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CENA 5 KČ

Napajedla nezapomněla
Po pìti letech od nièivých záplav na Moravì pøírodní ivly opìt zasáhly do ivota lidí v
jiných èástech naí zemì. S prostou lidskou
úèastí s trpícími obyvateli zaplavených oblasti
a se vzpomínkou na pomoc mìstu pøi likvidaci
kod v roce 1997, pøipravilo mìsto nìkolik akcí
na odvetnou pomoc obyvatelùm èeských vesnic a mìst.
Vyhlásilo veøejnou sbírku finanèních prostøedkù. Schránka pro shromádìní pøíspìvkù
na pomoc zaplaveným oblastem je umístìna
ve finanèním odboru Mìstského úøadu v pøízemí budovy radnice, dveøe è. 102. Zøídilo konto
pomoci v poboèce Èeské spoøitelny v Napajedlích pod èíslem 1410386369 / 0800, kam je
moné ukládat finanèní prostøedky v hotovosti i pøevádìt z bankovních úètù.
Témìø okamitì kontaktovalo krizové linky v postiených oblastech s nabídkou vysoueèù. Pøihlásilo se pìt dobrovolníkù z øad
Mìstské policie a Sboru dobrovolných hasièù,
kteøí v pondìlí 19. srpna v èasných ranních
hodinách vyjeli i s potøebnou technikou spoleènì s dobrovolníky z Kromìøíska na pomoc
do postiených oblastí v okrese Praha západ.
Podle dosavadních informací by zde mìli pomáhat odklízet trosky a èistit zaplavená území
jeden týden. Takový je interval støídání skupiny dobrovolníkù na úklidových pracích.

V pondìlí èasnì ráno odjelo pomáhat pøi úklidových pracích do Dobøichovic v oblasti Praha
západ pìt mladých napajedelských stráníkù a èlenù dobrovolného hasièského sboru - Petr
Chaloupka, Vlastimil Kozlík, Petr kopík, Zdenìk Trvaj a Jan váèek. V sobotu v dopoledních
hodinách jsme je zastihli pøi balení a posledních pøípravách techniky. Vezli s sebou èerpadla,
pøenosné motorové støíkaèky a elektrocentrálu zapùjèenou TSM. V Èechách by mìli strávit
7 a 8 dnù, poté je vystøídají dalí dobrovolníci.
Mìstská rada na svém zasedání doporuèila mìstskému zastupitelstvu uvolnit na pomoc
obìtem záplav z mìstského rozpoètu èástku
50 000 Kè. Finanèní pomoc vak pøijde a
v druhé øadì. Tìsnì po opadnutí vody byla
vítána materiální pomoc v podobì èistících
a desinfekèních prostøedkù, ochranná obuv

a rukavice, balená voda a trvanlivé potraviny.
Ve spolupráci s Charitou sv. Aneky Otrokovice vyzvalo ke sbírce materiální pomoci.
Podle potøeb a poadavkù z postiených oblastí
bude seznam potøebných vìcí aktualizován.
Místem pro shromaïování vìcí je budova klátera v ulici Komenského a otevøena je
kadý pracovní den od 14 do 17 hodin
a v sobotu od 9 do 12 hodin.

Pomáhat může každý
Individuální pøíspìvky na konto Nadace
ADRA "Pomáhat mùe kadý" lze zasílat na
úèet èíslo 24442444/0300, var. symbol 444.

Myšlenka na srpen
Pøi obdarování budi jeden zákon. Jeden
aby zapomnìl, e nìco dal, druhý aby si navdy pamatoval, e nìco dostal

DNES V LISTĚ
Pøízemí budovy bývalého klátera se v minulém týdnu stalo místem shromaïování materiální
pomoci, kterou mìsto Napajedla organizuje spoleènì s Charitou sv. Aneky Otrokovice.
Obèané sem pøináeli pøedevím balenou vodu, èistící prostøedky, ale i rukavice, holínky, mycí
hadry, pøikrývky, prostøedky na hubení komárù, koata, hygienické potøeby i balíèky kávy .

l Jednání Rady a Zastupitelstva mìsta
l Se starostkou mìsta o rozpoètu
l Countrytábor, muzikanti o prázdninách
l Moravské chodníèky 2002
l Kdy na fotbal
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města 1. července 2002
l seznámila se se zprávou Mgr. Slámy o
stavu prostor pro ZU a uloila odboru SMIR
zajistit nabídky na umístìní ZU do Z Komenského 268 a do èásti budovy bývalého
klátera
l jmenovala výbìrové komise pro akce:
výmìna oken v Z Komenského 268, výmìna
støení krytina Z Komenského 268, rekonstrukce místní komunikace Pod Kalvárií, napojení Prusinek na èistírnu odpadních vod a
nátìr lávky na Chmelnici
l schválila vhodnost pozemkù p.è. 475/2,
475/3, 475/4, 307/1 a 307/2 v katastrálním
území Napajedla pro obytnou zástavbu po
provedení rekonstrukce místní komunikace
Pod Kalvárií
l schválila rozpoètové opatøení è. 8/2002 ve
výi 19 900 Kè z dùvodu nákupu idlí pro DPS
Sadová
l schválila Knihovní øád Knihovny Napajedla s platností od 1. srpna 2002
l schválila rozpoètové opatøení è. 9/2002 ve
výi 12 000 Kè z dùvodu vydání souboru
pohlednic mìsta v nákladu 1 000 ks sad
l projednala pøedloený návrh a souhlasila s vydáním pohlednic mìsta v nákladu
5 000 ks
l seznámila se se zápisem z jednání komise
sociální a zdravotní ze dne 10. èervna, souhlasí s pøidìlením bytu v DPS Pod Kalvárií
Marii Pavlù a s vyøazením Ludmila Jablonické a Marie a Miroslava Dukových ze seznamu adatelù o byt v DPS z dùvodu pøestìhování do Domova dùchodcù, Husova 1165
l schválila rozpoètové opatøení è. 10/2002
ve výi 6 000 Kè z dùvodu poskytnutí finanèního pøíspìvku Speciální mateøské kole Klubíèko v Otrokovicích na nákup speciálních
pomùcek
l seznámila se se zápisem z jednání protidrogové komise ze dne 6. èervna 2002, uloila
øediteli NTVcable vìnovat více pozornosti
sportovním, kulturním a spoleèenským akcím ve mìstì a schválila rozpoètové opatøení
è. 11/2002 ve výi 3 000 Kè na nákup 2 ks
videoseriálu Droga pro potøeby základních
kol
l seznámila se zápisem z jednání sboru pro
obèanské záleitosti ze dne 4. èervna 2002
l seznámila se zápisem z jednání stavební
komise ze dne 18. èervna 2002
l neschválila ádost J. Karase a T. Èably o
zøízení cyklistické trati a uspoøádání závodù
horských kol v lokalitì Pod Kalvárií
l seznámila se se situací v bytové problematice a uloila øediteli NBTH oslovit majitele bytù vhodných k výmìnì
l schválila rozpoètové opatøení è. 12/2002
ve výi 12 000 Kè na vykreslení a úpravu
textové èásti územního plánu Napajedel ve
tøech vyhotoveních
l seznámila se s vyjádøením k provedené
kontrole odvozu a likvidace odpadu a uloila
øediteli TSM svolat valnou hromadu spoleènosti za úèelem doøeení zpráv dozorèí rady
l doporuèila udìlení licence na veøejnou
linkovou osobní dopravu na trati Brno-Luhaèovice pro ÈSAD Brno

l souhlasila na návrh øeditele Klubu kultury se zruením výpovìdi nájmu v bufetu v
objektu KK Napajedla
l schválila rozpoètové opatøení è. 16/2002
ve výi 20 000 Kè jako pøíspìvek na opravu
chodníku k boènímu vchodu budovy Klubu
kultury v zámeckém parku
l schválila výi odmìn pro hudebníky úèinkující pøi obèanských obøadech
l schválila smlouvu mezi mìstem Napajedla a Klubem kultury o zpracování mzdové
agendy zamìstnancù Klubu kultury.

Rada města 15. července 2002
l schválila vyhláení zámìru zøízení vìcného bøemene bezúplatnì na pozemcích p. è.
6427/1, 6426/1. 1643/3, 1643/6, 1643/1, 1623/3,
1598/8 6427/2 pro manele Gazdoovy, bytem Kudlovice a Napajedla
l schválila vyhláení zámìru odprodeje
pozemkù p. è. 480/5, 4829/6 a 6386/3 firmì
AG Napajedla za podmínky souèasného uzavøení smlouvy o sdruení finanèních prostøedkù na stavbu pøípojky plynu do areálu
firmy
l seznámila se se zápisem z jednání sboru
pro obèanské záleitostí z 2. èervence 2002
l schválila návrh smlouvy è. 771/02 o
zabezpeèení úkolù ochrany obyvatelstva s
Hasièským záchranným sborem Zlínského
kraje
l seznámila se se zprávou o èinnosti Mìstské policie za èerven 2002
l schválila jmenování výbìrových komisí
na akce parkovitì Husova a odstavná plocha v ul. 2. kvìtna
l vzala na vìdomí výsledek výbìrového
øízení na místo kolníka-údrbáøe pro mateøské koly a schválila pøidìlení sluebního
bytu v M Komenského 1159 Janu Diviovi
bytem Napajedla
l pøijala èástku 1 000 Kè od Oldøicha Èably
s úèelovým urèením na úèet ZU Firkuného
ve prospìch kolného pro hudebnì nadané
áky
l schválila pøedání budov bývalého klátera è. p. 304 a 305 do správy NBTH a rozpoètové opatøení è. 17/2002 ve výi 15 000 Kè pro
související potøeby bytového hospodáøství
l schválila smlouvu è. 54/2002 se spol. Astrema o ochranných bezpeènostních slubách
l schválil fyzickou likvidaci tiskárny STAR
LC-15 z dùvodù celkového opotøebení znehodnocením.

