VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

KVĚTEN

6/2003

Rozhovor s Ing. Janem Škopíkem (KDU - ČSL),
poslancem Parlamentu ČR za Zlínský kraj

 Pane poslanče, jste jedním ze zástupců v parlamentu za bývalý zlínský
okres a proto jistě důvěrně znáte jeho
problematiku. Kdy jste ale byl naposledy
v Napajedlích?
V dubnu jsem přes Napajedla dvakrát
projížděl, jinak jsem tam byl služebně koncem ledna a počátkem února letošního roku.
 Znáte tedy jejich největší problémy?
Domnívám se, že ano. Hlavní problémy
určitě.
 Napajedla potřebují státní dotace
na několik svých starých ”hříchů”, například na nezbytnou opravu budovy
bývalé ”Hospodářské školy”, ale také na
výstavbu nové sportovní haly. Také se
město chystá postavit ”svůj” bytový dům
a chtělo by pomoci občanům při individuální výstavbě domků. Je možné získat
dotace i do těchto infrastruktur?
Možné to je. Největším problémem ale

zůstává, že finanční prostředky lze získávat
z různých zdrojů různými postupy. Pro poslance - nejen pro zastupitelstva - je velmi
náročné se v této problematice úspěšně
pohybovat, nesouvisí-li to přímo s jeho pracovní náplní. Jinými slovy: sledovat a obsáhnout všechny možné cesty k penězům
pro konkrétní obec či město je, abych tak
řekl, práce na plný úvazek.
 Vnímáte polohu Zlínského kraje
jako něco, co už je načase v rámci sjednocování Evropy změnit?
Naším společným úkolem je hledat spojující prvky v rozmanitosti bývalých okresů
Kroměříž, Zlín, Vsetín a Uherské Hradiště,
protože identita “zlínského krajana” v širším povědomí se utváří teprve několik let.
Nalezneme-li to, co okresy sjednocuje, a
budeme to efektivně využívat ku prospěchu celku, vidím budoucnost svérázného
zlínského regionu optimisticky.
Prosadit mladý Zlínský kraj mezi již zaběhnutými regiony Evropy bude nepochybně velmi těžké. Avšak i přes tuto nesnadnost
se pokusme udělat maximum, aby Zlínsko
(pokračování na str. 6)

CENA 4,- KČ

Květinový den
Letos se již třetím rokem zúčastní členové kroužku Mladých novinářů ZŠ NApajedla Komenského 298 – nová škola – akce
„Liga boje proti rakovině“ známé jako „Květinový den“. 14. května rozkvetou ulice květem měsíčku lékařského, který si může každý za symbolickou cenu 20 Kč zakoupit u
pouličních kamelotů. Mladí novináři ze 7. –
9. tříd budou květy nabízet ve městě již od
osmé hodiny ranní a potkat je můžete i
odpoledne. Pro zájemce je přichystáno 800
měsíčků lékařských.
Pomozte nám podpořit dobrou věc a
prozářit město žlutými kvítky lidského porozumění.
Mladí novináři nové školy a Mgr. M. Milinková

Sbírka Klášterní kaple
Stav účtu veřejné sbírky na Klášterní
kapli ke dni 30. dubna 2003:
5 000 Kč dar ZŠ Komenského 298
4 800 Kč koncert Moravských učitelů
7 740 Kč ples společností TSM, NBTH
a NTVcable
3 418 Kč dary občanů
20 958 Kč celkem

DNES SI PŘEČTETE
 Rozhovor s Ing. Janem Škopíkem
 Fotoreportáž z návštěvy premiéra
 vyjádření PaeDr. Libuše Pacholíkové
 Víkendovka ve staré škole

“Evropské jaro v Napajedlích” – nejvýznamnější událostí několika akcí zahrnutých pod
tímto názvem byla návštěva premiéra České republiky Vladimíra Špidly v našem městě.
Její úvodní část tvořila beseda předsedy vlády s občany v městském kině. Foto: Jiří Buček
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Z jednání Zastupitelstva ze dne 28. dubna Investice města aktuálně
Společnosti města
 schválilo změnu čl. VII. Zřizovací listiny Základní škola Napajedla, Komenského
268, okres Zlín, příspěvková organizace, spočívající v rozšíření čl. VII. Okruhy doplňkové
činnosti navazující na hlavní účel – o další
činnost: „Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti“ s účinností ode dne 7. 4. 2003

