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CENA 4,- KČ

Rozhovor s vedoucí odb. SMIR Bc. Alenou Zekičovou
Práce se nezastaví, stejně jako život ve městě

Každá továrna, každý podnik, závod, instituce či úřad má svoje místo, kterému se v
nadsázce říká „srdce“. Takovým srdcem automobilky bude nejspíše motorárna, u strojírenského výrobního závodu asi nástrojárna,
u napajedelského Městského úřadu je to nepochybně odbor správy majetku, investic
a rozvoje, zkráceně SMIR. Tento malý pětičlenný kolektiv zdatných a věcí znalých lidí
řeší podle platných vyhlášek a v rámci legis-

lativy státu ty nejzávažnější problémy, které
se na půdě napajedelské radniční budovy
vyskytnou. Vedoucí odboru SMIR je Bc. Alena Zekičová.
Vizitka vedoucí odb. správy majetku,
investic a rozvoje napajedelské radnice:
Bc. Alena Zekičová, 45 let
- absolvovala bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
- vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje Městského úřadu v Napajedlích je od roku 2001
- narodila se ve Zlíně, v Napajedlích bydlí od
roku 1988. Je vdaná, má 2 dospělé syny
- na Městském úřadě v Napajedlích je již
od roku 1987, převážnou dobu pracovala
ve stavebním úřadě
- do této funkce ji jmenuje a také z ní
odvolává Rada města
 Tento odbor sice nehospodaří přímo s finačními prostředky - o jejich použití na daném konkrétním místě rozhodují
zastupitelé a rada Městského úřadu. Ale
přesto: pozice vašeho odboru je jako pá(pokračování na straně 4)

Pohlednice z Napajedel
Milé děti!
Děkuji za pěkný pohled, doufám, že
posloucháte babičku a užíváte si prázdnin.
Tady v Napajedlích je veliké horko,
jen občas zaprší.
Až se divím, jak v takovém počasí
pracují dělníci, kteří vyměňují okna na
Vaší škole. Další pracují na staré škole,
také něco opravují. Po Komenského jezdí velká nákladní auta, staví Vám nové
hřiště za školami.
Také na klášteře, to je ta velká budova,
když se jde od škol k zámku, pracují. Tam
prý bude už od září „zuška“, však si pořádné třídy zaslouží. A Jarečku, jak chodíme
s Ťapkou k Moravě, tam bys to nepoznal.
Staví se tam konečně pořádná hráz proti
velké vodě, jak jsem Vám o ní vyprávěl.
Však po šesti letech nejvyšší čas.
Zase se divím, jak se to všechno stíhá
v takovém horku. Co to asi stálo práce
všechno připravit a vymyslet, ale vidím
takovou práci rád.
Tož, užívejte si prázdnin, buďte na
sebe opatrní a na všechny novoty v
Napajedlích se těším s Vámi.
Pusu babičce Váš děda

DNES SI PŘEČTETE
 Z jednání Zastupitelstva a Rady města
 Investice města aktuálně
 Z dopisů čtenářů

Oprava školního hřiště je důkladná a započala položením nové drenáže.

Foto: -veb-

 Odjezdy vlaků z Napajedel
 Rekordmani ze staré školy
 V Napajedlích se házená hraje srdcem
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Rada města dne 30. června 2003

Rada města dne 7. července 2003

 schválila rozpočtové opatření č. 25/2003 v
objemu 154 000,- Kč v souvislosti s přidělení
neinvestiční dotace Krajského úřadu Zlínského kraje na konání referenda o přistoupení
České republiky k Evropské unii

Společnosti města

Organizační záležitosti

Veřejné zakázky

Z jednání Zastupitelstva města Napajedel
- jako jediný společník v působnosti valné
hromady NBTH, s.r.o.
 schválila roční závěrku společnosti NBTH,
s.r.o. za rok 2002
 schválila převedení ztráty ve výši 335 455,—
Kč za rok 2002 z účtu 431-100 na účet 429-100
„neuhrazená ztráta minulých let“. Vzhledem k
tomu, že po tomto zúčtování dosáhne výše
ztráty částky 5 871 000,— Kč, předloží jednatelé
společnosti do 25. 8. 2003 návrh na vyrovnání
této ztráty.
 neschválila navýšení základního jmění společnosti o technologii kotelny kláštera č. p. 304,
a to v celkové hodnotě dle znaleckého posudku 148 000,— Kč a schválila pronájem technologie kotelny NBTH, s.r.o.
 schválila odprodej skladového materiálu –
kompresorů (soubor 3 ks) ze zrušených kotelen – nejvyšší nabídce (minimální cena 20 tis.
Kč za soubor).
 uložila ing. M. Poláškovi, řediteli NBTH,
s.r.o., ověřit smlouvu o auditu
- jako jediný společník v působnosti valné
hromady Technické správy města, s.r.o.
 vzala na vědomí výrok auditora k účetní
závěrce a schválila účetní uzávěrku společnosti Technická správa města, s.r.o. za rok
2002
 schválila převedení ztráty ve výši 879 262,—
Kč za rok 2002 z účtu 431 na účet 42901 –
neuhrazené ztráty z minulých let. Jednatelé
společnosti do 25. 8. 2003 podají návrh na
vyrovnání této ztráty
 uložila dozorčí radě Technické správy města, s.r.o., předložit na základě zakladatelské
listiny Zprávu dozorčí rady
Zastupitelstvo města dne 30. června 2003

Společnosti města
 schválilo roční uzávěrku společnosti NBTH,
s.r.o., za rok 2002 a převedení ztráty ve výši 335
455,- Kč na účet „neuhrazené ztráty z minulých
let“. Vzhledem k tomu, že výše ztráty dosáhne
po tomto zúčtování částky 5 871 000,- Kč předloží jednatelé do 25. 8. 2003 návrh na vyrovnání ztráty
 schválilo na základě výroku auditora k účetní závěrce za rok 2002 účetní závěrku společnosti Technická správa města, s.r.o., a navrhlo
převedení ztráty ve výši 879 262,- Kč na účet
„neuhrazené ztráty z minulých let“. Jednatelé
společnosti podají do 25. 8. 2003 návrh na
vyrovnání ztráty

Finanční záležitosti
 schválilo rozpočtové opatření č. 29/2003 v
celkovém objemu 395 000,- Kč za účelem financování opravy topení v ZUŠ č.p. 304
 schválilo rozpočtové opatření č. 27/2003 ve
výši 190 000,- Kč za účelem připojení kanalizace domu č. p. 304 a 305 na veřejný řád
 schválilo rozpočtové opatření č. 28/2003 ve
výši 350 000,- Kč za účelem financování stavebních prací v souvislosti s přemístěním ZUŠ

Bez usnesení
 seznámilo se s průběhem výběrového řízení
na pojištění majetku města

 se zabývala přípravou rozhodnutí ZM o
provozu vodohospodářského zařízení „Přívodní sběrač a centrální ČOV Napajedla“ a uložila
MVDr. A. Černockému, starostovi města, shromáždit veškeré dostupné podklady a provést
všechny úkony pro případné varianty rozhodnutí ZM a tyto předložit v termínu do jednání
RM + ZM 1. 9. 2003 tak, aby ZM mohlo ve věci
rozhodnout 15. 9. 2003 a schválila odpověď na
dopis společnosti VaK Zlín
 souhlasila se zřízením živnostenského listu
na činnosti specializovaný maloobchod, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných
akcí pro město Napajedla a určila odpovědným
zástupcem pro uvedené činnosti Josefa Součka, vedoucího Městského informačního centra
 souhlasila s rozšířením hnízd nádob na separovaný odpad dle návrhu odboru ŽP

Obecně závazné vyhlášky
 schválila udělení výjimky z OZV č. 3/2002, o
veřejném pořádku (veřejné kulturní podniky), pro podnikatele Zdeňka Pechu, rekreační
středisko Pahrbek s.r.o., Napajedla, od 8. 7.
2003 do 31. 8. 2003, ve dnech úterý, středa od
21.00 hodin do 24.00 hodin, ve dnech pátek,
sobota, v době od 21.00 hodin do 02.00 hodin

