VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK IX.

BŘEZEN 2004

CENA 4,- KČ

Rozhovor s vedoucím finanèního odboru Ing. Ivo Šlímou

Návrh rozpoètu je jenom èást naší práce
V únorovém čísle Napajedelských novin
se mohli čtenáři seznámit se schváleným rozpočtem města Napajedla na rok 2004. Je to
ucelený souhrn čísel (peněz) a slov (popis
akce), kterému rozumějí odborníci, berou na
vědomí vzdělaní laici a většinou těžko chápou obyčejní lidé, kteří s ekonomickou řečí
nepřijdou často do styku. Nikdy se nesetkal
rozpočet se stoprocentní pochvalou, vždycky
se našly kritické hlasy, které by upřednostnily
jiné akce a investiční záměry, daly by přednost
řešení jiným problémům, než těm, které se
v rozpočtu objevují...

Ale to bylo, je a bude vždycky stejné.
Může za tuto situaci finanční odbor
radnice?
„Kdepak,“ říká jeho vedoucí, inženýr
Šlíma. „Náš odbor garantuje přípravu a zpracování celého rozpočtu po odborné stránce,
ale jeho věcnou náplň (kolik a na co) určí jednotlivé odbory a oddělení městského úřadu,
organizační složky a příspěvkové organizace
města podle potřeb fungování našeho města
a samozřejmě především zastupitelé podle
svých volebních programů. Návrh rozpočtu je průběžně projednáván, upravován a

Setkání starostù v Napajedlích
Ve čtvrtek 11. března se v napajedelské
sokolovně konalo setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje. Důvodem setkání byla
regionální konference, kterou připravil Regionservis Brno.

Na 120 starostů a místostarostů obcí a
měst Zlínského kraje zaplnilo ve čtvrtek
11. března napajedelskou radnici, kde se
konal odborný seminář k aktuálním otázkám veřejné správy.

Agentura se zaměřuje na vzdělávání lidí
činných ve veřejné správě a zkvalitňování
správy vůbec. Kromě vzdělávacích programů
pořádá diskuse na odborná témata v době
příprav zákonných rozhodnutí a poskytuje
možnost zpětné vazby pro rozhodování
v poslaneckých a vládních institucích. Tuto
činnost provádí agentura na celém území
České republiky.
První odborný referát Ing. Marie Kostruhové, ředitelky pro místní správu MV ČR, byl
zaměřen na reformu veřejné správy v souvislosti s činností krajů a obcí III. typu. Dále byly
předmětem čtvrteční diskuse principy čerpání
z kohezního fondu Fond soudržnosti a metodika podávání žádostí, nový zákon o zadávání
veřejných zakázek a jeho nejdůležitější změny.
K problematice hovořili Mgr. Pavel Herman
z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a
Ing. Jarmila Strnadová z Ministerstva financí
ČR. Ředitel Evropského centra pro veřejnou
správu Ing. Jaroslav Glogar se zabýval regionální strategií ve vztahu k programům a
fondům EU.
Regionservis je soukromou společností, podporovanou řadou podnikatelských
subjektů, jehož vzdělávací projekty mají
podporu vlády. Celým jednáním provázela
účastníky ředitelka agentury Jiřina Nehybová, v úvodu setkání pozdravil všechny
přítomné starosta města Napajedla MVDr.
Antonín Černocký.

Vedoucí finančního odboru Ing. Ivo Šlíma
předkládán radě města, finančnímu výboru
a výsledný návrh rozpočtu je předložen
zastupitelstvu města ke schválení.“
(Rozhovor s vedoucím finančního
odboru Ing. Ivo Šlímou na str. 4)

Dìkujeme
Návštěvy starších občanů města při
příležitosti životního jubilea patří k pravidelným činnostem členek Sboru pro
občanské záležitosti. Příjemné chvilky se
v mnohém podobají a občané v každém
věku projevují zájem o dění ve městě.
Mimořádným způsobem to při nedávné
návštěvě gratulantek vyjádřil pan J. Pařík, který předal členkám sboru finanční
dar na obnovu klášterní kaple.
Ještě jednou děkujeme.
Sbor pro občanské záležitosti
Napajedla

Prodejní trhy
Prodejní trhy na Masarykově náměstí a
v ulici Na Kapli se konají v úterý 30. března
2004.

DNES SI PŘEČTETE
 Z jenání městské rady a zastupitelstva
 Příloha rozpočtu města na rok 2004
 Městská policie informuje
 Cyrilkovi pro radost
 Odjezdy vlaků, programy kina a divadla
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Z jednání Zastupitelstva a Rady mìsta
Zastupitelstvo města dne 9. února 2004

Majetkové záležitosti

 schválilo odkoupení pozemku PK p. č. 1666
o výměře 2560 m2 od spoluvlastnic za jimi navrženou cenu 150,-- Kč/m2
 neschválilo nabídku manželů Talašových na
odprodej domu č. p. 1077 a pozemků KN st. p.
č. 456 a 280/3 v areálu zámeckého parku
 schválilo prodej části pozemku KN p. č. 2115/5
v ulici 2. května za cenu 100,-- Kč/m2 Františku
Nevařilovi, bytem Napajedla
 neschválilo vyhlášení záměru odprodeje části
pozemku KN p. č. 6477/6 v lokalitě „Pod Kalvárií“
manželům Maniakovým
 schválilo vyřazení hmotného majetku dle
příloh
 specifikovalo podmínky prodeje pozemků p.
č. 2115/2 a 2115/3 Petru a Ireně Sukopovým a ing.
Pavlu a Mgr. Blance Spáčilovým, vyhlášeného
nejvyšší nabídce
 schválilo prodloužení termínu uzavření směnné smlouvy (na základě smlouvy o smlouvě
budoucí), a to do čtyř měsíců po ukončení těžebních prací a zpětné rekultivace, nejpozději
do 20. 12. 2010 se společností GZ-Sand, s.r.o. a
ing. Vítězslavem Gazdošem formou dodatku ke
smlouvě o smlouvě budoucí

Finanční záležitosti

 neschválilo poskytnutí částky 500.000,-- Kč
v roce 2004 Římskokatolické farnosti Napajedla na stavbu nových varhan v kostele sv.
Bartoloměje
 neschválilo poskytnutí částky 51.000,-- Kč
v roce 2004 Klubu horských sportů na výstavbu
umělé horolezecké stěny
 v souvislosti s úpravou dotace z rozpočtu
kraje na dávky sociální péče na rok 2003 schválilo dodatečně rozpočtové opatření č. 89/2003
v objemu 1 424 000 Kč
 schválilo rozpočet města na rok 2004 v předloženém znění (po zapracování změn): příjmová
část členění na třídy, financování na položky a
výdajová část členění na oddíly a dále příloha č.
1 investice a opravy nad 200 tis. Kč, příloha č. 2
příspěvky spolkům a příspěvky příspěvkovým
organizacím zřízeným městem a pověřilo Radu
města Napajedla provedením rozpisu schváleného rozpočtu podle platné rozpočtové skladby
zajistit hospodaření města Napajedla v roce 2004
podle schváleného rozpočtu. Dále stanovilo
rozsah pro provádění rozpočtových opatření
Radou města Napajedla následně:
- zařazovat do schváleného rozpočtu a měnit
ve schváleném rozpočtu dotace poskytnuté
krajským úřadem, ústředním orgánem státní
správy nebo státním fondem bez ohledu na
jejich výši a účel
- použít rozpočtovou rezervu formou rozpočtových opatření do výše 500 000,- Kč
ročně
- předkládat zastupitelstvu zpětně rozpočtová
opatření provedená radou města
- a zrušilo stávající Zásady pro provádění
rozpočtových opatření ze dne 21. 6. 1999

Organizační záležitosti

 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů mateřské školy
 revidovalo své usnesení č. 67/6/2003 ze dne
23. 6. 2003 a schválilo výši neinvestičních výdajů

na dojíždějící žáky z okolních obcí za rok 2002
ve výši 3.500,-- Kč pro účely úhrady těchto výdajů od obcí Komárov, Oldřichovice, Pohořelice,
Spytihněv a Žlutava; výše neinvestičních výdajů
za rok 2001 se nemění
 jmenovalo členy výběrové komise pro posouzení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení
a vzhledu města dle předloženého návrhu
 schválilo realizaci stavby „Autobusová zastávka a stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti provozu podél průtahu silnice III/49724
Masarykovým náměstím – I. etapa“ a uzavření
dohody o podmínkách zřízení uvedené stavby
s příspěvkovou organizací Ředitelství silnic
Zlínského kraje

Společnosti města

 seznámilo se s předloženými návrhy na řešení
ztráty společnosti Technická správa města, s.r.o.
a souhlasilo s likvidací účetní ztráty společnosti
dle bodu 2) předloženého návrhu, tzn. úhradu
kumulované účetní ztráty společnosti Technická
správa města, s.r.o. za roky 2001 a 2002 ve výši
1 026 742,- Kč. Úhrada bude provedena z účtu
413 – Ostatní kapitálové fondy.
 na základě doporučení Rady města Napajedla
v působnosti valné hromady společnosti NBTH,
s.r.o. schválilo snížení kapitálu společnosti o částku 5 594 387,- Kč, která je zaúčtována od roku
2001 jako zůstatková hodnota zlikvidovaných
kotelen A, B, C Nábřeží

