nezbednících je obrovské mnoství citu
a humor pro nì nezaèíná zdaleka a
o prázdninách.
w w w w w
ába, ába, abièka,
myslím je to rosnièka.
Skáèe jako skokan,
moná je to ába-klokan.
J. Mrlíková 5. A
w w w w w
abko, abko zelená, jak je voda studená?
Nikdy není studená, pokud se v ní plavat dá.
A je zmrzlá jako kámen,
s plaváním je náhle ámen.
F. Juøena, 5. A
w w w w w
Uèitelé to nemají snadné
 Paní uèitelko, vy dnes vypadáte zezadu
jako chlap. (1. A)
 Proè je v druinì zakázané líbání? To
nebudou dìti nebo co? (1. A)
 Paní uèitelko, dnes dbejte, aby mì nìkdo nenatval. Mám hrozný vztek..(1. A)
w w w w w
..ale dìti s nimi také ne
 Jsem s tebou spokojený. S tvým sousedem Ctiradem vùbec ne. Zaèíná lajdaèit.
Ovem pøesto je o hodnì lepí ne ty.
 V jiných tøídách jsme dál. Ne, e by tam
byli áci chytøejí, ale nekladou takový
odpor.
 Hrát na triangl umí kadý hlupák! Pøedvedu.

Citové potřeby neodcházejí s věkem
Nìkolikrát za rok zavítají èlenové sboru
pro obèanského záleitosti s kulturním programem a malou nadílkou do domova dùchodcù a domù peèovatelské sluby. Vdy
na nás doléhá poznání, jak na stáøí ubývá
tìlesné síly, pøibývá neschopnost samostatnì se pohybovat, postarat se o to nejzákladnìjí kolem sebe.
Kadý z nás se jednou ocitne na této
stranì louky. ivot je opravdu jako louka
posetá krásnými kvìty. Tìmi je láska, pohlazení, porozumìní Umíme jimi zkrálovat
ivot svých bliních? Vidíme i jejich trápení,
cítíme jejich potøeby? Snaíme se jim obohatit ivot, naplnit jej radostí a láskou? Je to
jedna z nejzákladnìjích potøeb ivota èlovìka, která ho posiluje.
Pøi svých návtìvách nikdy nezapomeneme nahlédnout na obyvatelé domovou
upoutané na lùko. Vdy se nás nìkdo z
ochotného personálu ujme, aby nás pokoji
provedl. I bìhem té krátké doby lze vypozorovat laskavý a trpìlivý pøístup sociálních
pracovnic Zdeòky Raisiglové, Petry Koláèkové a stanièní sestry Jany Videcké k lidem, o
které peèují. Stejné zásluhy mají i ostatní
zamìstnanci domova, nebo vechno se skví
èistotou a odevad je cítit klid a pohoda.

Jistì není lehké pracovat s tak velkou a
rùznorodou rodinou. Za to, e to dokáí, jim
patøí i ná vdìk.
K dobré atmosféøe domova pøispívají i
jeho samotní obyvatelé. Mají svùj výbor s
aktivním pøedsedou Bedøichem Brázdilem,
kronikáøkou Marií Smýkalovou a kulturními
referentkami Marií Trunkátovou a Antonií
Klofáèovou. Kulturní akce jsou zde pomìrnì
èasté, ale vichni by uvítali i jiné aktivity. Co
tøeba táborák se skauty, vystoupení sokolù,
nebo nìjaký dobrý nápad ze strany ákù
starích roèníkù èi napajedelského klubu
dùchodcù? To vechno by jistì po dohodì s
pøívìtivým a usmìvavým øeditelem Davidem
Libigerem a vstøícným personálem lo.
Jednou se vichni budeme rozhodovat,
kam na stáøí, abychom pøíli neobtìovali a
vechno zvládli. Je dobøe, e tato zaøízení v
naem mìstì máme a pøedevím ochotný
personál v nich.
Jetì jednou díky za vechnu péèi, za to,
e svou práci zvládají s láskou. Láska je ten
nejlepí lék, který mùeme dát. Vdy kadý
z nás po nìm touí.
Sbor pro obèanské záleitosti zdraví
vechny obyvatele a zamìstnance tìchto
zaøízení v Napajedlích.
M. Vaòáèová
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Sokol slavil 110 let
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Významná sokolská výročí
Èeská obec sokolská je v Èeské republice jedním z nejpoèetnìjích obèanských
sdruení a øadí se mezi nejstarí spolky
tohoto typu na svìtì. Vznikla z obrozeneckých snah v 19. století a jejich zaloení se
zúèastnili významní pøedstavitelé demokratické èásti mìanské spoleènosti.
Nejvìtí zásluhy na vzniku Sokola se
pøipisují Dr. Miroslavu Tyrovi a Jindøichu
Fügnerovi. V letoním roce je tomu 140 let,
co se na základì dobrovolnosti pøihlásili
desetitisíce lidí k nejlepímu, co lidstvo ve
své historii vytvoøilo. V duchu antického