Majetkové záležitosti
 schválila vyhlášení záměru prodeje pozemku KN st. p. č. 1834 J. Čechovi, bytem Napajedla
 schválila pronájem „sběrného dvora pro
shromažďování ostatních a nebezpečných
odpadů“ na části pozemku KN p. č. 2152/308 na
sídlišti Malina II. společnosti Technická správa
města, s.r.o. Napajedla, od 1.8.2003 na dobu určitou do 31.12. 2005 s výpovědní lhůtou 3 měsíce
 souhlasila se změnou nájemní smlouvy Anny
Polčákové, fi L.A. DENT, týkající se snížení pronajímaných prostor v budově zdravotního střediska, Sadová 1042 ze stávajících 46,7 m2 na 31 m2
 schválila vyhlášení záměru na pronájem
nebytových prostor v budově zdravotního střediska o výměře 15,7 m2 v 1. podlaží budovy
 souhlasila s uložením plynovodního potrubí
STL do komunikace na pozemcích města p. č.
6482/1, 6482/2 v rámci stavby „Oprava komunikace a plynofikace v ulici Na Kapli“

Finanční záležitosti
 schválila rozpočtové opatření č. 26/2003 za
účelem úhrady výdajů spojených s dodáním
materiálu a prováděním uvedených prací při
výměně hlavních vstupních dveří v základní
škole v objemu 126 000,- Kč
 schválila vyčlenění částky 50 272,75 Kč potřebné k zateplení stropů učeben č. 24 a 25 v
objektu základní školy č. p. 268
 schválila rozpočtové opatření č. 32/2003 v
objemu 22 000,- Kč a čerpání částky 21 500,— Kč
k vybudování podatelny – vrátnice v DDM v
Napajedlích a uzavření dodatku ke Smlouvě o
bezúplatném převodu účelově vázaného finančního příspěvku mezi městem a příspěvkovou
organizací Městský dům dětí a mládeže o snížení příspěvku na rok 2003 o částku 22 000,- Kč.
 schválila rozpočtové opatření č. 30/2003v
objemu 34 000,- Kč z důvodu vybudování sběrných míst na separovaný odpad a pronájmu
sběrných nádob

 schválila provedení opravy propadlé části
ležaté kanalizace v objektu MŠ Nábřeží společností SKAVO s.r.o. Zlín za cenu do 90 000,— Kč
včetně DPH
 schválila provedení opravy odvodňovacího
kanálu u domu č. p. 1045 – 1047 za cenu do
8.000,— Kč Technickou správou města, s.r.o
 schválila oslovení firmy AZ STAV v souladu
se zákonem č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů způsobem dle § 49 b. na výměnu oken v objektu
zdravotního střediska v Napajedlích ul. Sadová
 schválila oslovení firmy AZ STAV v souladu
se zákonem č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů způsobem dle § 49 b. na stavební úpravy kotelny A
v Napajedlích ul. Nábřeží

Bytové záležitosti
 nesouhlasila s přednostním přidělením bytů
M. Raichelové a p. Jankůje a doporučila podání žádosti v novém termínu tj. od 1. 10. 2003 v
seznamu B – tj. seznam žádostí o bytovou
náhradu
 potvrdila platnost usnesení č. 203/5/2003 ze
dne 26.5.2003 o přivolení výpovědi nájmu bytu
Petra Mikliše se změnou termínu do 31.7. 2003

Bez usnesení
 seznámila se se zápisem z jednání komise
životního prostředí a veřejného pořádku ze
dne 24. 6. 2003
 seznámila se se zápisem z jednání sportovní
komise ze dne 24. 6. 2003 a plánem práce na 2.
pololetí 2003
 seznámila se se zápisem z jednání stavební
komise č. 5 ze dne 4. 6. 2003 a bere ho na
vědomí.
 seznámila se se zápisy schůzí SOZ ze dne 3.
6. 2003 a 1. 7. 2003 a plánem práce na 2. pololetí
2003

Různé
 nedoporučila ZM schválit pro společnost
ATAX-Tech, s.r.o. zřízení věcného břemene
chůze a jízdy na pozemcích p. č. 6477/5 a st. pl.
č. 312 ve vlastnictví města za účelem zajištění
vjezdu do dvora sousední nemovitosti č. p. 195
a schválila, aby na pozemku p.č. 6477/5 s funkcí ostatní komunikace a st.pl.č. 312 (parkoviště) byl upraven dopravní režim tak, aby byl
umožněn bezproblémový průchod do „zmoly“ pro pěší a také příjezd do dvora domu č. p.
195
 schválila přemístění kontejnerů na odpad z
domů č. p. 1340 a 1341 na 4. parkovací stání u
domu 1340 a 1341, což znamená zrušení jednoho parkovacího místa
 projednala návrh manželů ing. Miroslava a
Hany Chrástkových, bytem Napajedla, o názvu ulice v nové zástavbě rodinných domů
mezi hřbitovem a ulicí Jiráskovou, a seznámila
se s návrhy názvů ulice – Luční, Záhumenní,
Polní, Za Humnama, Za Humny
 uložila Mgr. P. Dratvovi, předsedovi sportovní komise, svolat jednání sportovní komise
za účelem doporučení mimořádné finanční
podpory města oddílu házené v souvislosti s
postupem oddílu do I. ligy
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Investice města aktuálně
 Rekonstrukce sportovního areálu u
ZŠ Napajedla
V polovině června byly zahájeny na místě fotbalového hřiště a atletických sektorů
zemní práce. Byla sejmuta vrstva ornice a
původní škvárová podkladní vrstva. V současné době je dokončena pokládka drenážního systému a budou zahájeny práce na
nové podkladové konstrukci, která se bude
skládat z několika vrstev různého druhu kameniva. O celkové kvalitě hřiště rozhoduje
významně právě tento podklad - dobře zvolený materiál a jeho precizní pokládka jsou
velmi důležité pro konečný výsledek stavebních prací.
Stavba negativně ovlivňuje životní podmínky občanům, bydlícím v blízkosti dopravních tras, po kterých se výkopový materiál
odvážel a po kterých se ještě bude navážet
kamenivo. Neméně i život v přilehlé mateřské školce, ve které se život nezastavil ani o
prázdninách. Prosíme všechny, kterých se
stavba tímto způsobem dotýká, o trpělivost a shovívavost po dobu výstavby. Do
konce srpna by měly být stavební práce
dokončeny.

Hospodářem ve svém městě
Od června roku 2001 město uzavřelo
smluvní vztah se společností EKO-KOM a.s.,
který byl postaven na sběru tříděného obalového odpadu.Za tuto činnost město obdrží
vždy jednou za uzavřené čtvrtletí finanční
odměnu, dle množství vytříděných odpadů.
Co to pro občany znamená v praxi?
Občané bydlící v lokalitách Zábraní, Palackého, Nábřeží mají téměř před každým
domem přistaveny sběrné nádoby na plast,
sklo a papír. Zde je tedy třídění srozumitelné
a přehledné. Na dalších sedmi místech ve
městě jsou přistaveny již dobře známé “zelené zvony” na sklo. Ve dvou sběrných dvorech na území města lze tříděný odpad uložit
rovněž a bezplatně.
O dalších nepokrytých lokalitách ve
městě jednala komise životního prostředí a
rada na svém jednání 7. července schválila
rozšíření tzv. hnízd sběrných nádob na separovaný sběr. Občané v ulici Husova, Jiráskova a Na Malině se tedy již brzy dočkají nových sběrných nádob na tříděné složky odpadu. Každá nově přistavená nádoba bude
označena barevnou nálepkou s vyobrazením odpadů, které do této sběrné nádoby
patří.
Město má snahu služby týkající se odpadového hospodářství dále rozšiřovat a k těmto účelům bude využívat finančních prostředků získaných právě za třídění odpadů od
společnosti EKO - KOM a.s. Závěrem se dá
tedy říci, že čím více tříděných odpadů město předá oprávněné firmě, tím více finančních prostředků obdrží a bude moci dále
zkvalitňovat služby občanům v této oblasti.
Proto žádný papír, sklo a PET lahve do
popelnic a kontejnerů na směsný komunální
odpad!
St. Kozmíková