Finanční záležitosti
 schválilo rozpočtové opatření č. 2/
2003 ve výši 4 510 000,- Kč v části příjmů –
Neinvestiční přijaté dotace od krajů a současně navýšit výdaje – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
 schválilo přidělení účelově vázaných
prostředků
- Domu dětí a mládeže v Napajedlích ve
výši 100 000,— Kč
- Základní umělecké škole Rudolfa Firkušného, Napajedla ve výši 100 000,— Kč
- Tělocvičné jednotě SOKOL Napajedla ve
výši 190 000,-Kč
- TJ FATRA SLAVIA Napajedla ve výši
790 000,- Kč
- Volejbalovému klubu Napajedla ve výši
60 000,- Kč
- Tenisovému klubu FATRA Napajedla ve
výši 60 000,— Kč
 schválilo rozdělení finančních prostředků na poskytnutí půjček z „Fondu pro rozvoj
bydlení a vzhledu města“
 schválilo rozpočtové opatření č. 5/
2003 ve výši 500.000,— Kč z důvodů zvýšené
potřeby finančních prostředků na rekonstrukci sportovního areálu u škol
 schválilo přijetí úvěru ve výši 3 500 tis.
Kč za účelem financování části výdajů spojených s rekonstrukcí sportovního areálu u
škol. Úvěr bude realizován u bankovního
ústavu Česká spořitelna a.s. Doba splatnosti
3 roky. Čerpání úvěru v r. 2003 dle potřeby
v souvislosti s průběhem stavebních prací
 schválilo rozpočtové opatření č. 6/
2003 ve výši 10 301.000,- Kč za účelem financování výdajů spojených s výměnou oken na
Základní škole Komenského 298, Napajedla
 schválilo odprodej podílových listů
Sporoinvest v počtu kusů odpovídajícímu požadovanému objemu finančních prostředků tj.
301 000,- Kč dle potřeby v průběhu roku r. 2003

Majetkové záležitosti
 schválilo směnu p. č. 2480/22 za pozemek st. pl. č. 1481 pro ing. Vítězslava Vystavěla, bytem Napajedla, 1. máje 802
 schválilo rozšíření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s ing. Stanislavem
Fojtů, formou dodatku o nového spoluvlastníka RNDr. Etel Gregorovou, bytem Hulín, a
prodej pozemku KN p. č. 1643/19, dílu b,
Jiráskova do vlastnictví ing. Stanislava Fojtů
a RNDr. Etel Gregorové
 schválilo výpůjčku částí pozemků KN
st. p. č. 98/1, 98/4 a 112/1 v ulici Na Kapli
společnosti CARIOCA CZ a.s., se sídlem ve
Zlíně, za účelem výstavby bytového domu
 schválilo požadavek na Pozemkový

fond ČR o bezúplatný převod pozemků
z majetku státu na obec Napajedla
 schválilo prodej části pozemků PK p. č.
6427/2, 1598/9 a 1106/52 Václavu Rapantovi,
bytem Napajedla, a Magdě Salíkové, bytem
Hvozdná
 neschválilo vyhlášení záměru odkoupení pozemku PK p. č. 2222/3 od Marie Hrdinové, bytem Brno, Libuše Reiterové, bytem
Prostějov, a Josefy Slintákové, bytem Karviná
 neschválilo vyhlášení záměru prodeje
části pozemku KN p. č. 6449/2 společnosti
METALŠROT Tlumačov a.s.
 neschválilo vyhlášení záměru prodeje
části pozemku KN p.č.1643/3 manželům
ing. Františku a Vlastě Kadlecovým, bytem
Napajedla
 neschválilo vyhlášení záměru prodeje
pozemku KN p. č. 1464/2 Antonínu Fůskovi,
bytem Napajedla
 neschválilo vyhlášení záměru odkoupení pozemku PK p. č. 4952/2 od spoluvlastníků Zdeňka Kratochvíla, bytem Napajedla, a
ing. Luďka Kratochvíla, bytem Slovenská rep.
 schválilo prodej pozemků KN st. p. č.
2798/2 a 280/1 za cenu dle znaleckého posudku společnosti Aliachem a.s., odštěpný závod FATRA Napajedla

Veřejná soutěž
 schválilo návrh veřejné soutěže na zhotovitele stavby „Výměna oken v havarijnímu
stavu na Základní škole, ul. Komenského č. p.
298 v Napajedlích“ dle návrhu ing. M. Černíka

Různé
 souhlasilo s vytvořením dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Otrokovicko“ a
schválilo Stanovy dobrovolného svazku
 schválilo smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2003
 delegovalo MVDr. Antonína Černockého, starostu, jako zástupce akcionáře města
Napajedla a Ing. Irenu Brabcovou, místostarostku, jako náhradního zástupce akcionáře
města Napajedla na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a
zmocňuje je činit na této valné hromadě
veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno
město Napajedla jako akcionář.
 se seznámilo se zápisem z jednání finančního výboru ze dne 22. 4. 2003 a bere ho
na vědomí

Oprava
V dubnovém vydání Napajedelských novin č. 4/2003 mělo být v článku „Analýza stavu města“místo části věty „Rada
města provedla analýzu …správně uvedeno: „Rada města vzala na vědomí analýzu…“. Žádáme občany, aby tuto opravu vzali laskavě na vědomí. Opravu zveřejňujeme na přání autorů shora uvedeného článku.
Redakční rada