Veřejná soutěž

 schválilo návrh veřejné soutěže na zhotovitele
stavby „Revitalizace školského areálu v Napajedlích“, obsahující výměnu oken v havarijním
stavu na Základní škole, ul. Komenského č.p.
298 – dokončení a výměnu oken v havarijním
stavu na Mateřské škole, ul. Komenského č.p.
1159 dle návrhu ing. Jana Rubíčka

Bytové záležitosti

 schválilo dokončení privatizace objektů Zábraní č. p. 1365 – 1367 a 1376 – 1377 a zahájení
právních úkonů k privatizaci objektů Nábřeží č.
p. 1332 – 1333, 1350 – 1351 a Nerudova č. p. 1290
– 1292. Ostatní byty v majetku města nebudou
privatizovány. Dále uložilo Radě města zahájit
právní úkony na objektu Nerudova č. p. 1290
– 1292, ověřit majetkoprávní vztahy ve vazbě
na kotelnu, která je součástí této nemovitosti,
zahájit práce na stanovení pravidel prodeje
bytů v uvedených objektech a zapracovat do
Koncepce bytové politiky města Napajedel
předloženou koncepci privatizace bytového
fondu a předložit ji ke schválení
 schválilo záměr prodeje bytu č. 6 v č. p. 1377
v Napajedlích, tj. jednotky 1377/6 s příslušenstvím podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
k bytům podle předloženého návrhu včetně
Organizačního opatření k provedení prodeje
bytu.

Rada města dne 9. 2. 2004

Bytové záležitosti

 schválila smlouvu o pronájmu bytu č. 14 o
velikosti 1+1 č. p. 1351 ul. Nábřeží Erice Navrátilové za standardních podmínek

Veřejné zakázky

 schválila obeslání vybraných dodavatelů pro
podání nabídky na zhotovení zakázky – díla
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„Revitalizace školského areálu v Napajedlích“
obsahující výměnu oken v havarijním stavu v
Základní škole, ul. Komenského č.p. 298 v Napajedlích – dokončení a výměnu oken v havarijním
stavu v Mateřské škole, ul. Komenského č.p.
1159, v Napajedlích:
- JAVORNÍK-CZ-Plus, s.r.o., Štítná n. Vláří 414
- UPOSS group, a.s., Uherskobrodská 985,
Luhačovice
- Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967,
Zlín
- POZIMOS, a.s., Štefánikova 167, Zlín
- První Otrokovická stavební, as.s, areál Toma
č.p. 1677, Otrokovice
 jmenovala komisi pro otvírání obálek veřejné zakázky „Revitalizace školského areálu
v Napajedlích“ ve složení: členové komise:
ing. Jan Rubíček, bytem Kroměříž, Bc. Alena
Zekičová, bytem Napajedla, Lukáš Vavruša,
bytem Napajedla, náhradník: ing. Pavel Fojtů
bytem Napajedla
 a komisi pro posouzení a vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Výměna oken v havarijním
stavu na Základní škole, ul. Komenského č. p.
298 v Napajedlích“ ve složení: předseda komise: ing. Jan Rubíček, bytem Kroměříž, členové
komise: ing. Jaroslav Kříž, bytem Napajedla, ing.
arch. Michal Hladil, bytem Napajedla, ing. Irena
Brabcová, bytem Napajedla, Bc. Alena Zekičová,
bytem Napajedla, 1. náhradník: Lukáš Vavruša,
bytem Napajedla a 2. náhradník: ing. Miroslav
Polášek, bytem Napajedla

Organizační záležitosti

 schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení Napajedelských novin a o obstarání prodeje
v předloženém znění
 schválila hromadnou licenční smlouvu o užití
hudebních děl s textem i bez textu při promítání
audiovizuálních děl v kinech
 schválila návrh rozpisu rozpočtu města na
r. 2004 v souladu s platnou rozpočtovou skladbou a způsob čerpání prostředků z rozpočtu
v r. 2004
 schválila výjimku z OZV č. 3/2002 pro pořádání 8. plesu rodičů a přátel školy Základní
školy Komenského čp. 268 dne 14. 2. 2004 – prodloužení trvání hudební produkce do 3 hodin
následujícího dne

Výsledek výbìrového øízení
V loňském město uspořádalo město Napajedla výběrové řízení na dodavatele „Informačního systému a prvků městského mobiliáře“ . Jako
vítězná nabídka byla vyhodnocena nabídka
zlínské firmy MM Cité spol.s.r.o.
Součástí dodávky jsou
a) informační a navigační systém (v letech
2004 – 2006) zahrnující :
▪ městský navigační systém, který u nás zatím
nebyl vůbec zaveden,
▪ plakátovací plochy a vývěsky, které jsou
v hodně neutěšeném stavu
▪ informační mapy
▪ uvítací cedule
b) prvky městského mobiliáře - v horizontu 5 let předpokládáme výměnu v centrální části
města a doplnění v okrajových částech města
těchto prvků městského mobiliáře:
▪ zastávky autobusové dopravy
▪ lavičky
▪ odpadkové koše
▪ kolostavy
▪ ostatní (bariérové zábrany, ….)
Ing. I. Brabcová, místostarostka
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Pøíloha è.1 Rozpoètu mìsta
Napajedla na rok 2004
Investice (od 200 000,- Kè)
Oddíl, §,
Text
položka

Kč

oddíl 22 Doprava
§ 2212
6121
6121
§ 2231
6121

silnice
náměstí TGM, 1. etapa
autobusové nádraží - zastávka a
úprava přechodu
vodní cesty

2 700 000
360 000

projekt, realizace přístaviště

440 000

oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost
§ 3412

sportovní zařízení
kompletace, osvětlení, parkoviště
6121
- sportovní areál
PD - stavba haly nebo rekonstrukce
6119
tělocvičny ZŠ II.
§ 3419 ostatní tělovýchovná činnost
investiční dotace Sokol, výměna
6322
oken na sokolovně
oddíl 36 Bydlení, služby a územní rozvoj
§ 3612
6121
6121
§ 3613
6121
6121
§ 3631
6121
§ 3639

bytové hospodářství
projekt na DPS č. 90, nástavba,
žádost o dotaci
technická infrastruktura Malina III

260 000
250 000

300 000

300 000
6 000 000

nebytové hospodářství
úprava prostor bývalého bytu v
200 000
domě č. 95
bezbariérové soc.zařízení na
350 000
zdravotním středisku
veřejné osvětlení
rekonstrukce veřejného osvětlení
1 000 000
na náměstí TGM
komunální služby a územní rozvoj j. n.

6130

výkup pozemků

500 000

6121

mobiliář

300 000

6121

dětská hřiště

500 000

oddíl 64
§ 6409
6901

Ostatní činnost
ostatní činnosti jinde nezařazené
rezervy kapitálových výdajů

2 365 000

Opravy (od 200 000,- Kè)
oddíl 22 Doprava
§ 2212

silnice
ul. Obchodní - ke zdravotnímu
5171
středisku 2. etapa
oprava komunikace a chodníku
5171
Zámecká
oddíl 31 Vzdělávání
§ 3111

300 000
370 000

předškolní zařízení
výměna oken na budově MŠ
Komenského
základní školy

400 000

5171

opěrná zeď u ZŠ I.

750 000

5171

elektroinstalace v DDM

250 000

5171

2. etapa výměny oken v ZŠ II.

700 000

výměna lina ZŠ II

200 000

5171
§ 3113

5171
oddíl 33
§ 3322
5171
oddíl 36
§ 3613
5171
5171
5171
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Ulice Zámecká
Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. května
2004 dochází u stavebních prací ke zvýšení
DPH z 5 na 19 %, je snahou města Napajedla
realizovat do tohoto termínu co nejvíc stavebních akcí.
Jednou z prvních akcí, chystaných městem Napajedla na rok 2004, je oprava chodníku
v ulici Zámecká. Stav chodníku byl špatný již
před pokládkou kabelu NN společností JME
a.s. v minulém roce. Malou měrou ovlivnily
kvalitu chodníku i prováděné práce.
Jedná se o opravu části chodníku, který
vede od zámecké brány podél budovy hřebčína až před hospodářskou školu. Dosavadní
dlažba bude nahrazena dlažbou zámkovou
typu HOLLAND v barvě šedé a obrubníky
budou nahrazeny novými, stejně tak jako
podkladní vrstvy.
V poptávkovém řízení na dodávku zmíněných stavebních prací zvítězila společnost
DIPS Zlín spol. s r.o. a rozpočtové náklady
celé akce činí asi 400 000,- Kč.
Záměrem města je dále v této lokalitě
provést společně s Hřebčínem a.s. úpravu
parkovacích míst u jejich administrativní budovy a zbudovat tři nová parkovací místa, pro
které vznikne prostor po posunutí zděného
oplocení dvora hospodářské školy na úroveň
trafostanice.
Ing. I. Brabcová, místostarostka

Pøíloha è. 2 Rozpoètu mìsta Napajedla na rok 2004
Příspěvky spolkům a organizacím
§/položka
3421/5222
3421/5222
3429/5229
3421/5339
3399/5222
3421/5222
3429/5229
3429/5229
3112/5213
3392/5331
3429/5229
3421/5222
4319/5222
3522/5223
3419/5229
3421/5222
4319/5229
3419/6322
3419/5222
3749/5229
3419/5222
3419/5222
3419/5222
3231/5339