Zastupitelstvo 15. července
l schválilo uzavøení smlouvy o výpùjèce
èásti prostor v pøízemí budovy bývalého klátera è. p. 304 Charitì sv. Aneky Otrokovice
za úèelem provozování charitativní èinnosti
vèetnì úhrad za spotøebu energií na dobu
neurèitou
l rozhodlo o podání aloby na zaplacení
dluhu na nájemném manelù Samsonkových
l schválilo návrh dohody o uznání dluhu a
dohodu o splátkách dluhu na nájemném a
slubách vèetnì poplatku z prodlení s Marií
ákovou bytem Napajedla

8/2002

l schválilo návrh dohody o uznání dluhu a
dohodu o splátkách sluhu na nájemném a
slubách vèetnì poplatkù z prodlení s Helenou Botkovou bytem Napajedla
l schválilo dodatek k pojistné smlouvì s
Èeskou pojiovnou na pojitìní pozemkù a
budov è. p. 304 a 305
l schválilo bezúplatný pøevod podlahové
èistièky na Z Komenského 268
l schválilo výi pøíspìvku na neinvestièní
náklady na dojídìjící áky základních kol v
èástce 3 413 Kè
l delegovalo Frantika Cívelu a ing. Pavla
Ratiborského na mimoøádné valné hromadu
Vodovody a kanalizace Zlín ve dnech 24.
èervence a 28. srpna 2002
l schválilo zøízení pøíspìvkové organizace
Mateøská kola Napajedla s úèinností od 1.
ledna 2003 v souladu se zákonnými ustanoveními
l schválilo rozpoètové opatøení è. 18/2002
ve výi 52 000 Kè na spotøebu energií v budovì "klátera"
l neschválilo odkoupení objektu è. p. 72
(bývalý domov mládee) od Zlínského kraje
za cenu 7 971 160 Kè
l souhlasilo s pootoèením øadových garáí
pøi výstavbì na Malinì II z dùvodù nenaruení vedení optokabelu
l schválilo fyzickou likvidaci kopírovacího
stroje Ricoh ET 3320 z dùvodù celkového
opotøebení znehodnocením.

Rada města 29. července 2002
l schválila pøemístìní oznaèení stanovi
na autobusovém nádraí Napajedla a rozpoètové opatøení è. 20/2002 ve výi 5 000 Kè za
úèelem zhotovení informaèní tabule
l doporuèila vybudování nové èekárny na
autobusovém nádraí v souladu se schváleným mobiliáøem mìsta v nákladu 600 000 Kè
vèetnì terénních úprav a zaøazení do plánu
na rok 2003
l schválila na ádost Sboru dobrovolných
hasièù mìsta Napajedla poskytnutí pøíspìvku na zajitìní oslav 120. výroèí zaloení
sboru ve výi 10 000 Kè
l neschválila ádost S. Odstrèilíka na odprodej èásti pozemku p. è. 2074/4 v ul. B.
Beneové za úèelem stavby garáe
l schválila rozpoètové opatøení è. 19/2002
ve výi 42 000 Kè na zakoupení vysokotlakého èerpadla pro Jednotku Sboru dobrovolných hasièù mìsta
l schválila organizaèní smìrnici "Zaèlenìní
do kategorie èinností se zvýeným a vysokým poárním nebezpeèím v objektech mìsta Napajedla"
l schválila zavedení kontrolního systému
pro mìsto dle zákonných ustanovení, zajiovaný spoleèností HZK audit, s.r.o.
l schválila pøidìlení bytu 1+1 v ulici Nábøeí
manelùm Vojtákovým, bytem Napajedla
l schválila platový návrh vedoucího finanèního odboru Mìstského úøadu Napajedla
l schválila výi odmìn stráníkùm Mìstské policie za pohotový pøístup mimo pracovní dobu a za vykonanou práci pøi plnìní
úkolù
l seznámila se s plánem èinnosti sociální a
zdravotní komise na II. pololetí 2002
l schválila zapùjèení 5 ks vysoueèù obcím
postieným záplavami.
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Se starostkou L. Pacholíkovou o rozpočtu a starostech

Nejsme zastánci ukvapených rozhodnutí
l Léto se pomalu chýlí ke konci a pro
mìsto je to kadoroènì období zahájení
pøípravy nového rozpoètu. Mìní na tomto
postupu nìco termín komunálních voleb,
který pøipadá na první dva dny
v listopadu?
"Pøíprava rozpoètu zaène stejnì jako kadý rok v záøí. Je to práce nároèná, a to i èasovì.
Od penìz se odvíjí vechno ostatní. Kadý z
nás mùe mít spoustu rùzných pøedstav, co
by bylo tøeba udìlat, jene k dispozici je
konkrétní suma penìz a z té je tøeba vycházet. Ne naøíkat, e máme málo penìz, ale
úèelnì hospodaøit s tím, co máme.
V naem mìstì se roènì otoèí kolem 85
milionù korun. Kdy jsem loni v kvìtnu nastupovala do funkce, vùbec se mi to nezdálo
málo. Naopak mi to pøipadlo jako obrovská
èástka. A protoe u samotné slovo "starosta"
vychází ze "starat se", øíkala jsem si, e musím
zjistit na co se spotøebují, co se za nì poøídí.
To lze jen úèinným systémem kontroly.
Mí pøedchùdci to mìli ponìkud jednoduí.
Zákon o státním rozpoètu øeil i kontrolu
èerpání prostøedkù. To sice funguje dál, ale z
pøíspìvkových organizací se staly tøi stoprocentní dcery, spoleènosti s ruèením omezeným s právní subjektivitou. Tato zákonem
daná skuteènost výraznì zmìnila poadavky
na odbornost lidí, kteøí tyto subjekty øídí, a
zmìnila i poadavky na vytvoøení kontrolního systému jejich hospodaøení. Nic z toho
vak nelze realizovat ze dne na den. Není to
jen namáhavá zmìna letitých zauívaných
postupù, je to citlivá záleitost. Je to úkol pro
novì zvolenou samosprávu, ale jsem ráda, e
se mi ho podaøilo alespoò odstartovat.
Po celou dobu mého krátkého starosto-

Èasté informace v médiích o zcizování
umìleckých dìl vedly ètenáøe Napajedelských novin k dotazu, kam se podìly vázy
z nádvoøí napajedelského zámku. Nejen
vázy, ale i socha od rybníèku a kamenný
kvìt jsou v souèasnì dobì v restaurátorské
péèi. Zkáza, na které se podepsal èas, povìtrnostní vlivy i pùsobení vandalù bude
odstranìna nákladem pøesahujícím 200 000
Kè a díla by se mìla na své místo vrátit v
øíjnu letoního roku.