6/2002

Proto se mohli dne 26. kvìtna 1892 sejít
napajedeltí vlastenci k ustavující schùzi
Sokola. Bylo jich 29. Do správního výboru
byli zvoleni: JUDr. Roman Zapletal starostou, MUDr. Florian Oèádal námìstkem, V.
Batìk náèelníkem, Fr. najdr jednatelem, K.
Janèík pokladníkem, F. Prager hospodáøem,
K. Kleveta archiváøem a V. id a V. Fajkus
èleny výboru.
Vzniklá jednota byla zaøazena do jiního okrsku, který byl v èervenci 1892 nazván
upou Komenského se sídlem v Uherském
Hraditi. To jsou zaèátky Sokola v Napajedlích, který v letoním roce slaví 110. výroèí
svého zaloení.

Lépe ne tìlocvièným vystoupením nemohli napajedeltí sokolové 110. výroèí
zaloení jednoty oslavit. Na jeviti spoleèenského sálu se støídala roztomilá dìtská hravost se sportovní vyspìlostí gymnastických oddílù, armem cvièenek aerobiku a zralostí nejstarích cvièenek jednoty ve skladbì "Pocta Janu Werichovi".
Souèasné vedení tìlocvièné jednoty mohlo pøi spoleèném nástupu právem pociovat uspokojení z vykonané práce a diváci
si zpøíjemnili den krásným záitkem.
hesla "v zdravém tìle zdravý duch" a mylenky francouzské revoluce "volnost, rovnost, bratrství" rozvíjí sokolstvo duchovní
odkazy velikánù èeské historie - mravní
odkaz Husùv, chrabrost ikovu, pacifismus Chelèického, humanismus Komenského, vlastenectví Havlíèkovo. Ukazuje, e na
pokrokové ideje lze navázat, hledat nové
cesty, metody a pojetí, neustále se rozvíjet.
To vdy byl a je Sokol.
Pokusy zaloit v Napajedlích tìlocviènou jednotu Sokol se objevují ji v letech
sedmdesátých a poté jetì nìkolikrát, vdy
vak s nezdarem. V roce 1892 se to nìkolika
nadeným vlastencùm podaøilo. Vypracovali a pøedali ke schválení stanovy, které
byly 7. kvìtna roku 1892 úøednì potvrzeny.

K tomuto významnému jubileu pøipravila tìlocvièná jednota Sokol Napajedla pro
své èleny a pøíznivce, pøátele a obèany mìsta
29. kvìtna v sále sokolovny "Slavnostní
akademii", na které pøevzal "Pamìtní list
ÈOS".
Po akademii následovalo spoleèné setkání vech èinovníkù, cvièitelù, zaslouilých èlenù a pøítomných hostù, kterým byla
v upomínku na tento den pøedána pamìtní
brourka, vydaná k 110 výroèí tìlocvièné
jednoty Sokol Napajedla.
M. Vykoukal, Sokol Napajedla
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Cykloturistika
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Jesenickem na kole (z deníku cykloturisty)
1. kvìtna 2002
Kola a bagá nakládáme den pøedem u
turistické chaty Na Kapli do auta, Pøepravu
ivého materiálu øeíme vlakem v 5.07 z Napajedel. Cestou pøisedá Mira v Otrokovicích, Ivan
chybí, asi zaspal. V Hulínì pøibyl Milan. Z
Olomouce do Ramzové táhne vlakovou soupravu parní lokomotiva vyrobená v roce 1947,
váí 99 tun a tendr na uhlí 69 tun. Aby nebyl
naruen grafikon, tak nás do kopcù pod Ramzovou jetì odzadu potláèela "motorka". Souprava mìla i jídelní vùz (Starobrno 10 o za 11,Kè) a procházejícího osoáka v originální uniformì se samopalem vzor 26 s pevnou pabou.