Název, IČO
A-TOM, 70854904
A-TOM, 70854904
Český svaz včelařů, 62182200
Dům dětí a mládeže, 44118163
Charita sv. Anežky, 46276262
Junák, 46276165
Klub vojáků v záloze, 64467007
Klub vojáků v záloze, 64467007
Klubíčko-speciální MŠ, 25571079
Loutkový soubor Klubíčko
Myslivecké sdružení, 66598095
M2M občanské sdružení, 26550814
Naděje, Otrokovice, 00570931
Nemocnice Milosrdných bratří, 44995776
Nohejbalový turnaj
Sbor dobrovolných hasičů, 68729618
Svaz tělesně postižených v ČR, 71154141
Sokol
Sokol
Stanice pro handicapovaná zvířata
Tělovýchovná jednota, 00209821
Tenisový klub, 65823362
Volejbalový klub, 45659711
Základní umělecká škola RF, 46311131
celkem

3612/5331
3392/5331
3111/5331
3113/5331
3113/6351
3113/5331

Bytové a tepelné hospodářství, 49156730
Klub kultury Napajedla, 70286736
Mateřská škola Napajedla, 70979995
ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043
ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043
ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572
celkem

2221/5193

Zlínský kraj, 70891320

Kultura, církve a sdělovací prostředky
zachování a obnova kulturních památek
oprava radnice

215 000

Bydlení, služby a územní rozvoj
nebytové hospodářství
1. etapa výměny oken na zdravotním středisku
oprava střechy dům č. 304
2. etapa výměny oken na zdravotním středisku

289 000

účel
příspěvek na dopravu a ubytování
1.závod českého poháru v turist.závodě
léčení včelstev,provoz žákovského kroužku
na činnost
na činnost, azylový dům,ošetřovatelská služ.
oprava kluboven, činnost
zprovoznění střelnice
Mistrovství ČR veteránů ve střelbě
pořízení koberců do nových prostor
na novou hru ke 100.letům založení souboru
obnova a rozšiřování zeleně, léčiva pro zvěř
na činnost
provoz sociální výpomoci
nákup plen, plenkových kalhot,podložek
pořádání turnaje
pro mládež, stejnokroje noví členové
na činnost
výměna oken Sokolovna
na činnost
provoz
na činnost
sportovní činnost,pronájem tělocvičny a haly
na činnost
provoz školy-nájemné

Kč
15 000
15 000
7 000
120 000
100 000
35 000
30 000
3 000
10 000
70 000
15 000
15 000
15 000
15 000
5 000
37 000
20 000
300 000
200 000
5 000
870 000
100 000
70 000
133 000
2 205 000

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

300 000
814 000

V posledním únorovém týdnu nebylo možné
přeslechnout zvuk motorové pily přímo v centru města. Pracovníci Technické správy města
káceli topoly na prostranství za městským
kinem v ulici Na Kapli. Topoly byly ve špatném zdravotním stavu, napadeny houbovou
chorobou a z velké části proschlé. Hrozil zde
pád suchých větví na přilehlý frekventovaný
chodník, kde mohlo dojít ke zranění chodců.
To byl hlavní důvod, proč komise životního
prostředí doporučila radě města kácení
povolit. Nutno však připomenout, že město
Napajedla má ve svém územním plánu v
tomto místě plánovanou výstavbu bytového
domu Na Kapli.
St. Kozmíková, odb. živ. prostředí)

neinvestiční příspěvek na činnost
neinvestiční příspěvek na činnost
neinvestiční příspěvek na činnost
neinvestiční příspěvek na činnost
investiční příspěvek, pořízení kopírky
neinvestiční příspěvek na činnost

40 000
1 900 000
2 195 000
1 575 000
45 000
3 700 000
9 455 000

Další příspěvky
na dopravní obslužnost

386 000
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Rozhovor s vedoucím finanèního odboru Ing. Ivo Šlímou

Návrh rozpoètu je jenom èást naší práce
Vizitka vedoucího finančního odboru
napajedelské radnice:
- Ing. Ivo Šlíma, 36 let, rodák z Napajedel
- ženatý, 2 děti, bydlí trvale v Napajedlích
- vystudoval Gymnázium v Otrokovicích a
Fakultu technologickou VUT ve Zlíně
- pracuje na Městském úřadě Napajedla od
července 2002
- do funkce ho jmenuje a odvolává rada
města na návrh tajemníka radnice
 Jak jsme se zmínili v úvodu, váš odbor předložil ke schválení zastupitelstvu
města návrh rozpočtu na letošní rok a tento
rozpočet byl schválen. Teď už máte největší
díl práce za sebou?
Spíše bych řekl, že opět před sebou. Návrh
a zpracování rozpočtu je v podstatě záležitost
roku předešlého, protože práce na novém rozpočtu začínají naplno již v září a končí jeho
schválením v zastupitelstvu. Letos to bylo
9. února. Mezitím město musí podle něčeho
hospodařit, a proto se připraví rozpočtové provizorium, podle kterého Napajedla hospodaří
v období do schválení řádného rozpočtu.
Rozpočet není samozřejmě jediné, čím se
náš odbor zabývá. Vedeme účetnictví města a
zde je největší díl práce kumulován do období
na přelomu roku a následujících tří měsíců,
kdy je nutno vypořádat se s účetní závěrkou,
inventarizací, finančním vypořádáním vůči
státu a kraji, zajistit totéž ve vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím, vyplnit
řadu dalších tabulek a statistických přehledů
o hospodaření města za uplynulý rok pro státní,
krajské orgány, pro banky atd. Vše je dovršeno
podáním daňového přiznání na finanční úřad
k 31. březnu. Přitom všem souběžně účtujeme
a zajišťujeme data nového účetního období.
Dále na odboru provádíme vymáhání pohledávek, zabezpečujeme činnost pokladny úřadu,
provádíme platební styk s bankami a také vykonáváme státní správu v základním rozsahu
v přenesené působnosti obecního úřadu.
 Ta poslední vaše informace zněla
téměř nesrozumitelně. Můžete ji našim
čtenářům nějak „polidštit“?
V tomto případě vykonáváme správu daní
přesněji řečeno místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znění a správní činnost podle
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, v platném znění. Jedná se
konkrétně např. o výběr místních poplatků
a správních poplatků z provozu výherních
hracích automatů, které jsou umístěny ve
městě v restauracích a barech..
Aby měli naši občané představu o jak velké
částky jde, uvedu několik příkladů. Provozovatel musí zaplatit správní poplatek za provoz
jednoho výherního hracího přístroje 10 tisíc Kč
na 3 měsíce, na 6 měsíců je to 16 tisíc Kč, na rok
30 tisíc Kč. Polovina z této částky patří městu,
druhou půlku odvádíme finančnímu úřadu,
tedy státu. Za celý rok navíc odvede další platbu
tzv. výtěžnost podle výše tržeb z konkrétného
přístroje. Místní poplatek z jednoho výherní-