 Výměna oken
Před prázdninami se rozeběhly naplno
stavební práce na výměně oken na obou
základních školách. Na škole „staré“ se jedná
o dokončení výměny oken započaté již v
minulém roce, postupně se tedy rozjasňuje i
východní fasáda. V Domě dětí a mládeže byla
okna vyměněna již před prázdninami, aby
mohly být v tomto zařízení uskutečňovány
akce naplánované na období prázdnin.
Na „nové“ škole začala výměna oken v
průběhu prázdnin. Harmonogram a koordinace prací probíhá na základě dohody s vedením školy, protože po výměně oken následují v objektu školy další práce na údržbě
objektu - malování tříd a výměna povlakových krytin v některých místnostech. Součástí
výměny oken z konstrukčních důvodů je i
výměna opláštění meziokenních pilířků. Po
demontáži dosavadního opláštění se objevily
černé plochy, které budou obloženy voděodolnou překližkou namořenou v odstínu třešně.
Dodavatel akce přislíbil dokončení výměny oken do konce prázdnin s tím, že v
následujícím období (do půlky října) budou
realizovány pouze dokončovací práce.
 Přemístění ZUŠ R.Firkušného do bývalého kláštera
Čilý stavební ruch probíhá od začátku
května také na této akci. A s blížícím se
termínem zahájení školního roku ani trochu
nepolevuje, spíše naopak. Byly dokončeny
stavební práce, provedena kompletní rekonstrukce zdravoinstalace a elektroinstalace.
V současné době jsou zahájeny řemeslnické
práce – konečné úpravy povrchů stěn a podlah. Na základě rozhodnutí zastupitelstva
města z 30. června bude do zahájení školního
roku realizována i rekonstrukce ústředního
vytápění, se kterou se původně uvažovalo až
v příštím roce.
Ing. Irena Brabcová, místostarostka

Dlouhodobé vzdělávání
ZLÍN (kam) - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji, zásadní dokument, který ovlivní rozhodování krajských orgánů v
oblasti školství, je již k dispozici v tištěné
podobě. Má rozsah více než sto stran včetně
poměrně rozsáhlé analytické části, která obsahuje statistiky, číselné údaje a grafy, které
doplňují samotný text.
„V současné době je materiál distribuován obcím, školským zařízením, školní inspekci a dalším partnerům v oblasti vzdělávání i na trhu práce. Veřejnost se s celým
zněním záměru může seznámit na webové
stránce Zlínského kraje: www.kr-zlinsky.cz.
Dokument, který jsme připravovali přes rok
a půl, je tak nyní možno využívat v praxi,“
uvedl náměstek hejtmana Michal Hanačík,
který je zodpovědný za oblast školství.
Materiál, který byl vytištěn v nákladu
patnáct set kusů, podrobně řeší všechny oblasti výchovně vzdělávací soustavy v kraji.
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Z dopisů čtenářů
Poděkování policistům
Ve čtvrtek 3. července před šestnáctou hodinou jsme v ulici Nábřeží zahlédli pod zaparkovaným autem ležet
nějaké zvířátko. Byla to možná fretka
nebo podobný kunovitý druh. Bylo zřejmě zraněné, obtížně se pohybovalo a
kulhalo. V dané situaci jsme nemohli
být nijak osobně nápomocni a navíc
jsme nemohli vyloučit ani eventualitu,
že je zvířátko infikováno vzteklinou.
Šli jsme tedy tuto skutečnost nahlásit na stanici Policie ČR a službu konající příslušník nás ujistil, že se na místo
podívají. Později jsme se od obyvatel
okolních domů dověděli, že policisté
přišli a zvířátko pracně odchytili.
Nevíme o jaké zvíře se jednalo ani
jaký byl jeho další osud. Nepochybujeme však o tom, že obětaví policisté vyřešili osud poraněného zvířátka nejlépe
jak bylo možné. Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat.
Už dříve zachránila spolupráce obou
složek policie – městské a státní – velkého psa, kterému majitel udělal v širém
poli za hřbitovem malý oplocený prostor s boudou a pes tam ve velkých
mrazech proštěkal zoufale celé noci.
Zájem a účinná pomoc policistů a městských strážníků ukončila toto psí utrpení a zřejmě mu zachránila život.
Je potěšující, že v našem městě takováto obětavá činnost existuje.
Ještě jednou díky.
Manželé Havránovi

Poděkování TS Napajedla
Před časem jsme do redakce obdrželi dopis, který jsme díky podpisu „zahrádkáři z Jiráskovy ulice“ odsoudili
jako anonym do redakčního koše. S ironickou nadsázkou se v něm hovořilo o
„otevření nového fitcentra u domu číslo
1022. Má dvě výhody pro případné zájemce. Je zcela zdarma a cvičí se na
čerstvém vzduchu. Nevýhodou je, že
má pouze jedno posilovací zařízení. Tím
zařízením je městská pumpa.“
Autor, který se rozhodl zůstat v anonymitě, tak ventiloval rozhořčení zahrádkářů v této lokalitě, kteří dlouho
marně požadovali opravu městské pumpy. A ve své anonymitě setrval i poté,
kdy Technická správa města žadatelům
vyhověla.
A tak na přání jiné uživatelky městské studny, paní Anny Kořínkové, zveřejňujeme následující poděkování:
„Spolu s občany a zahrádkáři z Jiráskovy ulice děkuji panu ing. Aleši Jirků a zaměstnancům Technické správy,
kteří se opravy studny zúčastnili.“
Redakce
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Rozhovor s vedoucí odb. SMIR Bc. Alenou Zekičovou
Práce se nezastaví, stejně jako život ve městě
(dokončení ze strany 1)
teř v lidském těle – pokud ta nefunguje,
problémy se hrnou ze všech stran....
Je to z vaší strany samozřejmě jako nadsázka, ale v celku pravdivá. Zkusím jenom
čtenářům velmi stručně přiblížit, co se u nás
projednává: evidence bytových domů a nemovitého majetku města, příprava majetkoprávních smluv, zápisy do katastrů nemovitostí, stanoviska k prodeji, směně nebo nákupů pozemků města. Dále navrhujeme roční
pán investičních akcí města a zároveň připravujeme a zajišťujeme jejich realizaci, zpracováváme statistické výkazy o investiční výstavbě, vyjadřujeme se směrem ke stavebnímu úřadu k záměrům investorů v územním
řízení, a tak dále. Pro běžného občana je to až
nesrozumitelný kolotoč daných úřednických
nařízení, předpisů a nařízení...
 Do vašeho „složitého“ odboru patří
také problematika dopravy a tu jste si
nechala zvlášť.
Ano, nedílnou součástí práce našeho
odboru je práce inženýra Fojtů, který má na
starosti záležitosti silničního úřadu i záležitosti speciálního stavebního úřadu. Takže od
nás jdou ke schválení nejen návrhy, které se
týkají koncepčního řešení dopravního systému ve městě (jednosměrky, dopravní značení, přechody pro chodce, parkovací místa
pro automobily, atd.), ale také vydávání rozhodnutí pro opravy a stavby místních komunikací, parkovišť a veřejného osvětlení... Řešení dalších, složitějších problémů se uskutečňuje v odboru dopravy v Otrokovicích a
posléze na Krajském úřadu ve Zlíně.
Náš odbor také úzce spolupracuje s Technickou správou města při údržbě a opravách
místních komunikací (oblast kontroly faktur
u spotřeby materiálu, vykonané práce, pohonných hmot, atd.).
 Vrátím se k problematice domů a
bytů. Určitě by naše čtenáře zajímalo, ko-

Nemocnice se ztrátou
ZLÍN (kam) – Výsledky auditu ve čtyřech
okresních nemocnicích, jejichž zřizovatelem
je od začátku letošního roku Zlínský kraj,
potvrdily kumulovanou ztrátu těchto zařízení ve výši 350 milionů korun k 31.12.2002.
Výsledky budou nyní sloužit k jednání s
ministerstvem zdravotnictví o uhrazení dluhů, které vznikly ještě v době, kdy byl zřizovatelem nemocnic stát. Krajská rada pověřila Ester Cvejnovou, radní zodpovědnou za
oblast zdravotnictví, a hejtmana Františka
Slavíka, aby činili kroky vedoucí k zajištění
finančních prostředků ze státního rozpočtu
na úhradu ztrát nemocnic z minulých let.
„Výsledky postupně projednávány s řediteli jednotlivých nemocnic. Společně chceme
najít rezervy ve fungování a hospodaření těchto zařízení, aby kraj jako zřizovatel mohl připravit plán nápravných opatření a mohla být
nastartována konsolidace hospodaření v jednotlivých nemocnicích,“ uvedla E. Cvejnová.