pøes Biskupów, Glucholazy, clo, Mikulovice.
Obèerstvujeme, kdy pan vrchní zjistí, e jsme
z Napajedel, tak nechává pozdravovat své známé. Ve 20.30 hod. pøíjezd do Jeseníku - 114 km.
3. kvìtna
Odjídíme v 8.45 hodin. Jeseník, Dìtøichov,
Rejvíz - v 10.30 prohlídka "Mechových jezírek".
Jedeme do Zlatých hor na obìd, pak sjídíme
do Mikulovic a pøes Píseènou do Jeseníku. 47
kilometrù.
4. kvìtna
Vyjídíme v 9 hodin a hned po startu odstupuje Pea pro prasklou pici zadního kola.
Jedeme pøes Píseènou do jeskynì "Na pièá-

Porouchalo se ledasco ledaskomu, ale hlavu nikdo neztratil.
Po pøíjezdu do Ramzovského sedla, co je
nejvýe poloená rychlíková zastávka v reoublice, nás èeká Ivan, který jel omylem vlakem pøed námi a auto s koly a bagáí. Pøipevníme bagá na kola a vydáváme se do Petøíkova, kde zjiujeme jetì zbytky snìhu na sjezdovkách a e vechny obèerstvovací záchytné
body jsou mimo provoz. Okruhem se vracíme
do Ramzovského sedla, obèerstvujeme u nádraí. Radek zaèíná centrovat zadní kolo.
Odjídíme pøes Horní Lipovou smìr Jeseník. Po pìti kilometrech nás opìt pøekvapuje
Radek, který odpadá z pelotonu pro "vylágrovaný" zadní náboj. My pokraèujeme dál do
Jeseníku, kde se ubytováváme "U jatek". Odkládáme bagá a jedeme na námìstí tlumit
hlad a ízeò. V 16 hodin nacházíme naeho
Radka. Sedí u hydrantu nedaleko námìstí.
Koleka jde k jatkám a my na pivo. Ujeli jsme 26
kilometrù.
2. kvìtna
V 8.30 odjídíme: Jeseník - Píseèná - Supíkovice - po hranici s Polskem na Vidnavu, zde
obèerstvujeme v restauraci. Potom na "malý
pohranièní styk". Vrací nás, nemáme nárok.
Pøekroèení je pouze pro lidi z pøíhranièních
obcí. Jedeme dál po naí stranì hranice, pøes
Bernartice, Javorník, Bílý potok, celní pøechod
a pokraèujeme Polskem do Paczków. Prohlídka námìstí, nezbytné foto a pokraèujeme po
trase è. 408 do cibórz na hráz Otmuchovského jezera. Jezero, zpola vyputìné, èeká na
dé. Slouí jako retenèní nádr. Pokraèujeme

ku", Po prohlídce nás Pea dojídí. Obìdváme
ve Staré Èervené vodì z vlastních zásob. Dále
pokraèujeme pøes ulovou, Vápennou, tady
praská zadní oska kola Liborovi. Zastavuji hned
první auto, kterého ho i s kolem veze do Jeseníku. My jedeme do jeskynì Na Pomezí. Po
prohlídce pøíjezd do Jeseníku v 17.30 hodin.
Libor je u na "základnì" s opraveným kolem.
Dnes 46 kilometrù.
5. kvìtna
Po pøedání ubytovacích prostor v Jeseníku odjídíme v 8.45 hodin. Projídíme Domaovem, støídavì na kole a pìky zdoláváme
stoupání pøed Vidlemi. Po zjezdu do Videl v
hotelu polévka a doplnìní tekutin. Po tomto
obèerstvení a nìkteøí i po nìkolikerém vysvìtlení, e na køiovatce tvaru Y musí jet vpravo,
odboèují doleva a jedou do Karlovy Studánky
pøes Vrbno. Vichni se scházíme na obìd u
Dbánu, kde enkýø nabízí haluky, játra a
srnèí gulá z hovìzího. Radek mìl cestou masovou konzervu v èekárnì a ve Dbánu dává
navrch horkou èokoládu. Stále jede z Jeseníku
na kole s ulomeným sedlem. Cestou prí, obèas leje. Ve 14.30 hodin odjídíme smìrem Rýmaøov. Cestou si Radek a Pea udìlali "kufr" pøes
Malou táhli. Sjídíme se vichni v hospùdce v
Janovicích, tìsnì pøed cílem. 54 kilometry.
6. kvìtna
Odjezd v 9 hodin ze Staré Vsi pøes Rýmaøov, Støíbrné Hory do Reova. Za hospùdkou
parkujeme kola a jdeme pìky dolù na Reovské vodopádey. Zpìt do kopce nahoru a po