ho hracího přístroje je podle platné obecně
závazné vyhlášky 5 tisíc Kč na čtvrt roku... Od
všech provozovatelů tak získalo město na obou
poplatcích asi 1 440 000 Kč. S těmito získanými
prostředky se občané „potkají“ v oblasti kultury, sportu, nebo jiných odvětvích.
Občané se ale s námi mohou setkat i při
řešení příjemnějších problémů než jsou místní poplatky. Mám na mysli to, že náš odbor
shromažďuje žádosti o půjčky z Fondu rozvoje
bydlení na opravy a rekonstrukce jejich domů
a bytů, připravuje podklady pro jejich schválení zastupitelstvem města a vede následně
evidenci jejich plateb.
Pro občany může být zajímavá informace, že zabezpečujeme také pojištění majetku
města. Nyní je naše město pojištěno, po výběrovém řízení provedeném v roce 2003 ve
spolupráci s makléřskou firmou, u pojišťovny
Kooperativa.
 Pojištění městského majetku je
téma, se kterým se naši občané moc často
nesetkávají...
Co se vlastně všechno pojišťuje?
Pojistit se dá skoro všechno, ale v případě
města je jeho největší majetek v nemovitostech,
takže jsou to především obytné domy, školy,
nebytové prostory, domy pečovatelské služby,
čistička odpadních vod a další... Pro zajímavost – pojištěný majetek města Napajedel je
pojišťovnou odhadnut na celkovou pojistnou
částku téměř l miliardu korun! Město je současně pojištěno proti živelným pohromám,
pro případ krádeže a vandalismu. Pro případ
škody způsobené jinému subjektu má město
uzavřenou také pojistku odpovědnosti za škodu
způsobenou v souvislosti s činností města.
 Pane inženýre, nedávno se objevila
v celostátním tisku neuvěřitelná zpráva o
neplatičích nájemného, vyčíslená v miliardách korun. Mají i Napajedla svoje
neplatiče?
Každé město má větší či menší problémy
s neplatiči. Všeobecně se dá říci, že čím větší
město, tím větší problémy s pohledávkami. Ale
konkrétní jména po mě nechtějte, neplatí bohužel, jak někteří nájemci městských bytů, tak
i firmy v nebytových prostorech. Vymáháme i
tzv. drobné pohledávky vzniklé nezaplacením
pokuty uložené městskou policií nebo pokuty
uložené přestupkovou komisí města.
 Co jsme ještě do této chvíle opomněli?
Myslím, že poplatky za chov psů a koček
a také využívání městských prostor pro
určité akce...
,Je to tak, až na ty poplatky za kočky. Pod
finanční odbor spadá rovněž výběr poplatků
za psy, za kočky se samozřejmě neplatí. Jedná
se o součást již jednou zmiňovaných místních
poplatků. Současná sazba je 1.200,- Kč za jednoho psa v bytovém domě (splatná je ve dvou
částkách) a 200,- Kč za jednoho psa v rodinném
domku. Důchodce za pejska zaplatí vždy 200,Kč. Za držení každého dalšího psa doma je
navýšení o 50 procent. Platí se v hotovosti na
radnici. A když jsme u těch místních poplatků,
tak je dobereme všechny...
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Existují ještě poplatky z ubytování, které
odvádí ti, jejichž činnost je zaměřena na poskytování přechodného ubytování. Poplatek je
ve výši 4,- Kč za osobu a den. Dále vybíráme
poplatky za užívání veřejného prostranství,
čímž je dle platné vyhlášky myšleno zejména
umístění zařízení, sloužících k prodeji a poskytování služeb - to je především stánkový
prodej, umístění stavebních a reklamních
zařízení – sem patří i tzv. áčka rozmístěná na
chodnících před obchody. Výše poplatku se
odvíjí od započatého metru užívané plochy,
počtu dní a výše sazby pro jednotlivý druh
užívání veřejného prostranství.
 Podle toho, co jste všechno vyjmenoval, může čtenář soudit, že na finančním
odboru pracuje pod Vaším vedením několik
desítek lidí...
Samozřejmě, že tak rozsáhlou a rozmanitou agendu by člověk sám nezvládl. Jsem
proto rád, že spolupracuji v našem odboru
se čtyřmi spolehlivými kolegyněmi, které
vykonávají rozhodující díl těchto prací. Kdo
někdy účtoval, vymáhal pohledávky, vybíral
daně nebo dohledával dávno zapomenutý údaj
v účetnictví pro potřeby jiných, ví o čem je
řeč a umí tuto práci ocenit. Ona totiž není na
první pohled vidět...
Výsledkem jsou často, jak by řekl laik, jen
další popsané papíry a sestavy, ale všichni
víme, že bez pořádku v účtech a platbách
se nikam nedostaneme. A tak jsme vlastně
jakýmsi malým servisem pro činnost jiných
útvarů. Servisem, od kterého všichni - a právem
- očekávají, že bude bezchybný.
Děkujeme vám, pane inženýre, za
rozhovor!
(stý)

www.napajedla.cz v novém

Internetové stránky www.napajedla.cz
mají od března novou podobu. Změnila se nejen
grafická podoba, ale zlepšila se přehlednost
stránek s možností internetové diskuse. Podstatou změn je poskytování maximálního množství
nejrůznějších informací obyvatelům města,
jeho návštěvníkům a všem zájemcům.
Infocentrum Napajedla znovu vyzývá
všechny pořadatele kulturních, společenských, sportovních, výročních a dalších akcí
a pořadů, aby využívali možnost prezentace
na napajedelských internetových stránkách
Pomůže to celkovému přehledu o akcích v
Napajedlích, “obsadíte si termín”a zajistíte
účast veřejnosti.
Kontakt: Infocentrum Napajedla, Na
Kapli 459 (budova kina), tel.: 577 944 247,
737 230 563, infocentrum@napajedla.cz, media@napajedla.net, nebo přímo webmaster
omanak@volny.cz .
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Městská policie informuje
Při stání vozidla na pozemní komunikaci dle zák. č. 361/2000 Sb., § 25 o
provozu na pozemních komunikacích a
o změně některých zákonů musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy, při
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba
směry jízdy.
Mnohé ulice v Napajedlích při stání
vozidel tento požadavek nesplňují.
Městská policie je oprávněna řešit tento
přestupek dle zák. č. 553/91 Sb. o Obecní
policii, a také dle výše uvedeného zákona

o provozu na pozemních komunikacích
v blokovém řízení do 1. 000,- Kč.
Občané byli předem informováni prostřednictvím kabelové televize – videotextu
– o problematice parkování vozidel na pozemních komunikacích, někteří občané na výzvu
bohužel nereagovali. Při představě zajištění
první pomoci občanům Rychlou záchrannou
službou, Hasičským záchranným sborem nebo
Policií České Republiky si nedovedeme daný
zákrok představit. Dalším a vážným problémem je zajištění průjezdnosti a údržby pozemních komunikací v zimním období Technickou
správou města, s.r.o. v Napajedlích.

Podpora pro podnikatele
ZLÍN – „Regionální podpůrný zdroj“ je
projekt, kterým chce kraj ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou
vytvářet příznivé prostředí podnikatelským i
veřejnoprávním subjektům Zlínského kraje.
Jde o pilotní projekt tohoto typu v rámci
České republiky, v zahraničí je však tento zdroj
regionálních podpor standardním nástrojem.
Díky spolupráci s bankami, v první fázi půjde
především o Českomoravskou záruční a rozvojovou banku a rovněž Českou spořitelnu, by mohlo
být podpořeno až 40 projektů za 250 milionů
korun, přinést by mohly 170 pracovních míst.

Nedoporuèeno
Z hvězdy se lehce stane odsouzenec, naopak by se to mohlo zdát nemožné. Poslední
česká billboardová aférka ukazuje, že jeden se
pořád učí. Kájínek s oblíbeným rádiem na uchu
rozdělil národ na nadšené, pobouřené a netečné.
Vzbuzuje taková reklama ještě úsměv, nebo je
to už škleb? Je to důvtip, nebo pohrdání? Nedoporučení od Rady pro reklamu použilo rádio,
které nám chce vyhrávat na věčné časy, opět
jako reklamní trik.
Každý podnikatel by mohl podobně využít
veřejný prostor (foto vlevo). Možná až do té doby,
než by zatarasení parkovacích ploch začalo vadit
podnikatelům v okolí. Zda pověsti podnikatele
prospívá zrezlá šunka je otázka a reklamovat
vadnou pneumatikou pneuservis, to už chce
hodně přemýšlení.
Dle zákona je však všechno v pořádku - a
morálka? Kdo by se s ní dneska zdržoval? -veb-

Kam s ním, když dosloužilo?
Akciova společnost METALŠROT Tlumačov v loňském roce vybudovala a uvedla do
zkušebního provozu pracoviště vybavené
technologií zajišťující odstranění všech nebezpečných látek z autovraků.
Od posledního vlastníka převezme
tedy autovrak bezplatně, pokud bude tento
autovrak kompletní, tzn. včetně motoru,
převodovky apod. Na nově zbudovaném
pracovišti budou z autovraku odstraněny
všechny nebezpečné látky a takto upravený
autovrak bude následně zpracován na drtící
a separační lince přímo v akciové společnosti. Všechny náklady spojené se zpracováním
autovraků nese akciová společnost.
Bližší informace je možno získat u vedoucího silniční a železniční dopravy akciové
společnosti - tel. 577 128 150, e-mail: vojacek@metalsrot.cz nebo na oddělení životního
prostředí Městského úřadu Napajedla - tel. 577
100 917, e-mail: kozmikova@napajedla.cz.
Jedná se o další službu, která je nabízena
akciovou společností METALŠROT Tlumačov,
pro občany našeho města, což je velkým přínosem pro zlepšení kvality našeho životního
St. Kozmíková, OŽP
prostředí.

Letn
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Setkání před dostihovou sezónou
V Hřebčíně Napajedla má sídlo Český
svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů
dostihových koní (dále jen Svaz A 1/1). A
právě zde se chovatelé, majitelé, a milovníci
koní sešli v sobotu 6. března 2004 na valném
shromáždění Svazu A 1/1.
Dopoledne byla umožněna členům svazu volná prohlídka hřebčína a předvedeni
plemenní hřebci, kteří tuto sezónu plní své
otcovské povinnosti v našem největším
hřebčíně s chovem anglického plnokrevníka. V průběhu odpoledního jednání byli
vyhodnoceni a odměněni čestnými cenami
nejlepší majitelé, chovatelé a trenéři dostihové sezóny 2003.
Jméno Hřebčína Napajedla zaznělo v této
souvislosti několikrát.
V kategorii majitelů chovné klisny
nejlepšího dvouletého koně
1. místo – MOONBRIDGE, jejíž syn MONOLIT
vydělal na dostihové dráze 203 500 Kč.
4. místo - REÁLKA, jejíž dcera REGATTA
vydělala svému majiteli 78 450,- Kč.
V kategorii majitelů chovné klisny
nejlepšího tříletého koně

V neděli 28. března poskočí malá ručička ve dvě hodiny SEČ rovnou
na trojku. V naší i mnoha zemích Evropy začnou hodiny ukazovat letní
čas, časné vstávání nám rozhodí biorytmy, řidiči mohou – pokud to
viditelnost dovolí – zhasnout světla a iluze, že Země se točí podle nás,
bude dokonalá.