lik ve městě žije lidí, kolik je v něm domů a
bytů - taková malá napajedelská statistika...
Oproti tehdejšímu celostátnímu sčítání
před dvěma lety nás kupodivu přibylo! Takže v Napajedlích žije nyní trvale 7 720 obyvatel v celkem 1 311 domech, z toho je více jak
tisíc, přesně 1 016 rodinných domků! Když tato
čísla převedeme na byty, tak lidé žijí ve 2 930
domácnostech. Jsou to jistě zajímavé údaje pro
další plánování městského rozvoje...
 Co váš rozsáhlý odbor v současné
době nejvíce „trápí“? Nebo jsou problémy
obyvatel a města prakticky stálé stejné a
mění se jako roční období?
Spíše to druhé. Kolotoč návrhů investičních akcí pro jejich následnou realizaci je
každý rok podobný, i když téma se mění. Co
bylo uděláno je po čase „zapomenuto“ a
objevují se nové podněty a návrhy. I problematika se vlastně opakuje – běžná agenda se
týká napojení rodinných domků a přilehlých
pozemků v soukromém vlastnictví na různé
komunikace a přípojky, bez kterých nemohou existovat: vodovod, kanalizace, elektřina, plyn. V tom případě je město vždy účastníkem řízení, protože se problematika řeší v
katastrálním území města Napajedla. U činžovních (nájemních) bytových domů řeší
většinu problémů za radnici jejich správce,
v tomto případě je to NBTH. Jejich fakturaci
náš odbor SMIR pravidelně měsíčně kontroluje. Dále u nás pravidelně řešíme otázku
technického stavu majetku města, zajišťujeme odstranění případných škod, poruch a havárií, při kterých je ohrožen i soukromý majetek... Nedílnou součástí naší práce je také povinnost zajistit zhotovení projektových dokumentací a následné výběrové řízení dodavatelů pro schválené prioritní akce města.
V našem odboru vyřizujeme také pronájmy veřejného prostranství (pozemku) pro
stavbu lešení nebo billboardu, pro aktuální
prodej drobného sezónního zboží nebo zeleniny, umístění odpadního kontejneru, a pod.
 Když se pokusíme situaci zjednodušit, tak můžeme dojít k tomuto závěru:

11/2003

když něco budu chtít udělat se svým bydlením, začnu u vašeho odboru, případně u
vašich kolegů na stavebním úřadě. Odtud
povedou moje cesty tam, kam je podle
mnou uváděných potřeb nasměrujete...
V oblasti individuálních požadavků a
potřeb zásadně ano. Ale odbor SMIR je především zodpovědný a hodnocený za to, co
se ve městě za určitou dobu změní, čím se v
očích veřejnosti obec prezentuje na základě
rozhodnutí zastupitelstva a rady města.
Takže co se letos děje v Napajedlích:
přestěhování ZUŠ z pronajatých prostor do
jednoho z křídel kláštera, který je nyní v
majetku města. V obou základních školách
(Komenského 268 a 298) bude dokončena
finančně náročná výměna oken. Velká část
letošních investic - okolo 10,5 milionu korun – bude prostavěna při rekonstrukci
sportovního areálu u základní školy v Komenského 298 (úprava fotbalového hřiště
a atletických sektorů), dále oprava kostelních schodů, plynofikace a přilehlé komunikace v ulici Na Kapli a další drobné akce.
Nesmíme zapomínat ani na fakt, že podle
zákona z roku 1996 je skoro 80 procent města
Napajedla vyhlášeno památkovou zónou.
A odtud plynou každoroční problémy s opravami stávajícího fondu a s dodržováním různých směrnic a nařízení.
 Abychom náš rozhovor nevedli stále ve vážném tónu, bude poslední otázka
vážně nevážná: váš odbor SMIR připravuje také podklady pro rozhodování orgánů
města o názvech částí města, ulic a veřejných prostranství. To si někam v koutku
kanceláře sednete a vymýšlíte názvy jako
Pomněnková ulice nebo čtvrť Bubínky,
nebo třeba park U studených větrů?
Budete se asi divit, ale návrhy, podněty
a všelijaké nápady chodí často od samotných obyvatel města. My je všechny v našem
odboru podchytíme, zpracujeme a předložíme k posouzení. Rada města je ten orgán,
který definitivně rozhodne a potom nese i
další odpovědnost za to, jak se dané místo
jmenuje. A vy tím pádem budete bydlet
třeba v té Pomněnkové ulici nebo chodit
venčit psa do parku U studených větrů. Ale
tohle našemu městu asi nehrozí...
Děkuji za rozhovor.
(stý)
Foto: A. Jirků

Kraj potvrdil snahu uchovat své kulturní dědictví
ZLÍN – Díky podpoře Zlínského kraje se
můžete na knihkupeckých pultech setkat s
obnoveným vydáním Nových národních písní moravských, které v roce 1882 vydal významný představitel slovanského národopisu František Bartoš.
„Připravili jsme tuto knihu v rámci edice
Zlínský kraj, jejímž prostřednictvím se snažíme zdokumentovat a veřejnosti přiblížit tradiční kulturní odkaz našeho regionu. V žádném českém ani moravském kraji neexistuje
taková koncentrace folklóru a lidového umění jako právě u nás, což s sebou nese nejen
velkou radost, ale také zodpovědnost. Místní
soubory už delší dobu volaly po vydání původních lidových písní, proto věřím, že tato poptávka bude nyní uspokojena,“ uvedl kraj-

ský radní Jiří Severin, zodpovědný za kulturu.
Na téměř dvou stech stranách jsou obsaženy Slovácké písně ze Zlínska: tzv. koulané,
svatební, hospodské i „hojákání“, dále Slovácké písně od Břeclavi, Valašské písně ze
Vsacka včetně hečaček z Nového Hrozenkova, Písně z různých končin Moravy, Písně z
Líšně u Brna, Vánoční koledy z Nového Hrozenkova a další. Celkem je ve sbírce soustředěno přes čtyři sta písní.
Za finančního přispění Zlínského kraje
knihu vydala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně nákladem 800 kusů.
Krajská knihovna rovněž zajišťuje distribuci výtisku, jehož doporučená cena činí 80
korun.
-kam-
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Rekordmani ve sběru
Sběr šípků, kaštanů a pomerančové kůry
patří k životu v základní škole stejně neodmyslitelně jako kterýkoliv z vyučovacích
předmětů. V uplynulém školním roce nasbírali žáci Základní školy Komenského 268
neuvěřitelných 1 685 kg kaštanů, 225 kg šípků
a 174,9 kg pomerančové kůry.
V každém sortimentu má škola své rekordmany.
Nejlepší sběrači šípků
Martina Stoklásková, 6. tř. –
9,50 kg
Tomáš Hána,
6. tř. –
6,30 kg
David Brlej,
2. tř. –
5,–– kg
Tomáš Šidlík,
3. tř. –
4,90 kg
Daniel Štuler,
2. tř. –
4,80 kg
Nejlepší sběrači kaštanů
Pavla Svobodová,
7. tř. – 134,-– kg
Marie Kadlečková,
4. tř. – 119,50 kg
Roman Hlavačka,
1. tř. –
87,–– kg
Martin Petriska,
7. tř. –
56,–– kg
Adam Strojil,
1. tř. –
53,–– kg
Nejlepší sběrači pomerančové kůry
Dan Sudek,
3. tř. –
16,–– kg
Kamila Fürstová,
5. tř. –
6,35 kg
Petr Sokola,
8. tř. –
4,40 kg
Petr Šťastný,
7. tř. –
4,20 kg
Denisa Stránská,
3. tř. – 4,–– kg
A bez sběru papíru si děti školu nedokáží
představit asi jako bez přestávek. Za rok
nasnášeli hromadu těžkou 6 890 kg. Část
výtěžku byla věnována zatopené škole v Plané a zbytek na rekonstrukci klášterní kaple.