 Rekonstrukce sportovního areálu u
ZŠ Napajedla
V letošním roce bude realizována I. etapa této rekonstrukce, v rámci které budou
provedeny stavební úpravy stávajícího fotbalového hřiště a atletických sektorů – běžecké dráhy, skoku dalekého, skoku vysokého a vrhu koulí. Předpokládaný termín výstavby je v době od poloviny června do
konce září. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Finančně
je akce zajištěna ze státní dotace 6 mil. Kč,
město se bude podílet částkou cca 3,4 mil. Kč.
Současně probíhají práce na architektonické studii, která řeší II. etapu rekonstrukce
tohoto sportoviště. Studie je projednávána s
pracovní skupinou, kterou tvoří zástupci
obou ZŠ, tělovýchovných jednot a sportovních klubů a předsedové odborných komisí
RM. Součástí II. etapy bude kryté víceúčelové hřiště pro házenou, košíkovou,tenis, sálovou kopanou a volejbal. Umístěno bude
v prostoru stávajícího škvárového hřiště,
východně od tělocvičny. Stávající asfaltové
hřiště za objektem trafostanice čeká rekonstrukce na víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro tenis, volejbal, nohejbal, hokejbal, vybíjenou a cvičně pro košíkovou. Zda
se podaří tyto plány zrealizovat záleží na
tom, zda město získá další dotaci ze státního
rozpočtu.
 Dokončení výměny oken na ZŠ Komenského č.p. 268 (stará škola)
V rozpočtu města na letošní rok byla
schválena částka 3,0 mil. Kč na tuto akci.
Zahájení prací je plánováno na začátek měsíce června, ukončení na konci července. Jedná se o výměnu oken na východní fasádě,
kde je situována většina učeben.
 Přemístění ZUŠ R. Firkušného do bývalého kláštera
V průběhu začátku roku byla zpracována projektová dokumentace, na jejímž základě byl proveden výběr dodavatele – realizaci bude zajišťovat firma Pozimos a.s. Zlín.
Dne 6.5. bylo firmě předáno staveniště a byly
tak zahájeny stavební práce, které budou
spočívat v dispoziční úpravě několika učeben, úpravě podlah, rekonstrukci sociálního
zařízení a zdravoinstalace. Budou provedeny nové rozvody elektro a nové osvětlení
učeben. Po konečné úpravě povrchů stěn
budou předány dvě patra č.p. 305 Komenského do užívání ZUŠ ještě před zahájením nového školního roku.
 Oprava schodů ke kostelu
Na základě výběrového řízení na dodavatele stavby byla vybrána firma DIPS Zlín
spol.s r.o. Realizace této stavby proběhne
v průběhu letních prázdnin. Jedná se o úpravu prvních dvou ramen schodiště ke kostelu,
kde dochází k postupnému posuvu jednotlivých schodišťových stupňů, jejichž nášlapná plocha je v některých místech nevyhovující . Rekonstrukce bude spočívat v rozebrání
jednotlivých schodišťových stupňů, provedení nových základů s drenáží a opětovném
osazení stávajících pískovcových schodů.
Ing. Irena Brabcová, místostarostka

NAPAJEDELSKÉ

6/2003

Analýza – subjektivní nebo objektivní?
Otiskujeme vyjádření PaeDr. Libuše
Pacholíkové, bývalé starostky města Napajedel za ODS.
V dubnovém vydání Napajedelských
novin č. 4/2003 byl zveřejněn článek „Analýza stavu města“. Článek nepodepsaný, z jehož
úvodu se dalo vyrozumět, že se jedná o
materiál, se kterým byla rada seznámena.
Potvrzuje to i zápis z jednání Rady města dne
7. dubna 2003. „Vzala na vědomí“ neznamená, že souhlasila, ale také že nesouhlasila.
Nesouhlasím však já, nesouhlasí i další zastupitelé města a nevím, jak se na celou záležitost dívají zaměstnanci úřadu, jejichž práce
se tzv. analýza také týká.
Vyjadřuji se pouze za sebe. Ne však jen
kvůli sobě. Občas se v médiích dovídáme o
zadluženosti měst a vesnic, o dražbách majetku. Nezasvěcený čtenář by mohl lehce nabýt dojem, že v Napajedlích se děje něco podobného.
Napajedelské noviny jsou novinami města, to je občanů. Ti jsou zde stále, zatímco
zastupitelstva a rady přicházejí a odcházejí.
Noviny by neměly sloužit k tomu, aby někoho napadaly a ostouzely, měly by však poskytnout prostor i pro jiný názor, umožnit
vidět věci i z jiného pohledu. Zvláště pokud
jde o veřejné záležitosti a většinu zastupitelstva. Většinu – neboť je to 12 lidí, kteří byli
členy zastupitelstva i v minulém volebním
období a více nebo méně se rozhodování
účastnili. Včetně tří současných členů rady.
Pominu úvod článku, ve kterém se hovoří o tom, že výčet všech kauz – rozuměj
nepořádků, nešvarů a chyb – dokonce ani
není možný. Považuji to za populistické vyjádření a nebudu se jím zabývat.

Hospodářská škola
Město žádost o příspěvek nepodalo. Po
šesti jednáních, o kterých jsou vedeny záznamy, tak rozhodlo. A neposkytlo nikdy – ani
údajnou – informaci, že ano. Co je však síla,
je tvrzení, že audit shledal, že účetnictví města
bylo vedeno v rozporu se zákony ČR. Jak je
možné, že nebylo podáno trestní oznámení?
Takovéto tvrzení by mohlo zajímat i samotného auditora. V zápisu – je uložen ve finančním odboru – nic takového uvedeno není.

Podílové fondy
Nikdo nerozumí všemu. Záležitost podílových fondů je věc složitá a zastupitelstvo
se nerozhodovalo snadno. Výsledkem byla
několikerá jednání s nezávislými finančními
experty, přikročilo i k personálním změnám
ve finančním odboru. Konečné rozhodnutí je
však záležitostí zastupitelstva. Devatenáct
zastupitelů rozhodlo tak jak rozhodlo. Pokles
akcií po osudném 11. září byl alarmující a
nechtěli čekat na ještě horší vývoj. S odstupem času se rozhodnutí o vstupu do fondu
jeví jako chybné. Tvrdit, že nikdo takové
rozhodnutí nikdy neudělal, je lež a tvrdit, že
je neudělá v budoucnu, je naivní. Stejně jako
tvrdit, že za dvanáct let by město na podílovém fondu vydělalo. Docela dobře je možné,
že za dvanáct let fond už existovat nebude.