1. místo - klisna RADIACE, syn RADBEC
vyhrál na dostihové dráze 326 250,- Kč.
2. místo - RED MORNING za 129 810,- Kč pro
její dceru RÉVU.
V kategorii majitelů chovné klisny
nejlepšího koně českého chovu
1. místo - RADIACE a RADBEC (326 250,- Kč
2. místo - VACILA a VAGANT (244 300,- Kč)
3. místo - STEP a STIGMA (234 400,- Kč)
Také při vyhodnocení majitelů nejlepšího koně českého chovu podle zisku se na
prvních místech umístili napajedelští odchovanci: STIGMA (234 400,- Kč), MONOLIT (203
500,- Kč), CHANSON (176 700,- Kč) a RÉVA
(129 810,- Kč).
V průběhu valného shromáždění vyslovili v diskusi členové Svazu A 1/1 své
požadavky, které přednesou zástupci Svazu
A 1/1 v Prezidiu a v Radě Jockey Clubu ČR v
Praze. Po skončení valného shromáždění si
zúčastnění majitelé, chovatelé a trenéři sdělili také své poznatky z uplynulé dostihové
sezóny a plány pro sezónu 2004.
Z výsledků hodnocení je zřejmé, že chov
anglického plnokrevníka v Napajedlích má
stále svou váhu a dobrý zvuk. Je třeba napajedelským chovatelům popřát do nastávající,
ale i do dalších sezón, hodně chovatelských
úspěchů na dostihových drahách u nás i v
zahraničí.
MVDr. Antonín Černocký
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Cyrilkovi pro radost aneb Nic bych neopravoval

Je pátek 12. března. Před měsícem oslavil
Cyril Bureš šedesáté narozeniny a tanečníci
Radovanu chystají překvapení. Třicet pět let
hraje v cimbálové muzice spoustě lidí pro
radost, nastal čas mu to oplatit.
„Dnes se tady scházíme proto, abychom
oslavili významné jubileum Žlutavana ze Znojma, který již mnoho let žije v Napajedlích.“
 Pane Bureši, dětství a mládí jste
prožil ve Znojmě, skoro čtyřicet let žijete
v Napajedlích, čím to, že se cítíte být Žlutavjákem?
Protože jsem se ve Žlutavě narodil. 12. února 1944 v baráku číslo 211. Měl jsem rok, když
se naši přestěhovali na Znojemsko. Tam je mé
dětství, vzpomínky. Ale půl Žlutavy byli moji
strýci a tetičky, často jsem tam jezdíval, pochází
odtud i moje žena, mám tam aj chalupu, sklep
a zahrádku, prostě tam patřím…
„Jde o primáše cimbálo
muziky Radovanu pana Cyri
Bureše. Kdybychom měli vy
jmenovat všechny jeho tituly,
bylo by jich hodně. Na některé
je, při vší skromnosti, hodně
hrdý. Na příklad: nadporučík

záloze, učitel, vypravěč, sekáč, oráč, staříček,
bratranec a kamarád. A my dodáváme: dobrý
a obětavý člověk.“
 Sice pro radost, ale také poděkování
a pocta zároveň. Co vy na to?
Velice si blahopřání od tanečníků Radovanu vážím, i když mě trochu zaskočilo a hodně
nepasuje k mému naturelu. Nemyslím si, že si
zasloužím takovou poctu a přičítám ji tomu, že
jsem nikdy nenechal tanečníky Radovanu ve
štychu a že jsme toho už natancovali…
Setkání s muzikanty a tanečníky jsem si
k narozeninám přál, ale ne takové, abych při
něm jenom seděl a poslouchal.
„ Primáš - to je první houslista, duše celého
souboru. Je současně dirigentem, který určuje
způsob hry - dynamiku - tempo. Je třeba si
uvědomit, že lidová píseň vyrůstá ze života
být proto upřímná,
, opravdová. Musí
nít přirozeně, bez
patosu.“
 Kudy vůbec vedla Vaše
cesta k muzice? Čím je pro
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Vás lidová písnička a čím to, podle Vás, že
pořád má lidem co říct? Je lidovka vaší
jedinou láskou, nebo máte doma i nějaká
jiná cédéčka?
Chcete-li vědět, zda jsem muzicírování po
někom podědil, pak ne. Akorát můj tatínek
zpíval. Dobře, hodně a rád, při práci i při vínu.
Já sám jsem se začal učit na housle poměrně
pozdě, až v šesté třídě. Hrál jsem ve studentské
cimbálovce ve Znojmě, hrál jsem v průběhu
vysokoškolských studií a po příchodu do Napajedel jsem si hrával ve škole „na klášteře“
jen tak, pro sebe. Cestu k Radovanu mi ukázal
Mirek Forbelský a tak jsem tam už - vlastně
ani nevím kolik let – třicet pět?
Když jsem přešel z učňovské na základní školu, dokonce jsem krátce učil i hudební
výchovu. Konečně - jak k muzice, tak i k matematice je třeba určitý talent. Práce s Věrou
Holubovou a Radkou Geržovou v Radovánku
je něco jiného. Děcka tam chodí, protože se
chtějí učit, my tam chodíme, protože je naučit
chceme. A chtít je hodně. Vzájemná vstřícnost, ba základní slušnost, dnes ve školách
dosti chybí.
A proč má lidová písnička pořád tolik
příznivců? Nejspíš pro stejný důvod, pro který ji mám rád i já – každá písnička je příběh.
Nejsou to slova, jsou to všechny lidské radosti
a bolesti, touhy a přání.. A pro stejný obsah
člověčiny mám rád i klasický jazz. Při něm
odpočívám.
„Ale sám primáš, byť by byl sebelepší, by
nedokázal nic, pokud by nehrál s kapelou, která cítí s ním, která splňuje všechny požadavky
dobré souhry. A tak je to i u nás, což dokazuje
stálé obsazení muziky Radovanu.“
 Prožil jste s muzikou dobrá i lepší
léta. Jaká jsou ta současná?
Pravda je, že zápal a nadšení – v muzice
i v tanečním souboru – přicházejí ve vlnách.
Jsem rád, že jsem mohl zažít slavnou éru Jožky Krepla a Jury Šišpery, s potěšením sleduji
omlazování souboru v dnešní době. Cimbálovka se léta nezměnila. Někdo bude tvrdit, že
kvůli mně. Věřte, nikdo by nebyl raději než já,
kdyby se k nám vrátili skvělí muzikanti, kteří
prošli Radovánkem. A že jich bylo a byli to jó
muzikanti. Peťa Král, který je dnes primášem
v Ondrášovi, Zdeněk Reisigl, filharmonik,
skládá výbornou muziku, Milan Zelík, který
měl muziku v uchu, Laďka Hetmerová, dnes
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cimbalistka v Lindě, Zdeněk Marušák, prvotřídní klarinetista a
další. Ti nejlepší mají hudbu
jako profesi, spousta jiných to
více či méně dobrovolně vzdala.
Napajedlům chybí střední škola.
Nejsme víc než kterákoliv vesnice, odkud mladí jdou za větší
příležitostí.

„Známý sběratel František
Bartoš na konci 19. století řekl:
„Jako zpěv, tak miloval náš lid
hudbu náruživě a hudebníky pokládal jako za nějaké zřízence
obecní, jejichž dobré služby je
třeba náležitě odměniti.“
 Klidně by se také dalo říct – no a co?
Zahraje, zazpívá, dostane večeři, ještě se
pobaví a nakonec mu zaplatí…
Klidně každému řeknu – zkus to taky.
Klidně to tak mohou vidět, je to jejich soukromá starost.
Je pravda, že jsem si muzikou přivydělával.
A někdy je to docela dřina. Kdyby mi to nešlo
s houslemi, asi bych zkusil něco jiného, učitelský plat nebyl a není nic moc. Podíval jsem se
také s muzikou do světa, poznal spousty lidí,
které bych nejspíš jinak nepotkal.
Když byl Klub kultury donucen odprodat
hudební nástroje, koupil jsem starý cimbál,
podle mínění některých lidí jen proto, abych
ho obratem ruky výhodně prodal. Dodnes
stojí ve škole v dílně a kdyby nebyl, neměl
by Radovánek na co hrát.
Dny a týdny jsme po pamětnících sbírali
střípky starých lidových zvyků pro soutěžní

moct, pak bych si přál, aby mi kamarádi zazpívali – Na horách studénky sú moje šenkérky,
ony mně nalejú a platby neptajú….Jsem si jistý,
že to bude dobře znít..
„A než půjdeme do finále dovolte nám
popřát:

pásmo Radovanu o řemeslech. Když děcka
spustila rozvernou řeznickou z Halenkovic,
porota byla velmi spokojená.
A to jsou zase moje soukromé radosti.
„Spojnicí mezi muzikou a tanečníky je Cyra,
který chodí na zkoušky tanečníků a dovede pak
s celou kapelou zahrát „pod nohy“. A věřte,
že je to kumšt. Ví snad pan Bureš kolikrát již
hrál šotyšky? Počítejme: průměrně se hraje
a tančí dvacetkrát do roka, včetně zkoušek.
Úvodní motiv melodie se opakuje třikrát. Po
třiceti letech v Radovanu je to 1800 obehrávek!
Některé písně možná i vícekrát, protože je hrají
i malí muzikanti v Radovánku.“
 Máte mezi tou spoustou písniček
jednu nejmilejší? A bylo Vám vždycky
do zpěvu?
Mám jednu veselou. Moji nejbližší ví, když
ji spustím, že nálada vrcholí. Ale v podstatě
mám raději ty táhlice.
Žádnému není vždycky do zpěvu. Ale
vždycky se dá zpívat. A až jednou nebudu