Takhle to vypadá jako pohodièka
èervené, která vede rozbitou lesní cestou smìr
hrad Sovinec, Stránské, Rýmnaøov do cíle ve
Staré Vsi.
7. kvìtna
Odjídíme z chaty v 9.20 hodin, po lesní
cestì, která není znaèená, pøijídíme na zøíceninu Rabtejna. Výhled iroko daleko, víc daleko. Poté sjezd dolù a opìt stoupání po lesní
cestì a na silnici ke Skøítku. Vrcholové foto a
jedeme po silnici do Staré Vsi. Cestou nás pøepadl dé, také trochu kroupy. Sedíme v lese pod
stromy. Veèer jsme na mistrovství svìta prohráli
s Ruskem 3:1. Ujeto 30 kilometrù.
8. kvìtna
Po pøedání chaty odjídíme. V deset projídíme tìpánovem, v deset tøicet zastavujeme v Chomutovì na obèerstvení. Ve dvanáct
hodin se v Olomouci zbavujeme zbyteèné zátìe, nakládáme ji do auta, které nám pøijelo
naproti. Dál pokraèujeme pøes Dub, Tovaèov,
Kromìøí a Záhlinické rybníky do Napajedel. Od
tìpánova chybí v pelotonu Radek. Domù pøijídíme v 19 hodin. Na kolech jsme dnes strávili 6
hodin 40 minut a ujeli jsme 120 kilometrù.
Peloton tvoøilo 19 lidí, mezi nimi 6 dùchodcù, dvì eny. Nejmladí úèastnicí byla tøiapùlletá árinka. Celkem jsme ujeli 487 kilometrù.

Nìkteøí pro únavu ani nestaèili slézt z
kola
P.S.
Po dvou dnech potkávám v Napajedlích
Radka. Ve tìpánovì odboèil vlevo a jel pøes
terberk do Olomouce. Zde jeho anabáze vrcholila v kolejiti tramvají, kdy se mu do
kolejí rozpadla pøehazovaèka. Musel vdycky
èekat a tramvaj pøejede, aby mohl pokraèovat ve sbírání souèástek. V ochotné olomoucké garáí ve za poslední dvacetikorunu opravuje. Vyráí v naem kurzu do Kromìøíe. Pøes
Tabraky do cíle v Halenkovicích pøijídí na
ulomeném sedle hrubì po pùlnoci.
Tomu se øíká houevnatost.
Zapsal Jiøí Kuèera, KÈT Napajedla
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Do Halenkovic

Odjezdy autobusů z Napajedel
Z autobusového nádraží
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x - jede v pracovní den
+ - jede v neděli přede dnem pracovním
1 - jede v pondělí
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U odjezdů z Otrokovic:
N - náměstí, B - Barum, ž - železnicní stanice

K èlánku "Erena v sobotu a nedìli",
Napajedelské noviny 5/2002
Starí autobus firmy Housacar, jezdící
napø. na lince Napajedla - Oldøichovice Komárov je popsán jako "erena". Ta vak
byla vybavena benzinovým estiválcovým
motorem. Témìø souèasnì byl stejnou automobilkou vyrábìn dalí typ s oznaèením
Praga RND (Rychlý nákladní diesel). Tato
shodná tøítuna byla vybavena ètyøválcovým dieslovým motorem, který byl velmi
úsporný a spolehlivý, ale vozidlo mìlo nií
maximální rychlost a motor byl dosti hluèný. Mezi øidièi se tomuto typu øíkalo "erenïák", "erendéèko" nebo také "randál".
Pokud nebylo vidìt a slyet motor, byl
automobil totoný s erenou. Jen na pøístrojové desce u typu RND byla dvoupolohová
startovací klièka a kontrolka-møíka, ve které byla kontrolní havicí spirála pøedehøívání
pøedkomùrek motoru pro usnadnìní startu.
Tak je tomu i na ne u originální pøístrojové desce naeho autobusu. Èili jedná se
o typ RND, tedy erendéèko, nikoliv erenu.
Tato vozidla mìla také mení rozmìry pneumatik ne ta, která jsou namontována na
naem autobuse.
Oba typy byly spolehlivé a nenároèné
v provozu. Pro civilní sektor byly dodávány pøevánì typy RND i jako ruèní sklápìèe.
Heslo automobilky "Praga - vùz na statisíce
kilometrù" bylo pravdivé. Jako øidiè tìkých nákladních vozidel jsem se setkával u
zamìstnavatele i s tìmito støedními náklaïáky a vím, e byly dobré a výrobci dìlaly
èest.
Robert Havránek