Nově - kupónové předplatné
Deset a jeden důvod proč si koupit předplatné uvádí dramaturg Městského divadla
Zlín PhDr. Miroslav Plešák v nabídce pro
novou sezónu 2003 – 2004 a našly by se i
další. Kromě klasické nabídky pro zájemce o
premiérová představení, osmi skupin večerního předplatné, předplatného pro studenty,
rodiny, milovníky pohádek a návštěvníky
podvečerních představení zařadilo divadlo
do programu zajímavou novinku – kupónové
předplatné. Výhodou je volný výběr hracího
dne z celého repertoáru MDZ. Zakoupení sady
šesti nebo deseti kupónů umožňuje naprosto
svobodnou volbu dne a hodiny k návštěvě
divadla. Za každý kupón v ceně 65 korun obdržíte jednu vstupenku do divadla a jediným
omezením je pouze volný počet míst v sále.
A vybírat bude z čeho – od klasiky (A.
Miller: Všichni moji synové, F, Schiller: Marie Stuartovna), přes komedie (J. N. Nestroy:
Lumpacivagabundus, V. Peška: Komedie o
narození vizovického Ježíška, M. Kundera:
Jakub a jeho pán), pohádky (O. Dvořák: Bajaja) až k muzikálu (Šumař na střeše).
Předprodej předplatenek byl zahájen v
květnu a další příležitost nastane po 18. 8. a
potrvá až do 30. 9. vždy v pondělí – pátek od
9 do 17 (v září do 18) hodin. Předplatné pro
studenty Univerzity T. Bati je možné kupovat
až do konce listopadu a kupónové předplatné dokonce až do 1. května příštího roku.
Informace 577 636 206, pokladna MDZ
577 636 207.
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Novinky v Knihovně Napajedla
Praktické rady
 Dlouhá Jana: Jahody. Rady, jak vysazovat, ošetřovat a chránit toto nejranější a snad
i nejoblíbenější ovoce.
 Lukášek Jan: Kniha táborových her.
Nápady a možnosti jak pobyt v přírodě využít k různým hrám.
 Penny Susan: Malování na sklo. Základní
techniky malování na sklo a spousta nápadů
pro inspiraci.
 Perry Gordon: Uzly. Více než sto prověřených uzlů. Při správném uvázání a vhodném
použití jsou spolehlivé, bezpečné a účinné.
 Reiki. Pomocí starého japonského umění
reiki se dá předávat univerzální životní energie k posílení psychického a fyzického stavu.
Příručka se věnuje veškerému praktickému
využití této léčebné metody.
 Steffny Herbert: Běh pro zdraví. Kniha
seznamuje se správnou technikou běhu a
ukáže, jak si vytvořit vlastní optimální styl. Je
určena amatérům i profesionálům a poradí, jak
běháním získat větší vitalitu a radost ze života.

Pro děti
 Cox Josephine: Život ve lži. Dvanáctileté
Kitty se během několika dní zhroutil celý
svět. Oba její rodiče zemřeli a Kitty nezbývá,
než se smířit se životem v dětském domově.

Literatura faktu
 Kessler Leo: Komando. Jedenáct dramatických příběhů z druhé světové války,
v nichž sehrály hlavní roli německé speciální jednotky, přepadové oddíly a komanda.
 Willis Clint: Sám na vrcholu. Soubor
patnácti pozoruhodných vyprávění o legendárních expedicích na vrcholky nejproslulejších hor světa, často uskutečněných v těch
nejhorších možných podmínkách.
 Vaněk Jan J.: Semafor. Ohlédnutí za 40
lety úspěšné činnosti populárního pražského divadla.

Beletrie
 Vondruška Vlastimil: Zdislava a ztracená relikvie aneb tři zločiny, které rozřešil
královský prokurátor Oldřich z Chlumu.
Prokurátor krále Přemysla II. Otakara Oldřich
z Chlumu řeší krádež trnu z Kristovy koruny,
vzácné relikvie, která má být věnována chrámu sv. Víta v Praze.

Velká hra o zájezd
Bojujte o poklad Robinsona Crusoa ve dnech 1. - 17. srpna 2003! Přijďte
do Centro Zlin Malenovice, odpovězte
na soutěžní otázku, vylovte si dárek z
truhly pokladů a zúčastněte se soutěže
o letecký zájezd na Kanárské ostrovy. Závěrečné losování proběhne v
rámci oslav 3. narozenin Centro Zlín
Malenovice 24. srpna. 2003.
Hlavní výhru do soutěže věnuje
Cestovní kancelář Fischer.
Mgr. Eva Fuxová

 Barrett Julia: Třetí sestra. Pokračování
románu Jane Austenové Rozum a cit. Třetí
dcera Dashwoodová – Margaret – dostala
v tomto díle příležitost prokázat, že i v jejím
životě hraje láska tu nejdůležitější roli.
 Bernhardt William: Temná spravedlnost. Ben Kincaid je unaven ze své advokátní praxe. Z přicházející letargie ho vytrhne až
obvinění z vraždy, které je vzneseno vůči
jeho příteli.
 Billingham Mark: Zbabělec. Jsou nalezeny dvě mrtvoly žen, které byly usmrceny
stejným způsobem. Policie se domnívá, že
v Londýně začal řádit sériový vrah. Inspektor Thorne ale brzy zjistí, že skutečnost je
ještě horší.

Daně a jak na ně
Dotaz: Koupila jsem rodinný domek na
vesnici. V kupní smlouvě sepsané advokátem je uvedené, že prodávající se zavazuje
zaplatit daň z převodu nemovitosti. Prodávající daň nezaplatil a dnes žije trvale v
cizině. Finanční úřad požaduje zaplacení po
mně. Musím daň zaplatit?
Odpověď: Placení daně z převodu nemovitosti upravuje zákon č. 357/1992 Sb. v
platném znění. Při nabytí nemovitosti koupí
je poplatníkem daně z převodu nemovitosti
převodce (prodávající) a kupující je v tomto
případě ručitelem. Jestliže prodávající nesplnil svoji povinnost vyplývající ze zákona, pak jste opravdu na řadě Vy. Zvláště v
tomto případě, kdy prodávající nežije na
území ČR.
Z toho vyplývá, že není od věci řešit
placení daně z převodu nemovitosti nejenom smluvně (poplatník je určen zákonem),
ale již při jednání a především placení kupní
ceny. Nemovitost se většinou kupuje od
osob, které neznáme a přitom za ni ručíme.
Dotaz: Jsem zaměstnaný a v loňském
roce jsem byl půl roku v pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel mi krátil nárok na dovolenou. Je jeho postup správný?
Odpověď: Otázka nesouvisí s daněmi,
ale protože je v poslední době častá, pak ve
stručnosti. Délku dovolené upravuje zákoník práce v platném znění. Základní výměra
dovolené činí čtyři týdny. Krácení nároku
na dovolenou je upraveno Nařízením vlády
a to tak, že za prvých 100 takto zameškaných
pracovních dnů se krátí dovolená o jednu
dvanáctinu a za každých dalších 22 takto
zameškaných pracovních dnů taktéž o jednu dvanáctinu.
Zdroj vymezení: Zákon357/92 Sb., § 8),
Zákon 65/1965 Sb. v platném znění, Nařízení
vlády 108/1994 Sb.
Daňový kalendář:
 25. července 2003 - Přiznání k DPH za
červen (II. čtvrtletí) platba daně
 31. července 2003 - Zákonné pojištění
odpovědnosti za škodu (za 3. čtvrtletí
2003)
Ing. Antonín Dospiva,
daňový poradce, tel. 603 759 133