vání naráím na nejvìtí
problémy pokud se snaím naruit jakési "zvykové právo", které se zde
za léta usadilo, novými
pøístupy a postupy. Netvrdím, e nové musí být vdy lepí, ale zkusit
by se to mìlo. A ve funkci, ve které se doèasnì nacházím, by to mìlo být povinností."
l Nikdy Vás nenapadlo pojmout svìøenou funkci - na tu pomìrnì krátkou dobu
- jen jako reprezentaèní? Ponechat odpovìdnost na tìch, kdo jsou v samosprávì
déle, a rozhodování tìm, co na nì budou
mít více èasu?
"Ani náhodou. Já ráda pracuji. Baví mì
kadá práce. Nìco zde po vás zùstane - to je
dùleité. Nepatøím k lidem, co natvanì pøicházejí do práce a skuhrají - zase pondìlí
Má-li pøijít pátek, musí být i pondìlí!"
l Èlovìk ve veøejné funkci si zákonitì
vytváøí nepøátele. Ze vech lidí, kterým
nevyhovìl podle jejich pøedstav. Jejich
projevy vak bývají èasto skryté
"Pomluvy? Ano, i ty se vyrojí. Málokdo se
jim vyhne a k lidským vztahùm prostì patøí.
Je mi líto vech, kdo ty rùzné nesmysly vymýlejí. Chtìjí samozøejmì ublíit, nìkoho
pokodit, ale podstata je v tom, e jsou zøejmì
sami se sebou nespokojeni, mají komplex,
nìjaké problémy, schází jim hodnotnìjí náplò volného èasu, potøebují nìèím ohromovat a nemají odkud èerpat Zajímavìjí jsou
ti, kdo pomluvì uvìøí. Pøemýlela jsem nad
tím. Asi je to tím, e uvìøit pomluvì je tak
pohodlné! Proè by mìl takový èlovìk pátrat
po pravdì, to je zpravidla namáhavé!"
l Jak moc se lií Vae dnení zkuenost od pøedstav, se kterými jste do funkce pøed patnácti mìsíci nastupovala?
"Nejde ani tak o to, nakolik se lií od mých
pøedstav, ale jak se lií od toho, co je správné.
Dvì strany sepíí smlouvu, stvrdí ji øádnì
svým podpisem. Zøejmì proto, aby se plnila.
Jene ono to tak nefunguje! A je to naivní
nebo troufalé, aby ten kdo platí, si zadanou
práci zkontroloval? Moná tedy jsem naivní a
troufalá. Ale poøádek dìlá pøátele!"
l Vypadá to, e Vás skuteènì jen tak
nìco neodradí. Jak na Vás zapùsobil èlánek v minulém vydání Napajedelských
novin, který se opøel do Vaeho názoru o
slouèení kol?
"Kadý mùe mít svùj názor a kadý má
právo jej øíct. Tìí mì zájem pana magistra o
základní kolství. Já osobnì i zastupitelstvo
vítáme kadý názor odborníka, který by bylo
mono zahrnout do materiálù potøebných
pro rozhodování v tak závané záleitosti.
Závìreèné doporuèení autora èlánku - a
rozhodne pøítí zastupitelstvo - vak dává
èlánku jiný smysl. Nemyslím si, e v souèasném zastupitelstvu jsou lidé, kteøí by mìli
tendence nìjak lehkomyslnì rozhodovat tak
dùleitou kauzu koncepce rozvoje kolství v
Napajedlích.
Je nejvyí èas, aby byla napajedelská
veøejnost informována o základních okolnostech, které vyvolaly úvahy o slouèení obou
souèasných kol. Jde o hledání nejoptimál-
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nìjí varianty, jak se vyrovnat se snahou
novì vzniklých regionálních úøadù a jejich
zájmem o co nejlepí vyøeení problémù naeho kolství. To znamená - poèet kol a
úbytek dìtí. Udret existenci více kol jako
samostatných právních subjektù je minimálnì nehospodárné a dlouhodobì neudritelné.
Není to zájmem jen autora èlánku, ale
také zastupitelstvo se snaí vyøeit situaci
tak, aby nepøeváily jen finanèní a ekonomické argumenty, ale byly upøednostnìny poadavky kvalitní výuky a zachování kvalitního
odborného výchovného personálu. Snad mì
osobnì, která mám za sebou 32 let uèitelské
praxe, nechce nìkdo vinit z toho, e jsem
zastáncem ukvapených rozhodnutí, která by
byla na úkor kvality kolství v Napajedlích v
pøítích letech? A z podobného pøístupu nemùe nikdo podezírat ani èleny zastupitelstva. Jeho èleny jsou dalí uèitelé a ostatní
mají pøinejmením ve kole své dítì nebo
vnuka.
Jsem pøesvìdèená, e rozjitøenou situaci
mùe uklidnit pouze uspoøádání veøejného
diskusního odpoledne za pøítomnosti zastupitelù, zainteresovaných odborníkù a obèanù, které øeení problému ve prospìch úrovnì kolství v naem mìstì zajímá. Co je vak
nezbytné odsunout stranou (i kdy jde o
záleitost citlivou) jsou osobní zájmy jednotlivcù.
Zastupitelstvo zvauje vechny alternativy a souèasnì se snaí vyøeit i velmi naléhavou otázku umístìní Základní umìlecké koly R. Firkuného."
l Musí to být hodnì sloitý mylenkový postup, který by chtìl vinit z likvidace
"staré" koly zastupitelstvo, které odsouhlasilo 7 milionù korun na její rekonstrukci, a které místo svého zákonného práva
volí veøejnou diskusi.
"K tomu nemám co øíct."
l Vae otevøenost, se kterou se snaíte jít do problémù, je pøinejmením nezvyklá a neodpovídá taktice politikù nìkolik týdnù pøed volbami?
"Jestli to nebude tím, e nejsem ádný
taktik. Jsem obyèejný èlovìk a stejnì jako
ostatní obèané ve mìstì chci, aby se v Napa-bvjedlích ilo dobøe."

Výstava v DDM
Základní organizace zdravotnì postiených v Napajedlích poøádá v Domu dìtí a
mládee v Základní kole Komenského 268
"Výstavu dovedných rukou". Uskuteèní se
v nedìli 15. záøí 2002 a otevøena bude od
8.30 do 17 hodin.
Na výstavì si mùete prohlédnout nejrùznìjí výrobky èlenù organizace - vyívané
ubrusy, textilní bytové i odìvní doplòky, výrobky ze døeva i keramické pøedmìty. Vichni èlenové základní organizace ZdP vám budou velmi vdìèní, kdy si v nedìli 15. záøí
vyetøíte trochu èasu k prohlídce jejich exponátù. Potìíte se pohledem na pìkné vìci a
potìíte i jejich zhotovitele, kteøí to nemají v
ivotì jednoduché. Pouhou svou úèastí je
ujistíte tím, e vám není jejich osud lhostejný.
V prostorách výstavy je pamatováno i na
drobné obèerstvení, vstupné je dobrovolné.
-lid-
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Práce přerušeny
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Práce na protipovodňové hrázi přerušeny
A co lidé?
Na mnoha místech Moravy jetì nevymizely lidem z pamìti hrùzné záitky z povodní 1997, mnoho z nich pociuje jejich
dùsledky jetì dnes. Po pìti letech vstoupila voda do jejich pøíbytkù znovu. Tentokrát,
natìstí pro nì, prostøednictvím televizních
obrazovek. Po pøestálé zkuenosti vyvolalo
zpravodajství z povodí èeských øek hlubokou úèast s lidmi z postiených oblastí,
mnohem více ne døív se dokázali vcítit do
zoufalství a bezmoci tamních obyvatel. Kromì mylenky pomoci moná mnohým z
nich vytanulo na mysli - co kdyby
Tendence zahánìt vechna zlá pomylení je pøirozená obrana, ale není èas se ptát
kolik se toho udìlalo za pìt let, aby se
neopakovala - jakkoliv bylo chování øeky
nepøedvídatelné - situace z té doby? Otrokovice ohlásily v tisku dokonèení povodòových hrází. A co Napajedla?
Po vyèitìní bøehu a zvednutí hrází
v místì od Chmelnického mostu podél Nábøeí pracovní ruch kolem vody ustal. Teprve v loòském roce se podaøilo doøeit majetkové vztahy k pozemkùm, na kterých by
mìla být vystavìna hráz smìrem od mostu
u Fatry k Pahrbku. Vìøte nevìøte, lidé ji tady
nechtìli.
V kvìtnu Povodí Moravy, s.p., Støední
Morava Uherské Hraditì, opìt zaèalo s

Hasičům je 120 let
Sbor dobrovolných hasièù v Napajedlích slaví v letoním roce 120 let od zaloení
dobrovolné poární ochrany v naem mìstì.
Na záøí pøipravuje vydání publikace o historii
poární ochrany v Napajedlích. 13. záøí bude
na stejné téma otevøena v Mìstském muzeu
Napajedla výstava, která potrvá do 27. záøí.
Pro veøejnost vyvrcholí oslavy v sobotu
21. záøí celodenním programem.
9.00 - 9.30 - prùjezd hasièské techniky
mìstem
9.45 - pøivítání hostù
10.00 - slavnostní zahájení oslav
10.00-12.00 - výstava historické a moderní hasièské techniky na námìstí s ukázkami
èinnosti
13.00 - slavnostní Valná hromada Sboru
dobrovolných hasièù v sokolovnì
16.00 - ukázka taktického cvièení jednotek PO napajedelského hasebního obvodu
na Masarykovì námìstí
19.00 - 1.00 - hasièské posezení v sokolovnì s hudbou skupiny EX DUO
V tento den bude od 10 do 17 hodin
zpøístupnìna expozice "Z historie poární
ochrany v Napajedlích" v Mìstském muzeu a
po celý den je pro návtìvníky otevøen i
hasièský bufet v sokolovnì.
Sbor dobrovolných hasièù v Napajedlích srdeènì zve k návtìvì vechny obèany
mìsta.