Daně a jak na ně
Otázka: Blíí se prázdniny a to je
období, kdy si studenti mohou pøivydìlat na dalí studium nebo si pøilepit ke
kapesnému. Jaké daòové podmínky
mají?
Odpovìï: Kadý poplatník danì z pøíjmù fyzických osob uplatòuje nezdanitelnou èást základu danì ve výi 38 040 Kè za
rok, tj. 3 170 Kè za mìsíc. Poplatník, který se
soustavnì pøipravuje na budoucí povolání
studiem mùe dále uplatnit nezdanitelnou
èást základu danì ve výi 11 400 Kè za rok,
tj. 950 Kè za mìsíc. Podmínku je, e poplatník podepíe u zamìstnavatele PROHLÁENÍ a poádá o roèní zúètování záloh.
Pøíklad: Student podepsal Prohláení a
jeho mìsíèní mzda po odeètení sráek na
sociální a zdravotní pojitìní èiní 10 000 Kè
Nezdanitelná èást základu danì 3 170
Kè + 950 Kè = 4 120 Kè
Základ danì 10 000 Kè - 4 120 Kè = 5 800 Kè.
Z toho 15 % daò z pøíjmu fyzických osob
= 882 Kè
"Na ruku" dostane student 10 000 - 882 =
9 118 Kè.
Po ukonèení zdaòovacího období zajistí zamìstnavatel roèní zúètování záloh a

odvedenou zálohu na daò obdrí student
dodateènì zpìt.
Nezdanitelná èást základu danì u studenta èiní 38 040 Kè + 11 400 Kè = 49 440 Kè.
Roèní pøíjem studenta je do této èástky
"èistý".
Pro danì, odvody sociálního a zdravotního pojitìní je dùleitá i forma uzavøeného pracovnì právního vztahu. Týká se to
jak zamìstnavatele, tak i zamìstnance.
O tom pøítì.
Zdroj vymezení: ZDP 586/952 Sb., § 15,
§ 16, § 38h, § 38ch, § 38k
Daòový kalendáø:
17. èervna 2002
Daò z pøíjmù - první pololetní záloha
Daò z pøíjmù - druhá ètvrtletní záloha
25. èervna 2002
Pøiznání DPH za kvìten 2002
1. èervence 2002
Daò z nemovitostí - druhá splátka
15. èervence 2002
Silnièní daò - druhá záloha
Ing. Antonín Dospiva,
daòový poradce è. 1598 0603/759133
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Sokol

Školní atletika
Lehkoatletická sezóna je v plném proudu a soutìe se jenom hrnou. Ve II. základní
kole trénuje pod vedením Mgr. Kataríny
Marèíkové skupina dívek 6. a 9. tøíd. Dìvèata se peèlivì pøipravovala a jejich snaha se
vyplatila. Tady jsou výsledky nejvýznamnìjích soutìí:
l 15. kvìtna 2002 - Pohár otrokovických
kol
Kategorie mladí dívky - 1. místo
Kategorie starí dívky - 1. místo
Pøi tomto závodu padly tøi kolní rekordy. V bìhu na 800 metrù se o to zaslouila
Bartoová èasem 2:42,3, v bìhu na 1 km
Pavlíková 3:37 a v hodu kriketovým míèkem
Chudárková 46,2 metru.
l 21. kvìtna 2002 Zlín - Sport pro vechny - okresní kolo
Kategorie mladí dívky - 1. místo
Kategorie starí dívky - 1. místo
l 23. kvìtna 2002 Zlín - Pohár Èeského
rozhlasu - okresní finále
Do finále postoupila II. Z po esti letech
a v kategorii starích dívek získala 8. místo
V èervnu èekalo na dìvèata krajské kolo
pøeboru Sport pro vechny v Tøebíèi. Pøed
startem jsme jim popøáli elezné nervy a
bojovného ducha.