Školství
Zastupitelstvo, ve kterém sedělo pět učitelů, zacházelo podle tzv. analýzy neuctivě
s problematikou školství. Vycítila jsem mezi
řádky problém sloučení škol v Napajedlích.
Dodnes jsem přesvědčena, že je to správná
věc. Pokles populace je evidentní, dvě budovy by bez problémů dostačovaly všem dětem, dva milióny na úpravu kláštera bylo
možné využít jinde. Boj učitelů za vyšší platy
je celorepublikový problém, je možné věřit
tomu, že v Napajedlích chtějí učitelé učit za
míň peněz? Školy by se mnohem snáze domluvily, kdyby zde nešlo o osobní zájmy,
kdyby nebyl celý problém politicky zneužit.
Dodnes mám z celé záležitosti špatný pocit.
Předstírat ušlechtilé cíle a lhát jak se to kdy
hodí!

Městská policie
Poslední věta o dlouhodobé toleranci se
mne přímo týká. Městská policie podléhá
starostovi města. Slova o smyslu instituce
mohl napsat jen ten, kdo má o její činnosti jen
velmi povrchní znalost nebo ji znát nechce.
Městská policie může podat podrobný výkaz
o své činnosti, vykonávané v souladu se
zákonem o městské policii. Naopak si zaslouží uznání za svou činnost mimo službu v době
přívalových dešťů, za kontroly restauračních
zařízení při podávání alkoholu mladistvým,
za dohled při technopárty, za šetření černých skládek, dopravních přestupků, za řešení případu sprejerů, za pomoc státní policii
– jen v loňském roce bylo došetřeno 121
přestupků. Odchyt psů ve třiceti případech
může někdo přejít s úsměvem, ovšem jen do
té doby, než by došlo k napadení člověka
těmito toulavými psy. Kdo chce s určitostí
tvrdit, že strážnici něčemu podobnému nezabránili? Vím o jejich činnosti hodně a nepřestanu se jich zastávat a vážit si jejich práce.

Bytový dům v ulici Na Kapli
Žádost o vypracování studie byla zadána
se souhlasem zastupitelstva a v souladu
s pokyny Státního fondu rozvoje bydlení. Do
doby konání voleb nebyla dořešena.

Akcie a. s. Vodovody a kanalizace
Důvod proč se autor o této otázce zmiňuje není dostatečně jasný. Obecně je známo,
jak ji řešilo např. město Zlín. To, že při jednáních zastupoval město jeho místostarosta,
neznamená, že se záležitostí nikdo jiný nezabýval. Zastupitelstvo bylo často a důkladně
informováno a rozhodlo také o tom, že akcie
nebyly prodány městu Otrokovice.

Pověřené obce – malé okresy
Tvrzení, že město nevyužilo možnost získat statut pověřené obce, je velkým podceněním čtenáře. Průměrně vzdělaný občan ví,
že Napajedla nesplňují podmínky pro obec
III. stupně.
Komerční banka a Educa - jde o samostatná
rozhodnutí akciových společností. Pokud mělo
město vliv je zvrátit – já o něm nevím.
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Areál Slavia Napajedla
Ani tento případ, předložený jako zanedbání ze strany zastupitelstva, není tak jednoznačný. Byla vedena podrobná jednání se
správcem konkurzní podstaty i zástupci podnikatelů. Nebylo jen vinou zastupitelů, že
nebylo možné shodnout se v termínu na znění smlouvy. Jednání zastupitelstva jsou veřejná a každý z účastníků může potvrdit různost názorů na tuto problematiku. Při závěrečném hlasování nebylo dosaženo požadované většiny.
Je otázkou svědomí každého jednotlivce, bez ohledu na politickou příslušnost, jak
v kterém případě hlasoval. Troufnu si tvrdit,
že v drtivé většině to bylo v dobré víře ve
prospěch města.

Činnost městského úřadu
Nedostatečná koordinace… vázla spolupráce….slova, slova, slova. Vztahy mezi lidmi vždy vytvářejí obě strany, je to hodně o
lidech, o chtění, podřízenosti a nadřízenosti,
ale i o osobních zájmech, o zájmech města…
Na „chybně podanou žádost“ město nicméně obdrželo 6 milionů korun na hřiště.
Před odchodem po volbách jsem vedoucímu
finančního odboru připomínala tuto částku.
V novém rozpočtu její určení současná většina zastupitelstva změnila. A proto musí žádat
o úvěr?
…připravily město o miliony korun…opět
líbivé a lahodící leckterému uchu. Pokud je
to však pravda, co ještě dělá dvanáct bývalých zastupitelů v současném zastupitelstvu,
včetně starosty? Není po této tzv. analýze na
místě návrh na naše odvolání? Mimochodem
analýzy, vypracované zcela bez účasti zastupitelstva a dokonce i rady města. Bez jediné
otázky na příčinu a důvody toho kterého
rozhodnutí. Jsme vůbec ještě mezi dospělými svéprávnými lidmi?
Ani týden po vyřčení mého návrhu na
odvolání bývalých zastupitelů, pokud jsou
všechna uvedená tvrzení pravdivá, se mi
nedostalo odpovědi. Vznáším jej tedy znovu tímto způsobem. A současně si ze srdce
přeji, jako řadový občan města, aby dnešní
ani příští zastupitelé neshledali po čase a
ve změněných podmínkách pražádné pochybení na svých rozhodnutích. Rozhodně jim bude v tomto ohledu patřit světový
primát.
•••
(Zkrácený záznam vystoupení ze zasedání zastupitelstva 28. dubna 2003, upravený
pro tisk.)
PaedDr. Libuše Pacholíková