odstraòováním náletových døevin na nánosech v korytì toku, které tvoøí pøípravnou
èást stavebních prací. V èervnu byly práce
zastaveny.
Proè, zeptala jsem na Mìstském úøadu.
A zde je podrobná odpovìï Stanislavy Kozmíkové z odboru ivotního prostøedí, která
pro nás zaznamenala události v èasovém
sledu jak ly za sebou:
" 10. èervna 2002 obdrela Èeská inspekce ivotního prostøedí, oblastní inspektorát
Olomouc, písemnou stínost na výe provádìné práce od obèana z Otrokovic. Podle
jeho sdìlení byl na práce státního podniku
Povodí Moravy upozornìn èlenem NEzávislého Spoleèenského a Ekologického
HNUTÍ.
Ve stínosti bylo uvedeno, e se v dané
lokalitì vyskytují zvlátì chránìné druhy
zvíøat jako jsou kvako, ledòáèek, luva,
lejsek edý, uovka obojková, bobr a nìjací
obojivelníci.
13. èervna probìhl na stavbì kontrolní
den a práce byly referátem ivotního prostøedí Okresního úøadu Zlín pøerueny na
dobu tøí týdnù.
25. èervna následovalo místní etøení
celé záleitosti za pøítomnosti pracovníkù
Èeské inspekce ivotního prostøedí z oblastního inspektorátu v Olomouci, zástupcù
Povodí Moravy, Mìstského úøadu Napajedla a Mìsta Napajedla. Po rozsáhlém pátrání
bylo nalezeno prázdné hnízdo moudivláèka a v dotèeném úseku nebyly nalezeny
ádné pobytové znaky bobra. Souèasnì bylo
pøi tomto jednání rozhodnuto, e na místo
budou pøizváni pracovníci Agentury
ochrany pøírody a krajiny ÈR z Brna, aby
lokalitu nezávisle posoudili.
Návtìva Agentury ochrany pøírody a
krajiny v této lokalitì se uskuteènila 3. èer-
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vence za pøítomnosti zástupce Unie pro øeku
Moravu a opìt i referátu pro ivotní prostøedí Okresního úøadu ve Zlínì, Povodí Moravy a Mìstského úøadu. Výsledkem byla
dohoda o zastavení prací do záøí 2002 s tím,
e dalí jednání vech zúèastnìných zástupcù se uskuteèní na pùdì Povodí Moravy 14. srpna.
Toto jednání se v Brnì v daném termínu
uskuteènilo. Závìr byl takový, e práce budou pokraèovat od 1. záøí, tj. po hnízdním
období, kdy ji práce nebudou mít negativní
vliv na pøirozený vývoj chránìných druhù
ivoèichù.
Souèasnì byla s Agenturou ochrany pøírody a krajiny konzultována otázka rekonstrukce bøehových topolových porostù. Dle
doporuèení bude rekonstrukce probíhat v
nìkolika etapách, aby nedolo k jednorázovému vykácení celé linie. Nová výsadba
bude zahrnovat vhodnìjí døeviny, které
lokalitì lépe vyhovují a vyskytují se ve vìtí
druhové rozmanitosti. Dosavadní stromy
jsou ve velmi patném zdravotním stavu a
rychlá výmìna porostu zamezí moným
zranìním a kodám na majetku.
Takový je závìr tøímìsíèních jednání a
dùvod pozastavení prací."
Po dokonèení pøípravných prací bude
realizace projektu pokraèovat výstavbou
hrází. Dlouhodobá jednání vak mají i pozitivní výsledek. V dùsledku dalích zkueností bylo rozhodnuto zvýit hráze o tøicet
centimetrù a zamezit tak rozlévání øeky
smìrem do mìsta i pøi vyí ne stoleté
vodì.
Voda nemusí vdycky pøijít jenom z
øeky. Jako dùsledek globálního oteplování
Zemì pøedvídají meteorologové èasté pøívalové detì. Ochrana majetku je nutná i
tam, kde nevyaduje nákladnou výstavbu
hrází - pouze mít v provozuschopném stavu
kanály, pøíkopy, okapy
Moná nastal èas zeptat se i kadý sám
sebe, nakolik jsem pøipraven já sám. bv-

Pøed výstavbou protipovodòových hrází se bøeh Moravy musí vyèistit od porostù.
Spoleènou snahou realizátorù díle je ochrana zvíøecích i lidských pøíbytkù.
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Z podnikatelského sektoru

Fatra pro zdravější ovzduší
Jedním ze ètyø hlavních cílù závodu Fatra v oblasti péèe o ivotní prostøedí v letoním roce bylo "Uvedení do provozu nové
mísící stanice potiskovacích barev ve VOJ
1000" s cílem sníení mnoství emisí par organických rozpoutìdel o 30 % vùèi roku 2000.
V polovinì èervna byla nová automatická linka na pøípravu barev sputìna ve zkuebním reimu. Partnery pøi realizaci projektu se staly pro Fatru firma REXSON se sídlem
v Holandsku, dodávající technologii, a firma
CIBA jako dodavatel pigmentù. Celý systém
pøípravy barev je uzavøen a jediným místem
pro únik rozpoutìdel je okamik mezi odstavením jímací konve z váhy a jejím uzavøením
víkem. Dávkování a míchání je øízeno poèítaèem, který kontroluje vechny komponenty,

parametry dávkování, kontroluje èerpadla a
dávkovací ventily.
Systém umoòuje míchání produktù na
bázi vody i rozpoutìdel a poskytuje celou
øadu výhod. Automatizace pøípravy barev
znamená nejen sníení emisí do ovzduí, ale
souèasnì i eliminaci nezbytné likvidace odpadových barev spalováním. Vedle ekologických pøínosù by mìla automatická mísící
stanice pro VOJ Stavební plasty znamenat
zvýení ekonomiky potisku a zkvalitnìní
potisku ve shodnosti barevných odstínù, tj.
zabezpeèení standardní reprodukovatelné
kvality irokého sortimentu podlahových
krytin a potitìných fólií.
V dùsledku veho pak zvýení dùvìryhodnosti v obchodní znaèku LINO FATRA. -bv-
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Pro lepší komunikaci
Od srpna je závod Fatra pøipojen na
komunikaèní sí dvou operátorù. Kromì
dosavadního èísla 067 - 750 1111 je pøímou linkou do Fatry i èíslo 609 1111.
U obou èísel platí provolba na vnitropodnikové linky.
V záøí se v souvislosti s celorepublikovým pøeèíslováním linek Telecomu
mìní volací èíslo Zlínského kraje z 067 na
57 - èíslo stanice zùstává beze zmìny.
Linka 609 **** se nemìní a je platná
z kteréhokoliv místa Èeské republiky.
S platností od prvního záøí se vak
mìní èíslo centrálního faxu Fatry, a to ze
750 5555 na 750 2555. Faxového èísla se
rovnì týká od 22. záøí zmìna èísla uzlového obvodu z 067 na 57.

Nová podlahovina

Automatická mísící stanice potiskovacích barev ve Fatøe.

Letecký den
Spoleènosti holdingu Moravan Group
poøádají v sobotu 7. záøí na továrním letiti
Leteckých závodù a. s. v Kunovicích letecký
den. Tento den bude vyvrcholením ji tradièní akrobatické soutìe ZLÍN AIR CUP, konané v pøedcházejícím týdnu na továrním letiti
Moravan-Aeroplanes a. s. v Otrokovicích.
Letecký den bude veøejnì pøístupnou
akcí a jeho program pøedpokládáme rozloit
v prùbìhu celého sobotního dne. Oèekává se
úèast 10 - 20 000 návtìvníkù.
V programu akce se pøedstaví ve svých
akrobatických vystoupeních tovární piloti
otrokovického závodu, svìtovì proslulá akrobatická skupina RED BULL TEAM, letouny
z kunovické továrny, letouny ostatních èeských výrobcù, armádní stroje èeské a slovenského armády a jiná letecká pøedstavení.
Samotný program bude doplnìn seskoky
parautistù, vyhlídkovými lety, lety balónù,
vystoupením leteckých modeláøù aj.
Pro návtìvníky je pøipraven také kulturní program a zajitìno samozøejmì celodenní obèerstvení.

Vzhledem k plánované rozsáhlosti celé
akce rádi uvítáme spolupráci jednotlivých
partnerù. Mediálními partnery se stanou
Emurfilm TV, Radio Zlín a Zlínské noviny.
Partnerskou úèast pøislíbily spoleènosti Èeská pojiovna, Eurest a dalí.

Moravan do Ameriky
V druhé polovinì èervna se uskuteènilo
pøedání deseti letounù Moravanu-Aeroplanes a.s. mexickému námoønictvu. Slavnostní
pøedání se uskuteènilo na vojenské lodi za
pøítomnosti mexického prezidenta Vicente
Foxe.
Krátce pøedtím se uskuteènila v Miami na
Floridì konference uivatelù letounù L 410
pøevánì z teritoria Jiní a Støední Ameriky.
Na toto setkání navázaly první obchodní jednání o zøízení supportových center v tìchto
zemích.
Cílené aktivity na amerických trzích zapoèaly v samotném zaèátku èervna v brazilské Sorocabì výstavou letecké techniky Leteckých závodù a.s., pøi které byly podepsány pøedbìné kontrakty na dodávky letounù
L 410.