6

Rozhovor

NAPAJEDELSKÉ

V Napajedlích se házená hraje srdcem
S Janem Hofmanem na začátku I. ligy
Sobota 7. června 2003 se stala historicky
významným dnem napajedelského sportu.
Napajedla si zásluhou družstva házené vybojovala postup do nejvyšší sportovní soutěže v republice - I. ligy. Ještě nikdy žádný
napajedelský sportovní tým nehrál v nejvyšší republikové soutěži.
Po vítězném utkání s Olomoucí na domácí půdě obsadilo družstvo A druhé postupové místo. Jeden bod za vítězným týmem
Sokol Sokolnice. Dá se říct díky nešťastné
technické chybě v Olomouci, která přes protesty oddílu znamenala kontumační prohru.
Úspěch je to veliký, oslava byla přiměřená.
 V té době ještě nebylo tak docela
jasné, zda napajedelští házenkáři v I. lize
skutečně nastoupí. Proč, na to jsem se
zeptala vedoucího mužstva a předsedy
oddílu házené TJ Fatra Slavia Jana Hofmana.
“Postupové místo neznamená automaticky přechod do I. ligy. Je třeba zvážit své
možnosti, přihlásit se a samozřejmě zaplatit.
My jsme postupovali naprosto v tomto pořadí. Družstvo se rozhodovalo samo, zda se na
tak obtížnou cestu vydá. Je to kolektivní
práce, výsledek je závislý na každém jednotlivci. Vybojováním postupu teprve všechno
začíná a je třeba reálně odhadnout, kolik
každému z nich při pracovním vytížení zbývá času na sport, aby po měsíci, dvou, nenechával kamarády ve štychu.
Napajedelský tým házenkářů - myslím
tím společně áčko i béčko - je mimořádně
soudržný kolektiv. Konečně - nezávisle na
mém hodnocení se podobně vyjádřil v napajedelské televizi i trenér mužstva. A Pavel
Brimus, jako dlouholetý funkcionář ČSTV a
trenér, ví určitě, o čem mluví. Mimořádně
dobré vztahy mezi hráči umožňují skutečně
kolektivní výkon, aniž by přitom byla potlačena jedinečnost každého z nich. V dnešní
době je něco takového velmi vzácné a já
osobně jsem hrozně rád, že s nimi můžu
dělat. Dokonce jsem napajedelským patriotem až do té míry, že už to snad ani není
dobře. Po našem týmu – kompletním – by
s radostí sáhly oddíly či města (i vesnice),
kterým nescházejí peníze. Stačí svléknout
dres Napajedel… Pravdou je, že i ostatní členové oddílu mají na zdejší region poměrně
silné vazby, pracovní i rodinné, a zásadnější
změna by mohla znamenat rozpad kolektivu
a to by byla, myslím si, velká škoda. Házená
pro ně není jen soutěž, vítězství, prohry,
postupy, je to jejich život.
Kluci se nakonec rozhodli, že se pokusí
dokázat i jiným, že se dá i vrcholový sport
provozovat amatérsky. Že se dá hrát srdcem.
Bez týmu specialistů, funkcionářů a všech
bafuňářů, prostě jen s nadšením a touhou se
prosadit.
Tak jsme se přihlásili, našli se štědří sponzoři a 15. září nastupujeme k prvnímu utkání
I. ligy ve sportovní hale v Otrokovicích v
10.30 proti družstvu Vítkovic.”

 Takhle to zní dost jednoduše…
“Ono na tom ani nic složitějšího není.
Ještě před časem to vypadalo, že na I. ligu
nemůžeme ani pomyslet - kvůli nedostatečným herním podmínkám. Od příštího soutěžního ročníku 2003/2004 platí stejné podmínky - to je všechna utkání v hale - pro první i
druhou ligu. I bez postupu do vyšší soutěže
bychom stáli před problémem, kde sehnat
peníze na pronájem sportovní haly.”
 Když jste v roce 1999 postoupili do
druhé ligy, v dějinách napajedelského
sportu znovu po dvaceti letech, mnozí vám
dávali rok. Dvakrát jste skončili třetí a letos
na postupovém druhém místě. Znovu jste v
pozici přesvědčit, že vaše účast ve vyšší
soutěži není jen chvilková záležitost. Jak
se na zahájení sezóny připravujete?
“Momentálně si hráči užívají zaslouženého volna. My kolem sháníme peníze, staráme
se o zázemí. Nic neprozradím, když řeknu, že
se ucházíme o dohodu s Otrokovicemi na
využití jejich sportovní haly. Je Napajedlům
blíž než Uherské Hradiště a určitě bychom se
tam setkávali s našimi příznivci častěji než v
Hradišti. Příprava započne se začátkem srpna a opět není tajemstvím, že s novým trenérem. Pavel Brimus trenérské činnosti zanechal na vlastní žádost, funkce v ČSTV chce
také své a trénink prvoligového mužstva je
záležitost časově velmi náročná. Kdo to bude,
nebo spíše s kým jsou vedena jednání, si
zatím nechám pro sebe.“
 Řekl jste, že sháníte peníze. Můžete
říct kde?
„Řekl bych, kde se dá. Oddíl za finanční
podporu vděčí celé řadě sponzorů. I když ten
největší o popularitu právě nestojí. Děkujeme městu Napajedla, které se snaží podle
svých možností, a děkujeme Fatře, která má
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velké zásluhy na podpoře sportu ve městě a
vedle pravidelného příspěvku fotbalu je
vstřícná i k jiným oddílům. Dík patří firmě
Salix, s.r.o, a dalším.“
 Každý kolem házené ví, že léta vedete mužstvo a předsedáte oddílu, ale současně jste i velkým mecenášem oddílu.
Necítíte se být ošizen, protože je hloupé si
jako předseda oddílu děkovat sám sobě?
„Vůbec se necítím být ošizen, protože
kdybych to nechtěl dělat, tak bych to nedělal. Věnuji házené všechen volný čas i určitou finanční podporu. Házená a napajedelská házená zvlášť je prostě moje srdeční
záležitost. Ví to o mně má rodina, která mi
nikdy nečinila výčitky a jsem jí za to vděčný,
ví to o mně mí přátelé, kteří mi také fandí a
patří rovněž k finančním oporám oddílu.“
 I když se bavíme o tom, že hráčský
přístup v Napajedlích je zcela mimořádný
a oddíl patří k českým špičkám navzdory
tomu, že o něj nepečuje tým funkcionářů s
přílivem peněz s mnoha nulami, náš hovor se přesto točí kolem peněz. Povězte
nám něco o hráčích samotných.
„Už jsem řekl, že je to mimořádně dobrá
parta. Hovořit o jednotlivcích, by vydalo na
celé noviny, protože dobří jsou všichni.“
 Znamená to, že neplánujete posílení
hráčského kádru?
„Změny nebudou nijak významné. Posílíme kolektiv vlastními odchovanci z dorostu. Natrvalo se v oddílu zabydlí Martin Vašek,
doposud hostující hráč z Frýdku Místku a
vrátí se Marek Vacula z hostování v Bystřici
pod Hostýnem.
Pokud se týká těchto dvou hráčů, nemůžeme opomíjet systém hodnocení v celostátním měřítku a upřít jim uznání, neboť oba jsou
na předních místech v tabulce nejlepších střelců. Marek samozřejmě za oddíl Bystřice.“
 Kolik nastřílel svému mateřskému
oddílu v uplynulé sezóně?
„Řekl bych, že hodně. Pět nebo šest gólů.
Prostě nijak nás nešetřil, hrál naplno za svůj
tým, to je pro všechny naše hráče příznačné.“
(pokračování na str. 7)

Stojící zleva: Trenér mužstva Pavel Brimus, Marek Vacula, Zdeněk Kašný, Petr Michálek,
Svatopluk Jurásek, J. Vítek, předseda oddílu a vedoucí mužstva Jan Hofman. Klečící
zleva: Petr Kocháň, Petr Štekl, Petr Odstrčilík, Ladislav Stojar, Jiří Macháň, Dan Nesrsta,
Lukáš Dohnal. Ležící Josef Vachata.
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Rozhovor s Janem Hofmanem na začátku I. ligy