Když už si,
měl bys byt,
ale né moc,
ale dlúho!“
 Šedesát let, bezmála čtyřicet let kantořiny, téměř stejně tolik let v manželství,
třicet pět let s Radovanem, dvě dcery a dvě
vnoučata, stovky dětí v lavicích, desítky
v Radovánku, minimálně dvě generace
na tanečních pódiích – to už jsou velké
počty. Jak vám to vychází? Je třeba něco
poopravit?
Neřídil jsem svůj život žádným krédem.
Běžnými zásadami slušného chování a
vždycky jsem se snažil říkat pravdu. Není
to snadné a ani se to často nechce slyšet.
Vždycky jsem se snažil nehrát falešně, ale
ne vždy mi to život stejně vracel. Aj tak – nic
bych neopravoval.
S Cyrilem Burešem rozmlouvala B. Velecká,
vložené texty Pavel Holub

NAPAJEDELSKÉ

8

Ochotnický festival s profesionálním pøístupem
Šťastný konec poustevníka Františka
Nepila. Komedii o chytrosti, Brouka v hlavě i Divotvorný hrnec jistě stojí zato vidět,
ale na letošním festivalu v Napajedlích se
dávat nebudou. Vlastně tento osud postihl
většinu přihlášených her, neboť do festivalové přehlídky se nevejde více než sedm
souborů.
Dramaturgie festivalu má svá pravidla.
Stará 47 let. Nebylo by obtížné, udělat
něco nového. Těžší by bylo udělat něco
lepšího.
Napajedelský festival ochotnických souborů patří ke třem nejstarším v republice, je
vyhledáván herci i diváky pro svou mimořádnou atmosféru. Posledních pět let bylo každé
představení vyprodáno. A i když v posledních
měsících muselo být v Napajedlích zrušeno
několik vystoupení profesionálních umělců,
o návštěvnost během festivalu nemají pořadatelé obavy.
Letos projevilo zájem o festival několik
nových a na naší scéně neznámých souborů.
Festivalová komise zařadila do přehlídky dva
z nich, i když jeden v nesoutěžním posledním festivalovém dnu. Pečlivě je zvažováno
nejen KDO, ale i CO. Do programu nebývají
zařazovány pohádky, dbá se, pokud možno,
o pestrost žánrů.
Koho a co tedy v Napajedlích 24. – 30.
dubna 2004 uvidíme.
Domácí Divadlo Zdeňka Štěpánka, které
pod režijním vedením Ivana Kaliny nastudovalo hru Johna Patricka Tančící myši. Tvorba
Američana Patricka soubor inspirovala již
dvakrát, letošní inscenace je na pořadu festivalu poprvé . Autor se vždy snaží dobrat až
na kost základních lidských vlastností.
Divadlo Zdeňka Štěpánka má na svém
kontě 44 festivalových představení. Možná
ho k tomu předurčuje jeho pořadatelská
pozice, ale…Každý festival znamená pro
soubor novou hru, každé soutěžní vystoupení
je premiéra. Tento fakt vyniká zejména na
pozadí skutečnosti, že každý rok je z festivalu
vyřazeno několik souborů, které nemají co

nabídnout. Letos to byl soubor z Kroměříže,
Ořechovské divadlo i DS Karolinka. Novou
hru připravují jednou za dva i tři roky. A
pro všechny hosty je soutěžní představení
několikátou reprízou.
V neděli lze očekávat silný divácký
zážitek v podobě hry Ingmara Bergmana
v podání Rádobydivadla Klapý. Držitel pěti
cen z loňského ročníku – což je festivalový
rekord – nabízí drama o vztahu dcery a matky
– Taková podivná kombinace citu.
Klub divadelních ochotníků z Hvozdné
vystupuje s profesionálními herci, čímž se
poněkud vymyká, divák si však přijde na
své. Hra Motýli je emocionálně silný příběh
o hledání místa mezi lidmi.
Dostavník Přerov, napajedelská stálice,
která v minulosti zachraňovala návštěvnost
festivalu svými muzikály, přijede letos s konverzační komedií To neřeš. Autor R. Coney,
úprava a režie V. Hartlová.
Woody, Woody… pro Malou scénu Zlín
napsal na motivy hry Woody Alena „Zahraj
znovu to samé“ ambiciózní amatérský režisér
Petr Nýdrle.
Závěr festivalu budou tvořit dva nováčci.
Tím prvním je pro Napajedla neznámé divadlo
AUREKO z Ostravy. „Dlouhá, dlouhá cesta“
vypráví o všeobecné lidské intoleranci.
Mimo soutěž se představí také nový soubor, ovšem v obsazení napajedelským divákům ne zcela neznámým. Miroslav Urubek
přivádí divadelní soubor IPSEN (Iniciativní
pedagogové s enormním nasazením), složený
pravděpodobně z odrostlých studentů vsetínského gymnázia. Z jejich „Pasti“ se dovíme,
co se může stát tři měsíce po svatbě.
Tři z šesti soutěžních kolektivů se svěřily
do rukou profesionálních režisérů, tři jsou
coby režiséři amatéři. Zajímavé je, že všechny
tři sklízely se svými amatéry v Napajedlích
vavříny – Klapý, Hvozdná a Vsetín. Na jevišti
uvidíme 41 herců, celkově je počet členů souborů samozřejmě vyšší. Napajedelský festival
do jeho konečné podoby však dotváří den
co den i 320 diváků. Většina z nich patří ke

4/2004

stálým divákům, své role návštěvníků profesionálně zvládá a na rozdíl od nováčků je
při bodovém hodnocení jednotlivých představení velmi kritická.
Nad festivalem letos opět převzali záštitu
ministr kultury Pavel Dostál, krajský hejtman
František Slavík a starosta města Napajedla.
B. Velecká

Do tøetice všeho dobrého...
V letošním roce naše Základní škola, Komenského 298, pořádala školní ples již potřetí.
Příprava plesu se stala každoroční událostí,
při které se kantoři a kantorky setkávají na
Sokolovně a společně připravují večer pro
všechny, kteří se chtějí bavit. Několikaměsíční
přípravy byly dovršeny pátečním pečením
tyčinek a sobotní přípravou sálu Sokolovny.
Výzdoby se ujaly paní vychovatelky školní
družiny a že jim letos vyšlo počasí. Loňské
motýly a orseje vystřídali sněhuláci, vždyť
letošní zima je skutečně bohatá, což byla i
tombola. Večer tradičně zahájili pan ředitel
Miroslav Veselý s paní Alenou Kolečkářovou
a hned po nich se ujaly slova v písních muzikálu Rebelové žákyně naší školy. Děvčata
se v sále objevila ještě jednou a to v doprovodu svých spolužáků, kteří zodpovědně
doprovázeli své spolužačky na parket, kde
děvčata předváděla nejnovější modely pro
letošní rok. Nevyhráli jste v tombole? Váš
partner netančí? Tak jste si jistě zpříjemnili
večer pohledem na mládí, které jde vpřed a
nenechá se zahanbit. Doufáme, že i příští rok
bude sál beznadějně vyprodaný jako letos.
Těšíme se na Vás.
MM

Podìkování
II. ZŠ a sdružení rodičů při II. ZŠ
Napajedla děkuje všem sponzorům,
organizátorům a účastníkům společenského plesu. Díky nim byla akce velmi
úspěšná.
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Stoletá radnice
I.