Den muzeí
V neděli 18. a v pondělí 19. května
je vstup do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně zdarma. Kromě jubilejní
výstavy k 50. výročí regionálního muzea v malém výstavním sále si můžete
prohlédnout výstavu „Savanou, pouští, pralesem“ ve velkém sále a výstavu
fotografií Fotosoutěž 2003 ve spojovací
chodbě.
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Fotoreportáž z návštěvy premiéra v Napajedlích

Důvodem návštěvy premiéra Špidly bylo odstartování přípravy na referendum
o vstupu ČR do Evropské unie. Stalo se tak bezprostředně po vyhlášení termínu
konání referenda prezidentem republiky a premiér ochotně zapózoval novinářům v přistaveném trabantu se symbolikou EU.
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V zahajovacím projevu na Plese krále Jiřího z Poděbrad zdůraznil historickou souvislost této významné postavy českých dějin se současným
děním. Snahy českého krále jsou
první historicky doloženou snahou o
mírové sjednocení evropských zemí.

… a předvedla i své loutkové divadlo, kterých je v republice poskrovnu.
Premiéra návštěva v divadle zjevně potěšila a přiznal se ke své lásce
k loutkovému divadlu.

Návštěva premiéra je v historii Napajedel mimořádná událost a připomínat ji
bude zápis v pamětní knize města.

Premiér přijal vyzvání k tanci v lidovém tónu a s chutí si zatancoval i při moderní
muzice.
Fotoseriál Jiří Buček

Slavnostní předtančení předvedl soubor BŘEZOLUPSKÝ BOTÍK, dále vystoupili smyčcový soubor žáků ZUŠ R.
Firkušného, divadelní soubor Z. Štěpánka a taneční soubor Radovan.
Napajedla se pochlubila chovatelskými úspěchy Hřebčína …
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Rozhovor
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Rozhovor s Ing. Janem Škopíkem (KDU - ČSL),
poslancem Parlamentu ČR za Zlínský kraj
(pokračování ze str. 1)
prosperovalo, jeho pozice byla výrazná a
obyvatelé byli hrdí na svůj kraj! Ať už v
České republice, Evropě či ve světě vůbec.
 Pane poslanče, jste členem několika velmi důležitých parlamentních výborů a podvýborů. Mohl byste svoji práci
přiblížit a pokusit se ji zkonkretizovat
směrem ke Zlínskému kraji? Jste mimo
jiné členem výboru pro obranu a bezpečnost a podvýboru pro profesionalizaci
armády ČR, dále členem stálé komise PS
pro použití operativní techniky Policie
ČR a stálé komise pro letectví při hospodářském výboru...
Vojenské a bezpečnostní problémy nejsou typické pro Napajedla a okolí. Spíše se
týkají Slavičínska, Vsetínska, Kroměříže, Valašského Meziříčí, Uherskobrodska, apod.
Z tohoto pohledu si žádné “zásluhy” nemohu připočíst. Doufám však, že v průběhu
volebního období se ještě naskytne příležitost to změnit.
 Ještě otázka na závěr: byl byste
ochoten zúčastnit se zasedání Městské
rady v Napajedlích a informovat ji o tzv.
velké politice v návaznosti na řešení
malých, lokálních problémů?
Ano, velmi o to stojím! Problémy mohou být pouze organizační a časové.
(stý)

Ing. Jan Škopík
58 let, poslanec KDU - ČSL za
okres Zlín, Člen výboru pro obranu
a bezpečnost, podvýboru pro profesionalizaci armády ČR, stálé komise
PS pro použití operativní techniky
Policie ČR, stálé komise pro letectví
při hospodářském výboru, podvýboru pro hospodaření s druhotnými
surovinami a odpady při výboru
VSRR a ŽP a stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO.
Náhradník stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie.
Poslanecká kancelář:
budova Centroprojektu, Štefánikova 167, Zlín, telefon: 577 222 796 (stále
přítomen asistent) a 577 225 373 (také
fax),
mobil asistenta: 603 189 448
Poslanecké návštěvní dny: vzhledem k plánovaným návštěvám je lépe
objednat si svoji účast dopředu telefonicky podle programu poslance ing.
Škopíka
(zveřejněn na http://www.kdu.cz/
OSOBNOSTI/poslanci.htm).