V Napajedlích se házená hraje srdcem
(pokračování rozhovoru ze str. 6)
 Zmínil jste se o vlastních odchovancích. Práce s žáky a dorostenci je další
nesporný úspěch oddílu házené, kterým
se asi nemůže chlubit každý prvoligový
oddíl.
„To máte zcela pravdu a pro příklad nemusíme chodit daleko. Trenéři a vedoucí
obou žákovských družstev a dorosteneckého týmu jsou ti, kdo vytvářejí budoucí úspěch
dospělých. A není to jen otázka hráčských
dovedností, je to i otázka formování osobností. Málokdy se při spoustě jiných starostí
nad touto záležitostí zamýšlíme, ale jejich
práce je nesmírně důležitá. V současné době
máme trochu starosti se staršími žáky, dá se
říct, že vznikla mezera asi dvou ročníků,
která by nám mohla v budoucnu chybět.“
 Dovolím si vyslovit přesvědčení, že
i s tím se váš oddíl vypořádá. Zvláště
budete-li mít v týmu své následovníky.
Jak je to dlouho, co jste naposledy hrál za
Napajedla?
„Letos rovných dvacet let. Závodně jsem
hrál do pětatřiceti. Tenkrát byla Napajedla
také ve druhé lize. Byly to krásné roky. Pak
jsem nějaký čas trénoval. A že se mi po hřišti
občas zasteskne. Kdybych našel náhradu pro
funkci vedoucího družstva a oddílu, hned
bych se vrátil jako trenér k mladším žákům.
Prozatím si to užívám jen jako dědeček s
vnučkou v otrokovickém oddílu.“
 To mě přivádí na otázku – proč v tak
házenkářském městě jako jsou Napajedla
není ženská házená?
„Tak na to nedokážu odpovědět, Vím
jenom, že v Napajedlích se ženská házená v
minulosti hrála, a to velmi dobře. Až někdy
do padesátých let.
Vždy to závisí na osobnostech, které dokáží zájemce sdružit, starat se, vyměnit dres
za kravatu a běhání po hřišti za běhání po
institucích a úřadech. Ženský element se
v Napajedlích prosazuje spíše ve volejbale,
tam má většinu. Konečně, záleží na tom?“
 Na tom, ve kterém oddílu mladí sportují? To určitě ne. Záleží však na tom, jak
se společnost – řekněme město – staví k
tělovýchovné organizaci, ve které je zapojeno téměř patnáct procent jeho obyvatel.
„Pokud máte na mysli článek z denního
tisku, ve kterém se údajně na adresu města
vyjadřuji, pak bych se od něj rád distancoval.
Závěry z mých úvah těsně po utkání, zda se
nám podaří získat potřebné finance, si vytvořil redaktor sám. Já mohu prohlásit, že současné vedení města se k našim potřebám
staví vstřícně a snaží se nás podpořit.“
 Říkáte současné vedení…
„Je pravda, že nemohu zapomenout na
to, že před několika málo lety byla promarněna šance na výstavbu sportovní haly. Dnes
už městu situace není tak příznivě nakloněna, pokud se týká získání financí ze státních
zdrojů. Přesto má v plánu výstavbu sportovního zařízení, která by měla být započata v
roce 2004. Věřím, že se ji podaří realizovat a
napajedelská házená se tím opět napajedelským divákům přiblíží. Na venkovním hřišti

v areálu zámeckého parku se liga už hrát
nikdy nebude.
A pokud hovoříme obecně o vztahu společnosti k tělovýchově, přesněji státu, pak
nám situaci příliš neusnadňuje. Prostředky
ze strany ČSTV jsou omezené a daňová politika sponzorské dary také příliš nepodporuje.
To, že jsem v úvodu všem sponzorům poděkoval, bych ještě rád zopakoval. Není to jen povinnost odvést za poskytnuté peníze jakousi
službu, jakýkoliv způsob podpory je pro sportovní kluby skutečně existenční záležitostí.“
 I. liga je dárkem, který si házenkáři
nadělili sami sobě a jsem v rozpacích, zda
vám blahopřání nebude znít trochu formálně.
„Házená v Napajedlích bude slavit v příštím roce 85 let. Letošní postup jsme si nadělili
trošku s předstihem. Přijímáme s potěšením
všechna upřímně míněná blahopřání, i když
víme samozřejmě sami nejvíc o tom, co se za
takovým úspěchem skrývá. Proto bych rád
řekl na adresu všech členů oddílu, hráčů, trenérů a vedoucích družstev - děkuji za hodiny a
hodiny věnované házené a neutuchající lásku
ke sportu. Děkuji také vašim rodinám a blízkým
za trpělivost a podporu, bez níž to nejde.“
Tolik předseda oddílu a vedoucí družstva házené mužů Napajedla A Jan Hofman.
Kdybychom poskytli prostor jeho oddílovým kolegům, velká slova díků by
mířila určitě k jeho osobě. Za 34 let v
oddílu házené pro něj a své rodné město
vykonal jako málokdo. Za všechno, co pro
házenou a své město dělá, za všechno, co
udělat je připraven, za to, že i jeho přispěním můžeme být na Napajedla hrdi – děkujeme.
B. Velecká

Chodníčky 16. srpna
Letos opět se sejdou v zámeckém
parku vyznavači folklóru. Muzikou a písničkou budou šlapat chodníčky od srdce
k srdci. Již potřetí jsou zvány soubory z
Valašska, Slovácka a Hané, aby ukázaly,
že přes všechny drobné detaily, na kterých z tradice dosti lpí, mají mnohé společné. Lásku k lidové muzice, zájem potěšit diváky a rozdávat muzikou radost.
„Diváci se setkají s dobrými známými z nultého ročníku napajedelských
chodníčků,“ sdělil ředitel klubu Pavel
Pilát. „Chceme udržet myšlenku setkávání v rovině pohodové sousedské zábavy, nechceme rozšiřovat počet pozvaných souborů. Každý z nich potřebuje
prostor, aby ukázal z lidové zábavy svého kraje to nejlepší. A diváci by na „Chodníčky“ měli chodit za písničkou, za zábavou, ne za maratonem střídajících se souborů. Nechceme jejich umělecký zážitek
rozmělňovat, chceme jej násobit.“
Pořadatelem Moravských chodníčků je ve spolupráci s Klubem kultury soubor Radovan. Konají se v sobotu 16. srpna
před klubem, začátek v 17 hodin.
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Odjezdy vlaků z Napajedel
Směr Staré Město
5.06
5.34
6.45
7.38
8.07
9.56
10.54
11.59
13.00
13.50
15.02
15.50
16.49
18.01
18.51
20.08
21.41
23.04

jede v pracovní den (x) do Břeclavi
jede pondělí – sobota do Brna
jede denně do Břeclavi
jede v x do Starého Města
jede denně do Břeclavi
jede denně do Břeclavi
jede v x do St. Města
jede denně do Břeclavi
jede v x do St. Města
jede denně do Lanžhota
jede v x do Břeclavi
jede denně do Břeclavi
jede denně do Břeclavi
jede denně do Břeclavi
jede denně do St. Města
jede denně do St. Města
jede denně do Břeclavi
jede denně do St. Města

Směr Otrokovice
4.16 jede v x do Zábřehu na Moravě
4.53 jede denně do Přerova,
v x do Hranic na Moravě
5.17 jede v x do Přerova
6.15 jede pondělí – sobota do Přerova
7.21 jede denně do Přerova
8.28 jede denně do Přerova
10.12 jede denně do Přerova
12.12 jede denně do Přerova
13.19 jede v x do Přerova
14.10 jede denně do Přerova,
v x do Bohumína
14.54 jede v x do Přerova
16.04 jede denně do Přerova
17.18 jede s výjimkou soboty do Přerova
18.17 jede denně do Přerova
19.10 jede s výjimkou soboty do Přerova
19.57 jede denně do Přerova
22.02 jede denně do Přerova

KINO Napajedla
 Neděle 27. července
X – MEN 2. Přišel čas, kdy se odlišní musí
spojit… USA.
 Středa, čtvrtek 30., 31. července
PUPENDO. Poselství budoucím generacím, ČR.
 Neděle 3. srpna
28 DNÍ POTÉ. Apokalyptická sci-fi a krvavý horor v originálním zpracování VB.
 Středa, čtvrtek 6. a 7. srpna
GANGY NEW YORKU. Nesmiřitelnost
protestantů a katolíků v nejubožejší části
světového města s Leonardem DiCapriem a Cameron Diaz v hlavních rolích.
 Neděle 10. srpna
NUDA V BRNĚ. Český příběh o tom, jak
je každá dobrá rada při první milostné
zkušenosti drahá.
 Středa, čtvrtek 13. a 14. srpna
RYTÍŘI ZE ŠANGHAJE. Bláznivá akční
komedie USA, Velké Británie a ČR.
 Neděle 17. srpna
JÁDRO. Život na planetě závisí na úspěchu mise do nitra Země. USA.
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Léto budiž pochváleno