Produkce Fatry zahrnuje iroký sortiment výrobkù pro pouití ve vech èástech
nových i rekonstruovaných staveb. Podlahoviny LINO FATRA jsou jeho souèástí.
Poèátek výroby podlahovin ve Fatøe se
datuje od roku 1949. Proly rozsáhlým vývojem v oblasti technologie i sortimentu.
Dnes se vyrábìjí v podstatì tøi druhy podlahovin - laminované, lisované a natírané. Lií
se technologií výroby, pouitých materiálù
a jsou urèeny do rùzných prostøedí.
Na první pohled výrobce pamatuje na
vechny monosti aplikací a do kadého
prostøedí nabízí vhodný typ podlahoviny.
FATRA by vak nemìla povìst odborníka
mezi výrobci podlahovin a znaèka LINO
FATRA zvuk kvalitního a vestranného povrchu, prostì "povrch, který má navrch",
kdyby se zákaznici mìli s touto nabídkou
trvale spokojit. Snahou fatrovských odborníkù bylo dodat na trh podlahovou krytinu,
které v sobì sluèuje výhody obou uvedených typù - plnì probarvenou, odolnou vùèi
zátìi, nevyadující nároènou údrbu a souèasnì se zajímavým designem, v pásech,
umoòujících ménì pracnou pokládku.
MONA je laminovaná podlahovina o
tlouce 2 mm, plnì probarvená, odolná
vùèi odìru i zapinìní, vyadující minimální údrbu, kterou uivatel za svého ivota
nemùe prolapat..
Vyrábí se v nìkolika barevných odstínech se zajímavým efektem, který se od
klasického potisku odliuje zejména svou
nepravidelností, naruující opakující se vzor
na odvíjených pásech. Pøídavným zaøízením k válcovací jednotce jsou do smìsi
pøisypávány granule jiného barevného odstínu, které se na válcích rozpracují do smìsi a vytváøejí na ploe nepravidelné "mouhy". Barevná kála podlahoviny MONA sahá
od jemných odstínù edé, béové a hnìdé,
pøes modrou a èervenou a po extravagantní temnì zelenou a fialovou.
Na trh bude podlahovina LINO FATRA MONA uvedena v záøí v Praze na výstavì
FOR ARCH.
bv
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Moravské chodníčky 2002
Od srdce k srdci

Na zaèátku i na konci - obraznì i doslova byl soubor Radovan s cimbálovou muzikou.

I kdy se pøedevím zpívalo a
tancovalo nebylo mluvené slovo jen
pojítkem mezi vystoupeními. Tøíhodinový scénáø jednou vyadoval soustøedìní divákù, jindy z nich udìlal
obrovský pìvecký sbor a chvílemi je
nechal tie okouzlených zrakem spoèinout na tanèících skupinkách. Vtipnì a vemi úskalími je vedl moderátor Jiøí Holub, kterého úspìnì støídal Cyril Bure jako guvernér spoleèenství VSH (Valasko, Slovácko,
Haná) i lidový vypravìè.

Guvernér zdraví svùj lid.

Vyznavaèi lidové písnièky jsou lidé srdeèní a pøáteltí.

Kdy se v loòském roce soubor
Radovan rozhodoval pod zátitou
Klubu kultury poøádat "Moravské
chodníèky" bylo jeho pøáním, aby
lidová slavnost na konci léta trvale
zakotvila v napajedelském kulturním
kalendáøi. Souèasnì vak bylo vem
poøadatelùm jasné, e o tom rozhodnou diváci. Diváci dobrý nápad pøijali a na druhé pokraèování valaskoslovácko-hanáckého setkání v zámeckém parku jich pøilo na pìt set.

Zavr sa nì céréèko.

Na prostranství pøed klubem byl
vynesen vekerý zahradní nábytek.
Zdaleka ne vichni návtìvníci vak
mìli své stálé místo a jen málokomu
to vadilo. Setkání má zcela zámìrnì
tak trochu promenádní charakter.
A tak se potkávají staøí známí, navazují se nová pøátelství, tu a tam si
navzájem pøipijí na zdraví. A tak se
mezi diváky vmísili i významní hosté
- senátor parlamentu ÈR, krajský radní pro kulturu, pøednosta Okresního
úøadu a starosta sousedních Halenkovic. A protoe zde byli èásteènì
jako poslanci a èásteènì i jako milovníci pìkné písnièky, dovìdìli jsme
se, v èem spoèívá ve spoleèenství
VSH zásadní rozdíl mezi poslancem a
ostatními obèany: "Poslanec musí
pálit v pálenici!"
Senátor Jiøí Stodùlka s chotí.

Tak to sluí dìvèatùm ze Sazovic.

Pøednosta Ing. J. Slezák, krajský radní
pro kulturu Mgr. J. Severin a starostka
Napajedel PaedDr. L. Pacholíková.

Valai od "Bartoovcù"
Èekání pøed vystoupením

Kdy se nad zeøelým parkem
zaèala rozsvìcet svìtla a oficiální program se chýlil k závìru, kroje typické
pro tu kterou oblast tvoøily spoleènou smìsici. Lidová písnièka není
byznys, vytryskla rovnou ze srdce z
pøemíry radosti, lásky, bolesti, nìhy,
stesku, touení, alu, a jako taková k
srdcím i promlouvá. Kdy se vzhùru
neslo mnohohlasé - teèe voda od Záhora, od Záhora do jazera, vechny
mosty pobrala, ten poslední nechala - podvìdomím problesklo cosi,
co tu bylo pøítomno od zaèátku. Výtìek celé akce byl vìnován ve prospìch zaplavených oblastí v Èechách.
Asi est set úèinkujících a divákù vèetnì dìtí vìnovalo celkem 11 170 Kè.

Cimbálová muzika bez cimbálu a s dudami.

Valai z Radovanu.

Pokrývky hlavy mají v lidové tradici
své místo.

Tak nìjak zvedali vichni ruce - to já
umím u teï.
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Soubor Lúèka a "vecí chlapi" oficiální program ukonèili.
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Společenská rubrika

Než se narodí
Vybrat to správné jméno pro svého potomka je vìc dosti váná. Pokud patøíte k tìm,
kdo takové rozhodování právì proívají, moná vás budou zajímat následující øádky. Tvrdíte-li, e jde o otázku ryze osobní a spíe citovou, nic proti tomu, ale my jsme si pøizvali na
pomoc nìkoho, u koho jdou vechny city stranou - statistiku.
Leden je kadoroènì mìsícem, k nìmu se
statisticky sledují køestní jména. Nejinak tomu
bylo i letos a i letos ze statistiky køestních jmen
vyplynulo mnoho zajímavého.
l Top ten dívèích jmen v lednu 2002
Mezi dívèími jmény zvítìzila Tereza - Terezek se v Èeské republice v lednu 2002 narodilo
210, pøièem je s jistým odstupem sledují Kateøiny, kterých pøilo v lednu na svìt 181. První
desítku dále tvoøí Natálie, Adéla, Barbora, Elika, Nikola èi Nikol, Kristýna, Michala èi Michaela a Veronika.
Za pozornost stojí skok Natálie z loòského
11. na 3. místo, postup Adély z deváté pøíèky na
ètvrtou a té i mírný pokles popularity jmen
Elika a Nikola (loni 4. a 5., letos 7. a 8.). Avak
nejvìtí propad zaznamenalo jméno Anna, je
loni pøekvapivì obsadilo tøetí místo. Letos
Anièky skonèily a na tøináctém místì - ale
tøeba jim tøináctka pøinese tìstí.
l enské evergreeny
Promìny z roku na rok jsou jistì hodny
pozornosti, ale jetì zajímavìjí jsou dlouhodobìjí trendy. O nich cosi vypovídá porovnání údajù o nejoblíbenìjích jménech za poslední ètyøi roky. Z tohoto srovnání vycházejí
jako nejoblíbenìjí jména posledních let Tereza a Kateøina. Nejvìtí nárùst popularity
vak zaznamenala Natálie. O nìco menímu,
avak i tak nemalému vzrùstu obliby se pak
tìí i jména Adéla a Elika.
Zajímavé je rovnì srovnání jmen novorozených dìvèat se jmény jejich matek - ukazuje
toti promìnlivost obliby enských køestních
jmen.
Stálicí je pouze Kateøina, jinak jsou nejoblíbenìjí jména dcer úplnì jiná ne ta,
která vedou v poøadí matek.
l Top ten chlapeckých jmen v lednu
2002 - nadvláda "bandy ètyø"
Nejpopulárnìjím chlapeckým jménem je
letos opìt Jan. Druhý - s mnohem mením
odstupem ne u dívèích jmen - skonèil Jakub.
Za ním následují Tomá, Martin, Filip, Michal,
David, Luká, Ondøej a Vojtìch.
"Skokanem roku" se stal Filip, který poskoèil o est míst v porovnání s loòským rokem. Polepil si té Vojtìch, který uzavírá první desítku. Z ní naopak vypadl Matìj, loni 10.
Na prvních ètyøech místech se ve srovnání s rokem 2001 nic nezmìnilo, pouze Jakub s
Tomáem si prohodili 2. a 3. poøadí. První
"silná ètyøka" se drí na prvních pøíèkách ebøíèku ji po ètyøi roky. Jan neustále vede,
Martin je stále ètvrtý, pouze Jakub s Tomáem
si prohazují druhé a tøetí místo.
l Muské evergreeny
Muská jména jsou ve srovnání s enskými pøece jen o dost stálejí, daleko ménì podléhají módním vlnám. Avak navzdory tomu
obsadila mnohá tradièní a rozíøená jména v
letoní lednové "hitparádì" místa pøinejlepím
ve druhé desítce. Napøíklad loni 5. Petr skonèil
letos 11., Jiøí, loni 13., si polepil pouze o jedno
místo a je12., a Josef, druhé nejèetnìjí jméno
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v ÈR, nám dokonce stejnì jako loni mezi syny
uzavírá první dvacítku. Jetì hùøe pak dopadala taková "stará èeská" jména, jako napøíklad Václav, Jaroslav nebo Frantiek.
Ústup nìkterých tradièních jmen ze slávy
je pak dobøe patrný té pøi srovnání jmen synù
a otcù.
Tolik vypovídají celostátní údaje. Ale nedávají se tøeba na jiní Moravì úplnì jiná
jména ne v Praze? Nikoliv, regionální rozdíly
sice existují, nejsou vak nijak zásadní. Statistika napøíklad neodhalila ádné regionálnì silnì rozíøené jméno, je by se jinde vyskytovalo jen zøídka èi vùbec ne. Poøadí jmen v první
pìtce èi desítce se sice kraj od kraje rùzní,
avak jde o nepøíli výrazné variace stále tých
jmen. A hlavnì: za jeden mìsíc je poèet narozených na území ÈR natolik nízký, e nelze
dìlat významnìjí závìry pøi porovnávání jednotlivých regionù ÈR.
Z alespoò trochu významnìjích regionálních rozdílù lze pak pro ilustraci uvést, e
napøíklad v Praze zvítìzily Barborky, celostátnì a páté. Celostátnì dvanáctá Karolína je
populárním jménem na Liberecku, kde obsadila tøetí místo. V Olomouckém kraji pak "zabodovala" Michala (Michaela), celostátnì devátá, na Hané vak na støíbrném stupínku. A kdy
u jsme se takto oklikou dostali k Hanám,
nutno øíci, e nedopadly vùbec dobøe. Zatímco
mezi matkami jsou Hany sedmé, mezi dcerami
je nenajdeme ani v první tøicítce.