Recept na dobrou náladu
Co všechno vlastně patří k jaru? No přece květiny, zvířátka, dobrá nálada a samozřejmě sluníčko. A právě sluníčko, které nakreslila a vyrobila z polystyrenu paní vychovatelka Šulcová, darovaly děti ze školní družiny I. ZŠ obyvatelům Pečovatelského domu
Pod Kalvárií. Dnes svítí na chodbě domu v mezipatře. Děti přejí všem babičkám a
dědečkům, budou-li mít nějaký splín či špatnou náladu, aby se jim při pohledu na
sluníčko svět rozzářil, zmizely všechny chmury i zármutek a nahradila je dobrá nálada
a úsměv.
Text a foto S. Šulcová, vychovatelka I. ZŠ
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K povolební strategii
místní organizace KDU-ČSL v Napajedlích
Na politickém dění v Napajedlích se KDUČSL nepřetržitě a aktivně podílí od roku 1989.
Ve volbách do městského zastupitelstva se
počet získaných hlasů pohybuje mezi 9 – 10
tisíci, na žebříčku pořadí obsazuje strana třetí
až čtvrté místo a získává tak tři nebo čtyři
mandáty. KDU-ČSL má stabilní základnu voličů, jejich přízně si váží a trvale si ji udržuje.
V současné době má KDU-ČSL v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu města tři své zástupce, ve výborech a komisích za tuto stranu
pracují čtyři občané. V tomto směru tedy nedošlo k žádné podstatné změně ani po posledních komunálních volbách v roce 2002.
Lidová strana v Napajedlích měla do roku
2002 své zástupce ve vedení města. Za dobu
třinácti let se podařilo vytvořit a zavést solidně
fungující samosprávu a vykonat mnoho další
práce ve prospěch města. Samozřejmou součástí práce zástupců města, zaměstnanců radnice a městských organizací se stala solidnost,
odpovědnost, zájem a ochota pracovat ve prospěch občanů.
V současné době nemají lidovci své zástupce v radě města a nemohou proto provádět aktivní komunální politiku. Vyřazení KDUČSL z účasti na vedení města a odsun na okraj
politické scény bylo provedeno nesourodým
účelovým uskupením dvou politických stran a
dalších jednotlivých osob. Jejich rozhodnutí
vycházelo z matematického kalkulu, který současné vedoucí skupině zastupitelů zaručoval
získání vedoucí pozice ve městě.
Dnešnímu vládnoucímu uskupení v Napajedlích chybí sjednocující autorita, kterou jinak reprezentují a garantují politické strany s
jasně vyjádřeným programovým a politickým
zaměřením. Při různosti názorů a zájmů všech
zainteresovaných je na místě pochybnost, zda
v určitých případech bude možno dospět
k dosažení shody.
V tomto smyslu podotýkáme, že KDU-ČSL
nepovažuje za nutné ani potřebné vyjadřovat
se např. k laické „analýze“utvořené třemi „nezávislými“ členy městské rady. Věrohodnost
tohoto díla laciného populismu skončila tím,
že sami tvůrci nebyli schopni přiznat se k jeho
autorství, natož k jeho obhajobě. Praktiky tohoto typu se v malém městě nemohou uplatnit, manipulace s občany se nevyplácí.
Zastupitelé za KDU-ČSL jsou stejně jako
vždy rozhodnuti a připraveni účastnit se práce
v komunální politice, hledání konstruktivních
řešení ve prospěch města a jeho občanů v
souladu se slibem, kterým se zavázali. Za pravdu, slušnost, korektnost, pracovitost a věcný
přístup při řešení problémů se bude klidná síla
lidovců v zastupitelstvu trvale zasazovat. V tomto
smyslu se členové zastupitelstva za KDU-ČSL cítí
být zavázáni svým voličům a jsou si vědomi
toho, že jejich důvěru nemohou zklamat.
K problémům města, návrhům na jejich
řešení, věcným analýzám a dalším otázkám se
KDU-ČSL bude vyjadřovat vždy, když bude
cítit potřebu to udělat.
Sledování jednání a činnosti Zastupitelstva Města Napajedla věnujme čas. Již od nynějška si utvářejme názory a přemýšlejme o
tom, koho příště do vedení města zvolíme. Aby
to byli ti, kteří si důvěru opravdu zaslouží. On
tu politiku totiž bude vždycky někdo dělat…
Výbor MO KDU-ČSL Napajedla
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Pozvánka na kulturní akce
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Nové knihy v Knihovně Napajedla
Naučná literatura
 Bischof Herbert: Řez ovocných stromů a
keřů. Přehledná a srozumitelná kniha o tom,
jak správně pečovat o různé ovocné druhy
v každé roční době.
 Hessayon, D.G.: Trávníky v zahradě.
Příručka poradí, jak trávník založit a úspěšně
udržovat.
 Pinske Jörn: Skleníky. Základy úspěšného pěstování rostlin ve sklenících.
 Bode Sigrid: Kurz pletení. Určeno začátečníkům, ale přináší i náměty pro profesionály.
 Kociánová Ludmila: Nápady pro radost
a užitek. Určeno milovníkům ručních prací.
 Dějiny světa. Chronologický přehled vývoje lidské společnosti od doby kamenné až
do současnosti.

Dětská beletrie
 Krůtová Jarmila: Se sluníčkem kolem
světa. Encyklopedie zemí světa pro děti.

 Miler Zdeněk: Krtek a sněhulák. Příběh
o tom, jak krtek získá nového kamaráda sněhuláka, kterého zachrání před jarním sluníčkem.