Hurá, voda!
O Božím těle, do vody směle! Dí stará
pranostika. Jsou roky, kdy je to čas na koupání skutečně jen pro ty smělé. A jsou roky,
jako právě ten letošní, kdy tento pohyblivý
svátek připadl až na 21. června a ještě k tomu
si sluníčko hodně přispíšilo. Koupací sezóna
je v plném proudu a kdo ji využil neprohloupil, neboť okresní hygienik hlásí na všech
koupalištích a koupacích místech ve Zlínském kraji dobrou kvalitu vody. Zpravidla s
dlouhotrvajícím teplým a suchým počasím
kvalita vody ve volné přírodě klesá. Hovoří
se o obsahu sinic ve vodě.
Co jsou to sinice a jaké nebezpečí z
nich hrozí?
Sinice (Cyanophyta) jsou autotrofní, fotolitotrofní prokaryotické organismy, které
obsahují chlorofyl. Jsou tvořeny prokaryotickými buňkami a jejich viskózní cytoplasma je rozdělena na vnitřní nukleoplasmu,
obsahující jadernou hmotu a ribosomy, a
vnější chromatoplasmu, obsahující mnoho
tylakoidů….. je to jasné?
Tak tedy jinak. Sinice nejsou řasy, jsou to
organismy příbuzné bakteriím. I když se jako
řasy živí, tedy fotosyntézou, a produkují podobné látky jako řasy. Mají s řasami společné
bydlení, to je ve vodě, a jsou si podobné
zevnějškem. Koupání ve vodě s řasami člověka neohrožuje.
Ale ani sinice nejsou jenom zlé. Jsou
důležitou součástí léčivých bahen a vylučují mnohé organické látky s blahodárným účinkem. Mohou však do svého okolí vylučovat
i látky jedovaté. Některé jsou žádané, neboť
zabraňující růstu zelených řas, jiné jsou pro
živočichy, tedy i pro člověka, toxické.
Sinice způsobují ve vodách vznik tzv.
vodního květu. Vylučují do svého okolí toxické látky, které u člověka vyvolávají alergické záněty pokožky. Druh Langbya majuscula, vyskytující se na Havajských ostrovech,
vylučuje silně toxickou látku, působící jako
buněčný jed. Tato látka napadá vnitřní vrstvy kůže a způsobuje zde rozklad DNA - ničí
tedy buňku zevnitř. Následně dochází ke
vzniku ošklivých hnisajících puchýřů.
Ve Zlínském kraji je evidováno 30 krytých bazénů s celoročním provozem (včetně
školních), 65 umělých koupališť, jedno přírodní koupaliště s provozovatelem a 6 koupacích míst (včetně Pahrbku). Podle zákona
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
jeho prováděcí vyhlášky č. 464, je osoba
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Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin je ve středu
6. srpna.

NAPAJEDELSKÉ
provozující koupaliště mimo jiné povinna
zajistit kvalitu vody v koupališti odpovídající
limitům ukazatelů vyhlášky a kontroly kvality vody provádět ve stanovené četnosti a
rozsahu. Koupání v ostatních vodních plochách probíhá na vlastní riziko koupajícího
se. Na internetových stránkách Okresní hygienické stanice Zlín jsme našli praktické rady,
jak se negativním vlivům sinic bránit.
Existuje zde jednoduchý návod, jak
zjistit, zda voda obsahuje sinice nebo řasy.
Láhev se zúženým hrdlem (např. PET
láhev) naplníme zcela vodou a necháme alespoň 20 minut stát v klidu na světle.V případě, že se u hladiny vytvoří zelený kroužek
tvořený zelenými organismy ve tvaru „sekaného jehličí nebo zelené krupice“ a voda
přitom zůstane čirá, jedná se zpravidla o
sinice. Jestliže voda zůstane zakalena rovnoměrně nebo začne tvořit větší zákal u dna,
půjde pravděpodobně o řasy.
Druhý postup doporučuje opatrně vstupovat do vody (tak aby se nezvířily usazeniny ze dna) a pozorovat, zda se vám okolo
kolen nevznášejí drobné zelené částečky.
Jestli ano, pak se jedná o sinice.
Jaké může mít koupání ve vodě se
sinicemi následky a jak se jim lze bránit?
Podle citlivosti člověka a délky pobytu
ve vodě se mohou objevit vyrážky a různé
kožní problémy, zarudlé oči, záněty spojivek, rýma.. Podle druhu a množství vstřebaných toxinů se mohou objevit i lehké akutní
otravy v podobě střevních a žaludečních
potíží, bolesti hlavy a v mezních případech
vážnější jaterní problémy. Člověk nevstřebává vodu pouze pokožkou, určité množství
vody vypije, děti dvakrát více než dospělí.

Vracíme se z Prahy
Podařilo se nám zdárně opustit hlavní
město a jsme opět na dálnici D1. Už na
kilometru 6 se nabízí první možnost vidět
pohádkový zámek. Průhonický zámek a
nádherný park založený koncem 19. století hrabětem A.E.Sylvou Tarouca nám bude
povědomý. Je totiž oblíbenou kulisou mnoha filmových a televizních pohádek. Po návratu na dálnici si rozmyslíme další cestu.
Není-li pondělí a tedy všude zavřeno
a máme-li dost času, můžeme na kilometru
21 odbočit na jih, směr Tábor-České Budějovice. Nabízí se nám návštěva zámku Konopiště, husitského Tábora, Chýnovských
jeskyní, hradu Kámen, Muzea kuriozit v
Pelhřimově. Nabídka pestrá, návrat na
dálnici u Humpolce, zajížďka asi 60 km.
Kdy jste byli naposledy v Jihlavě ?
Královské město zůstalo po dokončení dálnice nezaslouženě mimo zájem většiny
cestovatelů. Přesto stojí za návštěvu jeho
tajuplné podzemí s nevysvětlitelnou světélkující chodbou, i vyhlídková věž kostela sv. Jakuba. Je zde též Muzeum Vysočiny
a Zoologická zahrada. Zajížďka je to malá,
dvakrát 4 km.
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Přesto není třeba si léto a koupání zprotivit víc než je běžná opatrnost. Měli bychom
dát přednost koupání v nezávadné vodě. Při
koupání v přírodě se zásadně nekoupat ve
vodě obsahující vodní květ, ve vodě se sinicemi se nezdržovat déle než 10 minut a poté
se řádně osprchovat čistou vodou. Dbát o
své zdraví a zdraví svých dětí. Sledovat stav
vodní plochy minimálně do té doby, než
Česká republika v návaznosti na vstup do
Evropské unie bude pravidelně podávat na
konci každého kalendářního roku přehled
kvality koupacích vod ve volné přírodě. Informace o kvalitě vody ke koupání ve volné
přírodě budou od všech členských států vydávány v ročence Evropské unie.

Prázdniny jsou když…
☺ válení šunek, zalehávání gauče, přehřívání televize. Žádná škola, žádné úkoly,
prostě veget bez terorizování a omezování osobních svobod. (Petr)
☺ na Halenkovicích fakčím na traktoru po
lese, hraji si s kamarády a řveme. (Pavel)
☺ pohoda, nohy na stole. Koupat se v bazéně. Dlouho do noci čučet na telku. A ještě
gembleřit na počáku. Budou se pálit sešity
(možná). Pro mne o prázdninách škola
neexistuje. Jenže jsou to jenom dva měsíce. (Lukáš)
☺ zánět středního ucha. Chození na koupáky a prázdniny u tety. Chození k sousedům na třešně. (Denisa)
(Ze školního časopisu Nšoči, Základní
škola Komenského 268)
Po obědě v Jihlavě hrdě mineme McDonald na Měříně a nabízí se několik delších odboček. Na kilometru 141 můžeme
sjet z dálnice na Velké Meziříčí. Renesanční zámek, který známe jen shora z dálničního mostu, je v létě otevřen od 9 do 18
hodin, ovšem kromě pondělí. Dalo by se
pokračovat do Třebíče. Letos, 3.července,
byla třebíčská bazilika sv. Prokopa spolu s
židovskou čtvrtí Zámostí a židovským hřbitovem, zapsána na seznam památek Unesco.
Vedle Jeruzaléma je to jediná takto oceněná
židovská památka na světě. Další zámky v
blízkosti: Jaroměřice, Náměšť, Moravský
Krumlov se Slovanskou epopejí Alfonse
Muchy. Nedávnou módu secesních Muchových plakátů je zde možno konfrontovat s
gigantickými originály obrazů na historické náměty. Škoda nevidět.
Dále již rychle k domovu. Pokud nemineme Brno, můžeme jej opustit po staré
cestě na Vyškov (nevyjet na dálnici) a
zastavit se na Žuráni. Z dálky je vidět vyvýšenina s několika stromy. Odtud řídil Napoleon bitvu u Slavkova, je zde plastická
mapa bojiště roku 1805 a památník je prý
francouzským územím. Tedy návštěva
Francie cestou z Prahy do Napajedel.
Šťastnou cestu přeje Infocentrum!
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