Na konci 19. století se obecní úřadovna
nacházela v zemědělské usedlosti čp.
88 v místech nynější radnice. Obecní úřad
využíval jen část usedlosti, hospodářské
budovy pronajímal. Zdá se, že již tenkrát
vyhrazené prostory potřebám rostoucí
agendy nevyhovovaly. První příležitost
získat novou úřadovnu se naskytla po roce
1886, kdy Napajedla získala povolení pro zřízení měšťanské školy. Nová školní budova
měla stát na místě obecního domu čp. 88 a
měla pojmout i dvě kanceláře a zasedací
místnost obecního úřadu. Napajedelští radní
se celé záležitosti intenzivně věnovali, nechali vypracovat plány školy a vyjednávali
s majitelem velkostatku A. Baltazzim, kterému patřil sousední panský dvůr čp. 87,
o využití části jeho pozemku k vybudování
nové cesty na Kapli.
Jak vše dopadlo je patrné ze zápisu z
jednání obecního zastupitelstva dne 4. června 1887: „jak pan velkostatkář, tak i obecní
zastupitelstvo obávajíc se náramných výloh,
kteréž by se stavbou školy a zřízení nové cesty
vzešly, usnesli se na návrhu, aby nové místo
pro školu se vyhlédlo“.
Otázka nové obecní úřadovny byla na
příštích deset let stažena z jednání, neumlkaly však požadavky institucí, kterým možnost
stavby nové úřadovny skýtala naději i pro
jejich potřeby. Ať už to byl čtenářský spolek,
hasiči či sokolové.
Prvním krokem na dlouhé cestě k vystavění radniční budovy bylo 15. srpna 1898
odkoupení domu čp. 89 od Josefíny Meitnerové za 24 000 korun. Zastupitelé si nechávali
čas na konečné rozhodnutí a zatím zvažovali,
jaké funkce by měla budoucí radnice plnit,
kolik bude stavba stát, z jakých zdrojů bude
financována. Celý dům byl pronajat několika
nájemcům s půlroční výpovědní lhůtou a zajímavou podmínkou byl zákaz nálevu kořalky
v těchto prostorách. Z obou domů se v rozpočtu na rok 1901 počítalo s příjmem 1 120
korun. Impuls, který vleklá jednání rozhýbal,
přišel z Vídně, kde František Josef I. slavil
padesáté výročí panování a na počest této
slávy se dostalo i Napajedlům významného
privilegia. 13. listopadu 1898 byla povýšena
na město. A stavba radnice se stala prestižní
záležitostí.
V dubnu 1900 se zastupitelstvo nejprve
rozhodlo sestavit seznam staveb, jejichž
realizaci hodlalo podporovat, sestavit rozpočty a vypočítat zatížení obecní pokladny.
Předběžně šlo o stavbu radnice, veřejných
jatek, kanalizace a vydláždění ulic.
Během několika příštích měsíců probíhaly živé debaty a začínalo být zřejmé, že
s ohledem na finanční možnosti nebude
možné uspokojit prostorové potřeby všech
spolků a institucí. Co dostalo svou konkrétní
podobu byl stavební prostor – ke stavbě radnice měly být využity čtyři stavební parcely
získané zbouráním domů čp. 88 a 89. Radní
se vrátili i k záměrům z roku 1888 a zahrnuli
do stavby i vytvoření nové ulice na Kapli o
šířce 12 metrů. Počátkem roku 1902 se zastupitelé shodli i na názvu této ulice. Na počest

Obecní dům čp. 88
velkého českého demokratického krále Jiřího
z Poděbrad, který v obci dlel a udělil jí výsady,
měla nést název Ulice Jiříkova. Část města
od domu čp. 65 po čp. 116 pak zastupitelstvo
rozhodlo nazývat Palackého třída.
Budoucí radnice dostávala v jednáních
zastupitelstva konkrétní podobu jednopatrové budovy, která vedle kanceláří měla obsahovat víceúčelový sál pro sokolská cvičení,
divadla a taneční zábavy a směrem do ulice
měla být zřízena restaurace. „ Je konečně
nutno, aby obec naše, sídlo okresních úřadů,
středisko života celého okresu, měla přece již
jednou řádnou reprezentační budovu, do níž
by mohlo obecní zastupitelstvo uvésti směle
a hrdě každého hosta města našeho, že je
potřebí již, aby město naše mělo radnici, za
níž by se žádný náš občan styděti nemusel“,
pravilo se v závěru zprávy. Výše nákladů na
stavbu byla odhadována na 240 000 korun.
Dohromady s pokrytím nákladů na jatky a

dláždění ulic by úvěrové zatížení pokladny
města činilo 340 000 korun.
Většina zastupitelů se tohoto finančního
zatížení zalekla a ostrou kritiku vyvolalo
i mezi občany. Ti se na protestní schůzi
usnesli, že stavby „mohou být prováděny,
ale jen tenkráte, až dostatečná hotovost po
ruce bude“. Zastupitelstvo kritiku odmítlo z jediného prostého důvodu – dosud nepřijalo
žádné rozhodnutí.
Co se dělo po celý rok 1901 je záhadou.
V průběhu roku nalézáme v písemných
pramenech jen drobné zmínky o vytváření peněžních rezerv, z nichž bude možné
platit část budoucích stavebních nákladů.
V polovině roku 1901 měla obec ve fondu
na stavbu radnice nastřádáno více než
33 000 korun.
D. Valůšek: Radnice v Napajedlích
(upraveno, kráceno)
Pokračování v příštím čísle

Dát znamená dvakrát dostat
Jako dobrovolnice navštěvuji již řadu měsíců vždy ve středu „své“babičky v Domově
důchodců v Husově ulici.
Přicházím, abych potěšila slovem, písničkou, četbou nebo jen prostým stiskem ruky,
pohlazením. Někdy se já sama stávám hlavním posluchačem. Může kreslit, vystřihovat,
povídat… Myslím, že žádné z těch babiček
nezáleží příliš na tom, co zrovna dělám.
To jediné důležité je, že jsem tam pro ně.
Ty minuty upřímného zájmu o ně samé. To
zpřetržení věčnosti čekání. Úsměv a ujištění,
že se do unavených a smutných očí dokáže
ještě vrátit jiskra a radost. Informace z okolního světa, který se jim stal nedostupným.
Blízkost a náklonnost. Důvěra. Přátelství.
Láska.
Jsou to zvláštní setkání. Přicházím, abych
rozdala trochu šťastných chvil. Odcházím a
mám pocit, že jsem dostala víc, než jsem dala.
To já jsem ta šťastná. Divím se proto, že se
nesetkávám s dalšími dobrovolníky…
Dočetla jsem se, že dnes se do dobrovolné činnosti v USA zapojuje 20 % populace a
v Kanadě dokonce 25 %! Jsem přesvědčená,
že také mezi námi je skrytý bohatý potenciál

lidí ochotných pomáhat a přinášet radost,
věnovat byť jen maličkou část svého volného
času, svých schopností…
Ráda bych vyhledala partu takových lidí,
kteří chtějí nějakým způsobem zlepšit svět
kolem sebe, ne hrabat jen na svém písečku
a pro sebe. Ty, kdo jen nevědí, co by vlastně
mohli nabídnout a komu.
Student tak může získávat praxi ve svém
budoucím oboru. Někdo může využít své nadání a vlohy, které normálně neuplatní vůbec
nebo jen nedostatečně. Jiný si může zvednout
sebevědomí při neúspěšném navštěvování
úřadu práce…
Každý z nás může mít jiný motiv PROČ.
Každý z nás má co nabídnout.
Každý z nás se může rozhodnout.
Potěší mne, když právě Vás těchto pár
řádků osloví. Možná se nám podaří najít
společnou řeč i cestu.
Kontaktuje nás na tel. 577 945 329 v Po,
St a Pá od 18 do 20 hodin, nebo písemně na
adrese:
Schránka Charity sv. Anežky, Komenského 205, 763 61 Napajedla.
Simona Mlýnková
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Okresní soutìž v ZUŠ R. Firkušného
Základní umělecká škola R. Firkušného si
od září loňského roku užívá podstatně větších
prostor, ale první březnové úterý opět praskala
ve švech. Konalo se zde okresní kolo celostátní
soutěže komorní hry s převahou dechových
nástrojů.
O postup do krajského kola bojovalo osm
škol – tři ze ze Zlína - Harmonie, Štefánikova a
Malenovice, a dále z Otrokovic, Valašských Klobouk, Slavičína, Luhačovic a Napajedel. Školu
zaplnilo jedenatřicet souborů s 94 soutěžícími
a početný byl i pedagogický doprovod.
Při závěrečném hodnocení se porota shodla na tom, že soutěž měla nebývalou úroveň.

Do krajského kola v Kroměříži nominovala
12 souborů.
Pochvala patří také napajedelským dechařům. Klarinetové trio učitele Maňase – Zdeněk
Nesrsta, David Sluka, Lukáš Uhrmacher – získalo 2. místo. Stejně tak i kvarteto zobcových
fléten učitele Petra Vrbíka – Veronika Lišková,
Pavla Polášková, Vendula Mlýnková, Alena
Mlýnková. Největšího úspěchu dosáhlo duo
zobcových fléten s klavírem – Eva Šmídová, Iva
Dupalová, Radana Měřínská od stejného učitele. Děvčatům patří první místo s postupem do
krajského kola soutěže. Blahopřejeme!
L. Hanáčková

Desetníková nadìje pro Nadìji
V závěru loňského roku proběhla na II.
ZŠ Napajedla sbírka desetníků a dvacetníků.
Členové kroužku Mladých novinářů pod
vedením Mgr. Marcely Milinkové a Mgr.
Kristýny Janečkové chodili celé tři týdny
po prvním i druhém stupni školy a sbírali
nejdrobnější mince do plastikových lahví. Po
několik odpolední probíhalo třídění a sčítání
drobásků a konečná částka se přehoupla málo
přes 4000,- Kč. Částí výtěžku jsme přispěli na
školní digitální fotoaparát a zbytek peněz jsme
se rozhodli věnovat nadaci.

Zlínskou Naději navštívili zástupci Mladých novinářů (samozřejmě s pedagogickým doprovodem) a na slavnostní vánoční
diskotéce pak zástupcům Naděje předali
symbolický šek na částku 2000,- a spolu
s ním i finanční obnos. Vstřícná atmosféra
nás zcela ovládla a odcházeli jsme s pocitem
vykonaného dobrého skutku a s myšlenkou
uspořádat v budoucnu společnou akci naší
školy a Naděje.
Mgr. Kristýna Janečková

Nabídka pobytových a pøímìstských táborù
na období letních prázdnin
Sportík - Rajnochovice, 10. – 17. července 2004
Tanec, fotbal a kung-fu vám zocelí tělo,
další táborové hry povzbudí ducha! Ke všemu prožijete společně s novými kamarády
týden v krásném prostředí Školy v přírodě
v Rajnochovicích.
Mladý zálesák - Držková – Hutě, 16.
– 20. července 2004
Pokud máte rádi dobrodružství, spaní
ve stanu a život v přírodě, tento tábor je pro
vás to pravé!