NAPAJEDELSKÉ
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Dvakrát bronz na přeborech republiky
V kvìtnu vyvrcholily upní soutìe sokolské vestrannosti ve sportovní gymnastice a plhu ve Zlínì a Malenovicích a v
plavání a lehké atletice ve Bzenci. Závodù
se zúèastnili také napajedeltí sokolové
vech ákovských kategorií. Domù pøivezli
hned nìkolik zlatých, støíbrných a bronzových medailí souèasnì s postupem do pøeborù Èeské obce sokolské.
Do pøeboru ÈOS smíených drustev
mladího actva v Písku se z Napajedel
probojovaly ákynì Gabriela Øezníèková, Kamila Trávníèková, Andrea Oèadlíková a Petra Studeníková. Z chlapcù Josef
a Robert Samohýlovi a Vladislav Kozerenko.
Bronzové medaile pro svou jednotu
vybojovali Gabriela Øezníèková a Vladislav
Kozerenko.
Obì medaile jsou úspìchem i pobídkou
do dalí práce. Spolu s cvièenci je za svou
nároènou a obìtavou práci cvièitelù získali
Petra Roková a aneta Martykánová, Jaroslav Kováø a Martin Èeleïa, kteøí je také na
závody doprovázeli.
Dalí "elízko v ohni" mìla napajedelská sokolská jednota na republikových
pøeborech v Praze 8. a 9. èervna. Byl jím

starí ák Artur Kozerenko, zaøazený v
reprezentaèním drustvu upy Komenského.
M. Vykoukal

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Bermudský trojúhelník • Sejměte Cartera
• Scary movie 2 • Oprátka • Planeta opic
• Kdo z koho • Skoč na to! • Babí léto •
Mandolína kapitána Correlliho • Juraký
park 3 • Kevin ze severu • Dvě na jednoho
• Zvíře • Traffic - Nadvláda gangů • Hra na
smrt • Mrazivá zvrhlost • Moulin Rouge •
Operace Hacker • Divoké včely • Šílená
krásný • Útěk z Alcatrazu • Malena •
Trosečníci • Rituál • Vykoupení • Bratrstvo
vlků • Svatyně • Pokušení •

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00

Velké červnové slevy až 50 % ! Prémie navíc při předložení vysvědčení !
Obchodní dům PRIOR, 1.patro
tel. 067- 701 1145, Otrokovice
tel. 0777- 140 470, (Ba&ov)
otrokovice@pkcomp.cz
www.pkcomp.cz

V supermarketech vyberte a pak u nás levněji nakupte !
- KVALITNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKU
- VIDEOKAMERY A DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY
- SPOŤREBNÍ MATERIÁL , CARTRIDGE, REFILLY
- TELEVIZORY, DVD, VIDEO, CD, MP3 PŘEHRÁVAČE
- MOBILNÍ TELEFONY , HRY NA PC, VÝUKOVÉ PROGRAMY

z aktuálního ceníku
RAM 128 MB………………...660 Kč
CD-RW 24/10/40……….....1 955 Kč
HDD 20GB..…………..…...2 017 Kč
CD-R 700 24x.....…………...od 7 Kč
monitor 15" LCD….…..od 11 455 Kč
monitor 17"….….....…...od 3 955 Kč
tiskárna HP DeskJet..….od 1356 Kč
mobil NOKIA 5510, MP3....3 999 Kč
GeForce4,64MB,TV out…...2 145 Kč
optická myš Genius ….....od 360 Kč
scaner A4 1200 USB……..1645 Kč
TV +FM stereo, DO...…od 1565 Kč
CD,MP3 přehrávač, ID3......2640 Kč
Hry na PC ……..…. od 143 Kč + 5%
Hra Heroes IV,III+II .… 952 Kč + 5%
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH !

Notebook ACER 223X Celeron 1,1GHz, 20GB, 128MB, 14"TFT, CD, FM 56k, LAN, Win Xp Home......32 780,Digitální fotoaparát Olympus C-220 Zoom, 3x opt. Zoom , 2,1mil., jako USB HDD…….……………... 9 828,Poèítaè Duron 1GHz, 128MB, HDD 40GB, FDD, DVD ROM, klávesnice a myš, záruka 2 roky…….. 9 990,Servis PC, sítí LAN, nastavení SW, odvirování atd. Servisní linka: 0777 - 677 855 od 8-22h, i v So a Ne !
Další prodejny : ZLÍN, Fügnerovo nábřeží /za podjezdem doprava/ tel: 067/721 4704 a FRYŠTÁK, Jiráskova 82, tel: 067/791 25 99
Informace o výhodných servisních smlouvách, dealerský prodej a zápůjčka digitálních fotoaparátů : Pavel Kozojed 067-7912599, obchod@pkcomp.cz
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