Beletrie pro dospělé
 Aronson Theo.: Margaret, výstřední
princezna. Portrét výstřední a často ignorující důležité události královské rodiny,
princezny Margarety, jejíž život byl poznamenán četnými skandály.
 Brandejsová Irena: I takový je život.
Adéla už pár týdnů po maturitě zjišťuje, že
život není procházka růžovým sadem. Po
skvěle prožitých posledních prázdninách
nastupuje do prvního zaměstnání a pomalu
začíná poznávat, jak to v životě opravdu
chodí.
 Harasimová Markéta: Miriam. Román
o osudech mladé ženy, která se snaží překonat smutné vzpomínky na zážitky z dětství.

Centrum internetu na staré škole
V ZŠ Komenského 268 jsme utvořili Centrum internetu v rámci sdtátní informační
politiky. V současné době nabízíme první
tři lekce, které mohou zájemci absolvovat.
Jedná se o lekce
1. Poprvé u počítače (pro úplné začátečníky)
2. Úvod (první seznámení s internetem)
3. Internet (pokročilejší práce s internetem)
Ke každé absolvované lekci obdržíte
zdarma jednoduchou brožurku, ve které
jsou základní informace o tématu, které daná
lekce obsahuje. Připravují se lekce psaní
textů a tvorba tabulek, obchodování pomocí internetu, internetové bankovnictví a
další. (Čekáme na dodání literatury, kterou
dostáváme přímo z centra internetu.)

Zájemci si mohou objednat lekce, které
jim vyhovují. Lze si objednat řadu lekcí
podle potřeb a zájmů zájemců. Jednotlivé
nabídky lze zjistit telefonicky na tel. 577 944
182, přímo v centru nebo na webových
stránkách centra www.centruminternetu.cz.
Každá lekce trvá dvě hodiny – 120 minut. Cena jedné lekce je 100 Kč. Na jednotlivé lekce je třeba se předem telefonicky
zaregistrovat v centru, aby mohl být vydán
doklad o zaplacení. Tel. číslo pro registraci:
844 111 130.
Jednotlivé akce probíhají v počítačové
učebně ve staré škole vždy v pondělí a ve
čtvrtek od 17 hodin.
Těšíme se na váš zájem o moderní způsoby komunikace.
Vedení ZŠ Komenského 268

Miss jaro 2003
Do Napajedel vstoupil nový fenomén.
Soutěž krásy. Stalo se tak 26. dubna v
Klubu kultury při volbě Miss jaro 2003,
určené pro dívky a mladé ženy z širokého
okolí Napajedel. Titul Miss jaro pro letošní rok patří Janě Frantíkové z Holešova.
První vicemiss se stala Barbora Čenková
z Jablůnkova (vlevo) a druhou vicemiss
Lada Pospíšilová z Kroměříže. Sestavu
krásek doplňuje Martina Milošová, kterou
zdobí titul Miss sympatie. Kromě přehlídky krásy čekal návštěvníky večera bohatý
program, složený z pěveckých a tanečních vystoupení a přehlídek módy. Hlavním pořadatelem soutěže byla podnikatelka Renata Mejzrová, která získala na
svou stranu řadu ochotných pomocníků.
Její poděkování za vstřícnost a pomoc Klubu kultury, všem sponzorům, M. Med-

kové za tvorbu scény, účinkujícím i technice, dívkám za ukázněnost a divákům za
pochopení - rádi tlumočíme. Večer se nelíbil jednomu muži a napsal o tom do
Mladé fronty Dnes. Další diváci, kteří měli
více dobré vůle, byli spokojeni a strávili
v klubu příjemný a krásný večer.

Kabelová televize opět po dvou letech
oprášila možnost poskytování internetových
služeb prostřednictvím rozvodů kabelové
televize. V současné době je třeba zjistit aktuální zájem potenciálních uživatelů o službu
připojení na internet. V návaznosti na to pak
budou zřizovány další služby jako jsou např.
e-mailové schánky a prostor pro webové
stránky na doménách ntvcable.cz, napajedla.cz a pod. Pro náročnější uživatele budou
k dispozici připojení vyšší rychlostí aj.
V první fázi se jedná o zjištění vážných
zájemců o připojení na internet pevnou
linkou 64 kbps bez časového a datového
omezení.
• Měsíční poplatek za tuto službu bude
525 Kč (vč.DPH)
• jednorázový poplatek za pořízení kabelového modemu 2430 Kč (vč.DPH)
• k připojení je třeba mít zřízenu přípojku
kabelové televize (v rámci zřízení připojení na internet bude poskytnuta sleva 1800 Kč na zřízení přípojky kabelové
televize)
Máte-li vážný zájem o pevné připojení
na internet bez časového a datového omezení, zašlete Vaše kontaktní údaje e-mailem
na adresu anketa@ntvcable.cz, SMS zprávou na 737 230 561 nebo je vyplňte na
stránce www.ntvcable.cz/anketa.