Smutné výročí
Kadý z nás se musí smíøit se ztrátou nìkoho blízkého, ale mnohem tìí je to pro ty, kteøí
nemají ani místo, kde by mohli alespoò v duchu vzpomínat na spoleènì proité chvíle.
est let touebnì oèekávali rodièe a sourozenci ve vlasti návrat rtm. Jaromíra Drmelky,
napajedelského rodáka a pilota èeskoslovenského letectva v Anglii. Ve vìku dvaceti pìti let
se 18. srpna 1942 nevrátil s letounem Wellington KX B DV 665 z operaèního letu nad Biskajským zálivem. Ve 12.30 byla zachycena jeho
poslední slova: Jsme napadeni nepøátelským
stihaèem
18. srpna 1945, v den 3. výroèí jeho smrti,
byla za Jaromíra Drmelku slouena záduní
me v chrámu Pánì v Napajedlích.
edesát let uplynulo od smrti vìrného
syna své zemì a èestného obhájce naí svobody. Vìnujme mu èestnou vzpomínku.
Ing. Ladislav Horák

Vzpomínka
Dne 14. záøí uplynou dva roky od úmrtí
paní Drahomíry Plevákové roz. Pavlíkové.
Za tichou vzpomínku dìkují manel, dcera a vnuk.

Poděkování policistům
Dìkuji prostøednictvím Napajedelských
novin policistùm obvodního oddìlení Policie
ÈR za brzké dopadení pachatele, který mi 27.
èervna odcizil jízdní kolo. Necelou hodinu po
ohláení pøípadu byl pachatel i s kolem zadren.
L. Slívová
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Daně a jak na ně
Dotaz: Nejsem plátcem danì z pøidané
hodnoty. Za jakých okolností a podmínek se
plátcem stanu? Jaké z toho vyplývají povinnosti?
Odpovìï: Ve co souvisí s daní z pøidané
hodnoty (dále DPH) upravuje zákon è. 588/92
Sb. ve znìní pozdìjích pøedpisù. Být plátce
DPH s sebou nese dalí povinnosti.
Ze zákona se stane plátcem DPH daòový
subjekt, jeho obrat za nejblií tøi pøedcházející po sobì jdoucí kalendáøní mìsíce pøesáhne èástku 750 tis. Kè. Tato osoba je povinna
pøedloit na místnì pøísluný finanèní úøad
ádost o registraci podle zákona o správì daní
a poplatkù. ádost musí být podána do 20. dne
mìsíce následujícího po mìsíci, ve kterém
dolo k pøekroèení obratu.
ádost o registraci mohou podat osoby i v
pøípadì, kdy výe uvedenou podmínku nesplní a to kdykoliv.
Být plátcem DPH s sebou pøináí dalí
povinnosti. Základní je vedení evidence pøijatých a uskuteènìných zdanitelných plnìní,
vystavování daòových dokladù, dále pak ètvrtletní (mìsíèní) pøedkládání daòového pøiznání a samozøejmì øádné a vèasné odvádìní
vymìøené danì.
Dotaz: Nakoupil jsem materiál, mám øádnou fakturu i doklad o zaplacení materiálu v
hotovosti. Pøi kontrole vylo najevo, e dodavatel neexistuje. Údajnì jsem si mìl tuto skuteènost zjistit sám. Je to vùbec moné?
Odpovìï: Nejenom moné, ale je to jednou z Vaich základních povinností podnikatele.
Pøipomínám, e vechna práva a povinnosti
úèastníkù daòového øízení jsou dána zákonem.
Zatímco Vy argumentujete nemoností zjiovat u kadého nákupu, zda dodavatel splòuje vekeré zákonem stanovené podmínky, tj.
ovìøovat jeho totonost a vekeré údaje na daòovém dokladu, finanèní orgán konstatuje, e
- nebyla prokázána existence obchodního
partnera (výpis obchodního rejstøíku, ivnostenském úøadu, obecní úøad apod.)
- neunesl jste dùkazní bøemeno, tj. nesplnil
jste svoji povinnost prokázat vynaloení
prostøedkù na dosaení, zajitìní a udrení zisku.
Dokazování neexistující firmy je sloité a
dnes se ji tak èasto nevyskytuje. Nejlepí
ochranou je vybudování stabilní obchodní sítì
a uválivý pøistup k obchodùm, kde dominuje
nízká cena a ve ostatní je mlhavé.
Èastìjí výskyt nedoloených nákladù je v
oblasti cestovného, rùzných marketingových
studií apod. Je nutné dbát na to, aby doklad
mìl vekeré náleitosti dané daòovými a úèetními pøedpisy vèetnì popisu úèetního pøípadu.
Zdroj vymezení: Zákon 588/92 Sb, § 5, §11:
Zákon 586/92 Sb. § 24, odst. 1), Zákon 337/92 Sb.,
§31, odst. 9): Zákon 563/91 Sb. § 11, písm. b)
Daòový kalendáø:
26. srpna 2002 - Daòové pøiznání DPH a
platba danì za srpen
2. záøí 2002 - Splatnost první splátky danì
z nemovitostí pro samostatnì hospodaøící rolníky s daòovou povinností vyí ne 1000 Kè
16. záøí 2002 - Ètvrtletní záloha danì z
pøíjmù pro plátce danì, jejich poslední známá
daòová povinnost pøesáhla 150 tis. Kè
Ing. Antonín Dospiva,
daòový poradce è. 1598, 0603/759133
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Junák hlásí
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Junák hlásí - Kdo byli zakladatelé skautingu
Profesor A. B. Svojsík nebyl prvním,
kdo do èeských zemí skauting pøivedl
a houevnatì jej propagoval. Od kolního
roku 1911/1912 byli s nìkterými metodami
skautské výchovy obeznámeni ji uèitelé
tìlesné výchovy na kolách a mnozí cvièitelé Sokola a pokoueli se je uplatòovat v praxi.
Bylo dost propagátorù v Praze i ve venkovních mìstech.
Skuteènými, vytrvalými a úspìnými
zakladateli skautských skupin, autory pøíruèek a èasopisù byli hlavnì ètyøi: ing. Frantiek Hofmeister, dr. Jan Hoøejí, prof. Miloslav Seifert a prof. A. B. Svojsík, který mìl
o zavedení komplexního skautingu v èeských zemích uznávané nejvìtí zásluhy.
V dobì do roku 1938 byly vedeny spory
o tom, lze-li poèítat ing. F. Hofmeistera poèítat mezi organizátory skautingu u nás. Ing.
Frantiek Hofmeister (1875 - 1950) se seznámil na svých zahranièních cestách se skautingem E. T. Setona a skautingem R. BadenPowela a v r. 1911 zaloil v Romitále pod
Orebem Americkou kolonii skautù. V této
vychovával mláde ve vztahu k pøírodì
a uplatòoval i jiné skautské prvky a rovnì
spoleèensky prospìnou práci. Nebyl tedy
v Romitále skauting jen pouhým doplòkem výchovy. Je-li vak mínìno výchovné
hnutí dìtí a mládee s uceleným systémem
mravní, naukové a tìlesné, pak romitálský
pokus Hofmeistera skautingem nebyl. Asi
první svìtová válka, za ni byl ing. Hofmeister povolán na vojnu, zpùsobila, e vliv
romitálské kolonie se neprojevil výraznìji.
Jistì patøí ing. Hofmeisterovi èestné místo
mezi zakladateli a propagátory junáctví u nás.
PhDr. Jan Hoøejí byl støedokolským
profesorem, mìl velký zájem o tìlesnou
výchovu, byl vynikajícím pracovníkem Sokola a mìl zájem o jeho zmodernizování
a doplnìní skautingem. To ho sblíilo s A. B.
Svojsíkem do té míry, e patøil mezi jeho
spolupracovníky. Ji pøed prázdninami
r. 1911 podnikal se svými studenty vycházky, pøi nich zkouel skautské prvky a táboøil o prázdninách v druinové soustavì.
V tìchto pokusech pokraèoval i v roce 1912
a na podzim roku 1913 zaloil skautské sdruení "Psohlavci". Oddíly Psohlavcù, kterých
byl sluný poèet v Praze, na Podbrdsku
a Plzeòsku, se v roce 1914 slouèily se Seiferovými "Dìtmi ivìny" v "Obec Psohlavcù".
Organizace pøijala za svùj oficiální znak chodskou psí hlavu v Alovì provedení. Svým
poètem byla témìø rovnocenná Svojsíkovu
Junáku, èeskému skautu, a pracovala po
celou dobu první války.
Miroslav Seifert (1887 - 1941) vyuèoval
pøírodopis na støedních kolách. Jako mladý profesor se seznámil s A. B. Svojsíkem ji
v roce 1911 a od té doby patøil k horlivým
propagátorùm a organizátorùm junáctví.
V roce 1912 táboøil se svými studenty berounského gymnázia pod stany na umavì.
Jeho pøedstavy o èeském junáctví byly shodné se Svojsíkovými. O tom svìdèí jeho "Kapesní kníka èeských junákù" vydaná
1. èervna 1913, v ní uznává Svojsíka za

zakladatele junáctví. V prùbìhu první svìtové války se jeho pøedstavy o povaze èeského junáctví zaèaly dìlit od Svojsíkovy
koncepce. Seifert dokumentoval svoji samostatnost i odliností navenek, a to tím, e
sdruoval své hochy v kmen "Dìti ivìny".
Pøesto byl muem, který pro èeské junáctví
od jeho poèátku vykonal mnoho práce svou
propagaèní, organizátoskou a publikaèní èinností a zejména vytrvalým stykem s mládeí.
Antonín Benjamin Svojsík (1876 - 1938)
pocházel z velmi chudé rodiny, ve tøech
letech ztratil otce. Dobøe se uèil a byl pohybovì nadaný. Chodil do Sokola, pìstoval
turistiku. Vystudoval uèitelský ústav, který
ukonèil s vyznamenáním, a uèitelskou aprobaci si rozíøil o tìlocvik. Pozdìji uèil v Praze
na reálce a gymnáziu. Byl odbornì angaován v Sokole a ve svých
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23 letech se stal náèelníkem Jungmanovy
upy. Mìl zvuèný, kultivovaný hlas a jako
èlen Praského uèitelského kvarteta, pozdìji pøejmenovaného na Èeské pìvecké
kvarteto, s ním procestoval mnoho zemí.
V letech 1905 - 1906 dokonce kolem svìta.
Jako nejmladí èlen kvarteta si pøipsal ke
svému jménu umìlecké jméno Benjamin.
Na cestách se zajímal o organizaci kolství,
tìlesnou výchovu, sport a o péèi o mláde
mimo vyuèování. Je témìø jisté, e v souvislosti s reformou tìlocviku byl vyzván - spolu
s jinými profesory - aby se pokusil uvést
skauting do naeho národa. A na rozdíl ode
vech ostatních se rozhodl seznámit se
s výsledkem pedagogického experimentu
Baden-Powela pøímo v zemi jeho vzniku.
A tak se v r. 1911 vydal na studijní cestu po
severských evropských státech a Anglii.
Vrátil se naden a rozhodnut propagovat
skauting u nás.
(Prameny: Plajner, R.: Úsvit èeského
junáctví)
-ofka-

Nové knihy v městské knihovně
l Bauer Jan: Podivné
konce èeských panovníkù.
A nápadnì mnoho èeských panovníkù
mìlo více ne podivný konec a ani po smrti
se nedoèkali klidu. Poutavì napsaná kniha
pro iroký okruh ètenáøù.
l Block Lawrence: Vraedné líbánky.
Jill a David mají pøed sebou nìkolik týdnù
líbánek. Jejich romantické pøedstavy vezmou
za své hned první veèer, kdy se stanou svìdky vrady a vzápìtí i obìmi surového násilí.
l Brockway Connie: Pod závojem noci.
Poèátkem devatenáctého století zaívá Londýn honosné plesové sezóny. Plesù se úèastní i ovdovìlá Anne Wilderová. Èasem se
ukáe, e Anne ije dvojím ivotem a rozehrává mimoøádnì nebezpeènou hru.
l Burke James Lee: Øeka nese smrt.
Billy Bob Holland, bývalý jízdní policista a
nyní právník, pøijídí z Texasu na sever Spojených státù pomoci svému starému pøíteli.
Velký problém pro pøítele i Billyho pøedstavuje nedávno proputìný trestanec, který
obìma slibuje pomstu.
l Cartland Barbara: Únos. Hrabìnka
Nataa Malikovová upadla do zajetí. Unesli ji
spoleènì s bratrem z carského Ruska muslimtí rebelové a uvìznili je vysoko v kavkazských horách.
l Cash Johnny: Johny Cash - vlastní
ivotopis. ivotopis populárního amerického country zpìváka.
l Cimický Jan: Atentáty na de Gaulla.
Populárnì nauèná publikace o francouzském
politikovi generálu Charlesi de Gaulovi.
l Coulter Catherine: Svùdnice. Ryder
je mladý prostopáník, který pøed svìtem
støeí jedno tajemství. Pøijídí na Jamajku,
aby tam na rodinné plantái odhalil pùvod
záhadných nadpøirozených jevù.
l Dvoøáková Zora: Smrt pro tøi ministry. Kniha líèí formou literatury faktu jednu z
nejvánìjích událostí, které pøedznamenaly únor 1948 - pokus o atentát na tøi ministry
v záøí 1947.

l Dijk Hanneke van: Encyklopedie záhonových rostlin. Pøíruèka pro ty, kteøí se
nespokojují s bìnými rostlinami pro jakýkoliv druh zahradního záhonu.
l Doskoèilová Hana: O Mamì Romì a
romském pánbíèkovi. Dvanáct romských
pøikázání, jak je svým dìtem vypravují romské maminky.
l Fielding Joy: Dámy z Grand Avenue.
Konfrontace ivotních pøíbìhù ètveøice obyvatelek Grand Avenue v Cincinnati.
l Hamann Brigitte: Moje milá, dobrá
pøítelkynì. Tøicet let udroval Frantiek Josef I. Pomìr s hereèkou Kateøinou Schrattovou. Tøicet let jí pravidelnì psal velmi osobní
dopisy, ze kterých autorka èerpala informace
k napsání této knihy.
l Hanibal Jiøí: Balada o dívce a potulném muzikantovi. Próza známého filmového reiséra o pronásledování idù za 2. svìtové války.
l Hercíková Iva: K domovu se nedívej,
andìli. Novela o rodinì Kohlerových, která
se dobrovolnì vrátila z emigrace v Austrálii
do Praha, ale po seznámení s totalitní atmosférou 80. let se chce znovu vystìhovat.
l Klavan Andrew: U ani slovo. Psychiatr Nathan Conrad se dostal do svízelné ivotní situace. Skupina teroristù unesla jeho malou dceru, aby psychickým nátlakem získala
informace o ukrytých diamantech.
l Kreuter Marie-Luis: Zahrada v souladu s pøírodou. Základní pøíruèka o pøírodním pìstování zeleniny, ovoce a kvìtin.
l Mac Bain Ed: Matthew Hope - poslední nadìje. Právní zástupce Hope má vypátrat
Jacka Lawtona, zatoulaného manela, aby se
s ním jeho ena mohla rozvést. Zdánlivì
jednoduchý úkol se tak zkomplikuje, e si
musí Hope opatøit silného partnera - detektiva Carellu ze sluebny 87. Revíru.
l Machala Lubomír: Literární bluditì. Ètenáøsky pøístupnou formou postihuje
autor základní hodnoty a vývojové promìny
èeské prózy posledního desetiletí.
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První hudební tábor
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Countrytábor aneb muzikanti o prázdninách
Spoleènost pøátel Základní umìlecké
koly R. Firkuného Napajedla byla garantem letoního prvního hudebního tábora.
Konal se ve Velkých Karlovicích v hotelu
Pod javorem od 13. do 20. èervence.

Do pøírody vyjelo se svými hudebními
nástroji 44 dìtí. Pùlden hrály, zpívaly a tancovaly, ve zbytku dne probíhal bìný táborový ivot.
Zpoèátku byl pan hoteliér polekaný.

Byli jsme pøipraveni na vechno.

8/2002

Pøestoe jsme ho varovali pøedem, neèekal,
e mu nae muzicírování a tak nabourá
zabìhaný hotelový reim. Vechny místnosti hotelu jsme pøeorganizovali pro potøeby hudební produkce.
Díky vrozenému smyslu pro soutìení
se dìti s vervou zapojovaly do programu Westernolympiády, Carusoshow, Hledání
zlatého pokladu, Countrykarnevalu, Kimo-

Vedoucí také.