Daně a jak na ně
Otázka: Je třeba odvádět za zaměstnance pojistné na zdravotní a sociální
pojištění v době neplaceného volna? Pokud ano, kdo a v jaké výši je platí?
Odpověď: Za každého zaměstnance
musí být odvedené pojistné na zdravotní
pojištění za celé období, tzn. i za období, ve
kterém čerpal pracovní volno bez náhrady
příjmu. Za každý den pracovního volna bez
náhrady příjmu musí být odvedena poměrná částka z minimální mzdy. V letošním roce
je to částka 837 Kč za měsíc.
Pokud se zaměstnavatel nedohodne se
zaměstnancem jinak, pak dvě třetiny hradí
zaměstnavatel, jednu třetinu zaměstnanec.
V pracovní smlouvě, nebo i ve smlouvě
uzavřené později, se může zaměstnanec a
zaměstnavatel dohodnout jinak. Důvodem
čerpání pracovního volna bez náhrady příjmu by neměl být “nedostatek práce”.
Jiná situace je u sociálního pojištění.
Správě sociálního zabezpečení v tomto období nemusí být odvedeno žádné pojistné.
Neplatí se za toto období žádné minimální
pojistné ani pojistné za dobu volna bez
náhrady příjmu.
Zdroj vymezení: Zákon 48/97 Sb., Zákon 586/92Sb., Zákon 563/91 Sb.v platném
znění, Vyhláška MFČR 500/2002 Sb., Vyhláška MFČR 507/2002 Sb.
Ing. Antonín Dospiva,
daňový poradce, tel. 603 759 133
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Vítání jara
Co se nám podařilo zjistit: Obřad
vynášení „Mařeny“, jarní figuríny smrti, neměl u nás v kraji stejnou podobu.
Někde se vynášení „Mařeny“ konalo o
Smrtné neděli (na Broumovsku), jinde
o půstu (Vsetínsko) či o Květné neděli
(Valašsko). Jedno však měly společné
– výrobu figuríny. Děvčata ji připravovala ze slámy, oblékla do ženského
kroje, ověšela stuhami a připevnila na
tyč. „Mařenu“ nosily po vesnici a zpívaly „Neseme Mařenu v oleji smaženú….“ (na Valašsko-kloboucku) a na
Zlínsku „Neseme Mařáka na oleji smažáka“.
S vynášením figurín se spojovaly
obyčeje zaměřené na zvýšení úrodnosti polí. Také se s ní podle lidového
názoru vynášely ze vsi nemoci a vše
staré, co mělo odejít s končící zimou.
Paní vychovatelky Šulcová, Jirásková
a Prokešová s dětmi ze školní družiny
I. ZŠ (stará škola) se rozhodly tento
zvyk obnovit.
Vyrobily s dětmi „Mařenu“, (velkým problémem bylo sehnat slámu),
naučily děti písničku a mohlo se vyrazit. Průvod vyšel 25. března od školy
k mostu na Chmelnici, kde byla figurína vhozena do řeky Moravy. Tím jsme
natrvalo pro letošní rok uspali paní
zimu a přivítali jaro. Vždyť bylo načase.
Letos se nás zima nazlobila již dost.
S. Šulcová, vychovatelka I. ZŠ

25. března děti ze školní družiny I. ZŠ natrvalo pro letošní rok uspaly paní zimu a přivítaly
jaro. Foto S. Šulcová

Víkendovka ve staré škole
Ve dnech 26. a 27. dubna se v naší
škole opět uskutečnila víkendová akce
pro starší a bývalé žáky školy. Akci
pořádalo sdružení M2M ve spolupráci
s vedením školy za finančního přispění
radnice.
V sobotu v 9 hodin přišlo do školy 25
současných a bývalých žáků, kteří se rozhodli strávit netradiční dva dny pod vedením svých starších mladých přátel z občan-

ského sdružení M2M. Hrály se interaktivní
skupinové hry, ve kterých se posilovala
schopnost spolupráce, tolerance a porozumění druhému člověku. Děti pracovaly ve
skupinkách, některé aktivity byly společné
pro všechny zúčastněné.
Jak byly děti spokojené? Vybíráme z
jejich ohlasů:
„Skvělá organizace, škoda, že celá akce
trvala jen dva dny. Jinak všechno úplně
super.“
„Program - bez chyby, ale málo času na
hry, perfektně rozdělené skupinky.“
„Nejvíce se mi líbily hry o spolupráci,
dobré bylo, že některé hry byly společné.“
„Program byl záživný.“
„Jste skvělí, těším se na tábor.“
„Díky za všechno.“
„Hodně mi to dalo. Trochu lépe jsem
poznala sama sebe a naučila se mluvit před
více lidmi. Moc se mi líbila hra se židličkami,
ráda soutěžím.“
„Jídlo bylo super.“
Zvláštní poděkování zaslouží učitelky
Kolaříková, Táborová, Gregorovičová a také
pan Žaludek, který nám všem moc a moc
pomohl právě s jídlem pro děti. Další podobné akce chystáme a těšíme se na ně.
M. Kolaříková a vedení I. ZŠ

VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

Před rokem jsme v našich novinách přinesli fotografie, dokumentující mimořádný zájem
kalousů ušatých o bydliště v tújích na místním hřbitově. Protože se však „chovali
neslušně“ a občané si stěžovali na znečišťování náhrobků, bylo rozhodnuto v souladu se
skutečností, že kalousové zde „nebydlí“, ale trvale hnízdí v lesíku na Kalvárii, túje
pokácet. Jenže kalousům se jejich přechodné bydliště hodně líbí, a tak se přestěhovali
hned vedle. Foto vb
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Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin je ve středu
21. května.
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