Country repertoár jsme nacvièovali pilnì kde se dalo.

Jirka Krystýn pøi rybaøení na suchu.

Westernolympiáda pokraèuje, na øadì
je Eva Krejèová.

Kdy mlèí múzy, nastupují zbranì - Pavel Jurèa.
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Proti koòským dostihùm neprotestovali
ani ochránci zvíøat.

Carusoshow - Zuzana Køíèková provázená I. Kosovou.

První hudební tábor
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Caruso Velkých Karlovic 2002 - Vlastimil
koda.

vy hry, Pouového stánku, Stezky odvahy,
ikovných ruèièek atd.
Nejvìtí boj probíhal s poèasím. Odpolední bouøky (i kdy bez krupobití, tomu
jsme z Napajedel ujeli) nás donutily opékat
pekáèky v troubì. Ale pøipravený program
k táboráku byl plný legrace a smíchu i
v hotelové jídelnì. Na plánovaný turistický
výlet nás vak dé nepustil.

Veselé taneènì hudební èíslo se vydaøilo, táborák si pøimyslete.
S táborem jsme se louèili velkým country koncertem pro vechny pøítomné nástroje - kytary, housle, keyboardy, flétny,
akordeony a klarinet. Hudba znìla hotelem
i veèer - závìreèná diskotéka nemohla chybìt.
Programovou náplò táboru poskytla
paní uèitelka Dagmar Kaòovská, dlouholetá
fanynka country. Na organizaci se podíleli i
dalí pedagogové - Iva Kosová, Petra Straáková, Blanka krabalová, Jitka Surá a Lenka
Hanáèková. Nepostradatelnými pomocníky,
na jejich obìtavost (dopoledne strávené
v potoce pøi hledání zlatých valounkù), neohroenost (stezka odvahy), znalost sportovních pravidel (fotbalový turnaj) a pøirozenou autoritu (dodrování veèerky) se
kadý mohl spolehnout, byli Radek Kaòovský, Frantiek Straák a MUDr. Jiøí krabal.
Poslední jmenovaný s velkým pochopením

Vedle nástrojù se nesmìlo zapomnìt ani
na karnevalové obleèení.

Pøi závìreèném coutry koncertu se chopilo svých nástrojù 50 muzikantù.
Foto L. Hanáèková

také léèil vechny bolístky svých svìøencù.
Velké podìkování patøí také vedení ZU R.
Firkuného a paní Jitce Amanové.
Posílám prázdninový vzkaz vem dìtem: Bylo nám s vámi moc hezky. Vìøíme,
e letoní první hudební tábor nebude
posledním. Tìíme se na prázdniny pøítí!
Lenka Hanáèková

Dìkujeme sponzorùm, firmám
a jednotlivcùm: Autodíly Vitásková, G-SERVIS, pan Kempa, pan Kos,
pan Køen, Lékárna Napajedla - paní
Martinkovièová, V. H. M. centrum,
manelé Vrubelovi, READYMIX.
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Nohejbal

Komárov Cup 2002
Podobnì jako v Napajedlích má nohejbal spoustu vyznavaèù i v Komárovì. 10.
srpna se zde konal ji tøetí roèník soutìe.
Vydatnými pomocníky poøádajícího Sokola
Komárov bylo sdruení podnikatelù Jaroslav Bìtík, Jiøí Vrána, Petr vejèara a Petr
Seitl vèetnì ochotných rodinných pøísluníkù. Mezi 12 startujícími drustvy bylo jediné
(a letos nejlepí) drustvo Napajedel - AutoDoprava Pøikryl, které svou sbírku trofejí obohatilo o trofej Komárov Cup 2002.
Poøadí na prvních tøech místech:
1. ADP Napajedla - Radek Chybík, Zbynìk
Veselý, Petr Odstrèilík, Radek Horka
2. ALK Komárov - Roman Hejda, Josef
Horák, Michal Beran, Robert Janota
3. Miáci Karlovice - Miroslav Nevìlík a
sourozenci Jiøí a Lubo Øehùøkovi
Pozn. Pro fanouky nohejbalu je i následující informace k èlánku o Napajedla Cup v
pøedcházejícím vydání NN. Mecenáem v
poøadí tøetího nejlepího napajedelského
týmu je Cicero press Zdeòka Bernatíka, jeho jméno nebylo v textu nedopatøením
uvedeno. Tímto se omlouváme a uvádíme
své pochybení na správnou míru.
-ach-
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Čechy Moravě, Morava Čechám
Také FATRA a TECHNOPLAST, odtìpné závody akciové spoleènosti Aliachem,
se od prvních dnù, kdy zaèala voda klesat,
zapojily do materiální a finanèní pomoci
oblastem postiených povodnìmi. Lidé z
tìchto závodù ji nìkolikrát potvrdili, e
pomoc lidem v nouzi patøí k jejich morálnímu kodexu. Nikdy nezapomnìli na pomoc,
která jim byla poskytnuta pøed pìti lety.
"Nikdy nezapomenu na ten nádherný
pocit lidské sounáleitosti, kdy jsme byli
pøi úklidových pracích v podniku obdarováni lahvemi pitné vody z Písku. Tenkrát
mi pøilo úasné, e lidé tak daleko s námi
cítí. Pøi letoním povodòovém zpravodajství z Písecka se mi zdálo, e vechno to
netìstí se dìje nìkomu blízkému," komentovala svùj dar do sbírky jedna ze zamìstnankyò Fatry.
Prozatím byla prostøednictvím Nadace
ADRA odeslána z Napajedel zásilka 25 000 ks
pytlù a z Chropynì poskytnuty vysoueèe. Na
pomoc Spolanì Neratovice pøi úklidu areálu
závodu vyjelo drustvo Hasièského záchranného sboru podniku vybavené nornými stìnami a dalím potøebným materiálem.

Zamìstnanci závodù mají monost vìnovat finanèní pøíspìvky zatopeným oblastem formou sráky ze mzdy. Finanèní sbírku v hotovosti poøádá odborová organizace. Zamìstnanci Fatry v prvních dnech shromádili 24 580 Kè a sbírka stále trvá. Ve
prospìch znièených mìst a vesnic se rozhodli odboráøi vìnovat i výnos 35 000 Kè
z prodeje dluhopisù, které organizace zakoupila v roce 1997.

Módní přehlídka
V sobotu 21. záøí v dobì od 13 do 18
hodin se uskuteèní v obchodním centru
v Malenovicích módní pøehlídka odìvù pro
nadcházející sezónu. Novinky pro eny,
mue i dìti pøedstaví Carrefour a velkoprodejny Baumax. K vidìní budou znaèky Benetton, La Halle, New Yorker, Blaek Men´s
Fashion, Steilmann aj.

Kdy na fotbal
Podzimní èást soutìe fotbalové divize
D zahájila napajedelská Fatra-Slavia 11. srpna. Po dvou dosavadních utkání je na10.-11.
místì v tabulce se ziskem 3 bodù.
Zveme vás k dalím utkáním
25. srpna
Mutìnice - Napajedla
1. záøí
Napajedla - Horka n.M.
8. záøí
Morkovice - Napajedla
15. záøí
Napajedla - Bøeclav
22. záøí
Slavièín - Napajedla
29. záøí
Napajedla - Dolní Nìmèí
6. øíjna
Sluovice - Napajedla
13. øíjna
Napajedla - HFK Tøebíè
20. øíjna
Vykov - Napajedla
27. øíjna
Jihlava B - Napajedla
3. listopadu Napajedla - Hulín
10. listopadu Brumov - Napajedla
Po zimní pøestávce se s prvním mustvem napajedelské kopané setkáte na domácím høiti 16. bøezna 2003.

Komárov Cup 2002 - vítìzný tým ADP Napajedla v akci. Foto Monika Spaningerová

Také způsob
Vzkaz od strýèka Pedra: Kdo si koupil
pøed rokem za $1000.00 akcie Nortelu, má
teï $49.00. Kdo koupil Enron, má za pùvodních $1000.00 jen $16.50. Pokud jde o Worldcom, tomu zbylo $5.00. Pokud jste si nakoupili za $1000.00 Budweiser, tedy pivo, ne
akcie, bìhem roku ho vypili a vrátili zálohované plechovky po 10 centech, máte teï
$214.00.

Amatérská kopaná
V sobotu 7. záøí nabídne fotbalový stadion Fatra-Slavia Napajedla mimoøádnou
sportovní podívanou. O putovní pohár se
zde utkají fotbalové týmy z Fatry. Podle
pøedbìných pøihláek se letoní roèník
turnaje uskuteèní s rekordním poètem mustev.
Od loòského roku je dritelem poháru
tým juniorù z válcovny.

Ve druhém kole divize D se domácí FatraSlavia s novým trenérem i obnoveným
kádrem utkala s týmem Ratíkovic. Po bezbrankovém poloèase zvítìzila 1:0 a se tøemi body je po dvou kolech na 10. - 11. místì
tabulky.
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