Život kmene Ryb-ker-kytů - Osvětimany, 16. – 23. srpna 2004
Prastarý kmen Ryb-ker-kytů vynikal
především v rybaření, výrobě keramiky a
hře na kytaru a jiné strunné nástroje. Pronikněte společně s námi do jejich zajímavého
způsobu života!
Přídomečkové tábory
DDM Napajedla, 1. - 2. a 7. – 9. července
Oldřichovice, 16. – 20. srpna 2004
DDM Napajedla, 23. – 27. srpna 2004
Dům dětí a mládeže Napajedla, Komenského 268, 763 61 Napajedla,tel.: 577 944 091,
e-mail: ddmnap@zlinedu.cz

PRÁCE DANY KOTRBOVÉ

Pozvánka
Základní umělecká škola R. Firkušného
Vás srdečně zve na tematickou výstavu prací
žáků výtvarného oboru s názvem „Portréty“.
Výstava se uskuteční 7. až 19. dubna 2004
ve vstupní hale České spořitelny.

Výtvarníci a hudebníci
Chodby Základní umělecké školy R. Firkušného jsou přirozenou galerií výtvarných
prací žáků. My, hudebníci, často bez dechu
sledujeme instalaci nové výstavy. Nikdy nám
nezevšední a kdykoliv jdeme kolem, hlava se
nám otáčí za obrázky. Ačkoliv jsou výtvarníci
naši nejbližší sousedé, ani my nikdy úplně nepochopíme, kolik úsilí stojí za tím, aby učitelé
dostali z dětských myslí správnou motivací jejich
výtvarné představy na papír nebo je vtiskli do
keramické hlíny. Nejde o to, naučit děti malovat
jako Rembrandt či Picasso (i když – kdoví), ale
podpořit a vytáhnout na světlo jejich originální
představy o odstínech barev, tvarech věcí či
kompozicích postav a předmětů. Co je cennější
než originalita?
Výtvarně vzdělaný člověk vidí svět barevnější, vícerozměrný. Rozkvetlá louka pro něj
více kvete, ušlechtilé architektonické tvary
lahodí jeho oku stejně jako muzikantově duši
dobrá hudba.
Nejčastějšími hosty naší domácí galerie a
současně i kritiky, jsou děti samotné. Pak jejich
rodiče a další návštěvníci školy. Ostatní veřejnost
má příležitostí méně, ale až uvidíte oznámení
o vernisáži malých výtvarníků třeba v klášterní kapli nebo dalších veřejně přístupných
prostorech města, nenechejte si ujít příležitost
zhlédnout, jak malí umělci vidí svět.

Lenka Hanáčková

S èím si hrály prababièky
Výstava Historických zajímavostí - 7. dubna – 9. dubna 2004, od 9 do 17 hodin v Tančírně DDM Napajedla. Máte doma nějaké hračky,
časopisy nebo zajímavosti, které patřily Vašim
prarodičům a chcete je ukázat dětem? Přineste je
nejpozději do 5. dubna 2004 do DDM Napajedla,
Komenského 268.
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Klub kultury
24. - 30. dubna 2004
47. ročník divadelního festivalu ochotnických souborů.

KINO Napajedla
 Středa, čtvrtek 24. a 25. března
Jak básníci neztrácejí naději
 Neděle 28. března
Prci, prci prcičky
 Středa, čtvrtek 31. března a 1. dubna
Tajemná řeka
 Neděle 4. dubna
Bratři jak se patří
 Středa, čtvrtek 7. a 8. dubna
Mazaný Filip
 Neděle 11. dubna
Rozvod po francouzsku
 Středa, čtvrtek 14. a 15. dubna
Devět královen
 Neděle 18. dubna
Drž hubu
 Středa, čtvrtek 21. a 22. dubna
Želary
 Neděle 25. dubna
Ceepers Creepers 2
 Středa, čtvrtek 28. a 29. dubna
Úsměv Mony Lisy
Začátky v 19.30 hodin, vstupné 55 Kč.

Velikonoèní hudební festival
15. 4. 2004 v 18.00 hod. Kaple Napajedla - „Cimbál, jak ho neznáte, aneb napříč
světem hudby“
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Mìstské divadlo Zlín
Program na březen
25. čtvrtek Zlatovláska
26. pátek Marie Stuartovna
27. sobota Marie Stuartovna
29. pondělí Edith, Vrabčák z předměstí
30. úterý Edith, Vrabčák z předměstí
31. středa Lumpacivagabundus
Program na duben
 2. pátek Tanec na konci léta
 3. sobota Příběhy obyčejného šílenství
- Dejvické divadlo Praha
 4. neděle Jarní koncert - Kašava a Kunovjan
 6. úterý Kocourek Modroočko - Divadlo
Petra Bezruče Ostrava
 7. středa Jakub a jeho pán
 8. čtvrtek Marie Stuartovna
 9. pátek Lumpacivagabundus
 16. pátek Tanec na konci léta
 17. sobota Všichni moji synové
 19. pondělí Koncert Jaromíra Nohavici
 20. úterý Hotel
 20. úterý Marie Stuartovna
 21. středa Bajaja
 21. středa Všichni moji synové
 22. čtvrtek Zlatovláska - Slezské divadlo
Opava
 22. čtvrtek Calandriáda
 23. pátek Bajaja
 23. pátek Všichni moji synové
 24. sobota slavnostní koncert k 80. výročí
založení Velkého dechového orchestru
 26. pondělí Žabka carevna. Divadlo Polárka Brno
 28. středa Čardášová princezna. Národní
divadlo moravskoslezské Ostrava
 29. čtvrtek Lumpacivagabundus
 30. pátek Miss jaro 2004 - účinkují Bohuš
Matuš, Sagvan Tofi a Markéta Poulíčková
Studio Z - program na duben
 1. čtvrtek Ještě žiju s věšákem, čepicí a
plácačkou







Až do konce března trvá ve výstavní síni v bývalé klášterní kapli bazar knih. Každé úterý a
čtvrtek sem můžete přinést nepotřebné knihy,
nebo si naopak některou vybrat za symbolický
poplatek. Najít zde můžete klasická díla světové
literatury nebo např. staré výtisky z 19. století.

 15. čtvrtek Oidipus
 19. pondělí Oidipus
Divadélko v klubu program na duben
 8. čtvrtek Letní den
 19. pondělí Na tváři lehký smích
 20. úterý Kontrabas
 22. čtvrtek Letní den
 23. pátek Monsignore Quijote
 24. sobota Na tváři lehký smích

Slovácké divadlo UH
Program na březen
 25. čtvrtek Šakalí léta
Program na duben
 1. čtvrtek Červené střevíčky
 2. pátek Kytice, veřejná generální zkouška
 3. sobota Kytice, premiéra
 5. pondělí Červené střevíčky
 5. pondělí Rychlé šípy
 7. středa Kytice
 8. čtvrtek Maska a tvář - Činoherní klub
Praha
 8. čtvrtek Zase jsem se umýval zbytečně
 9. pátek Rychlé šípy
 13. úterý Kytice
 14. středa Sen noci svatojánské
 15. čtvrtek Slaměný klobouk
 16. pátek Ten kdo utře nos – VD Pardubice
 16. pátek Zase jsem se umýval zbytečně
 18. neděle Racek
 19. pondělí Šakalí léta
 21. středa Sen noci svatojánské
 22. čtvrtek Portugálie
 23. pátek Othello

Sbìr kovového odpadu
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích pořádá v rámci jarního úklidu před
Velikonocemi ŽELEZNOU SOBOTU.
Občané, pokud se chcete zbavit nepotřebného kovového šrotu, nachystejte
jej, prosím, v sobotu 27. března 2004
v 7 hodin před svůj dům, zajistíme jeho
odvoz.
Akce se koná za každého počasí!
Všem předem děkuje Sbor dobrovolných
hasičů v Napajedlích

Rybáøi do Otrokovic
Od 1. dubna 2004 vstupuje v platnost nový
zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ze kterého
vyplývá pro naše občany jedna velká změna.
Městský úřad Otrokovice se dle dikce nového
zákona stává nejnižším orgánem státní správy,
týkající se problematiky rybářství.
Od 1. 4. 2004 budou rybářské lístky vydávány v odboru životního prostředí Městského
úřadu Otrokovice, nám. 3. května 1790.
Další informace lze získat v odboru ŽP MěÚ
Otrokovice - Ing. Batůšek, tel. 577 680 280 nebo
v oddělení životního prostředí MěÚ Napajedla
- Stanislava Kozmíková, tel. 577 100 917.
St. Kozmíková, odbor živ. prostředí
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Jaro 2004 na kole
Odjezdy vlakù
z Napajedel směr Přerov
Čas
4:11
4:51
5:26
6:14
6:51
7:18
8:26
10:11
12:13
12:56
14:09
14:54
16:04
18:15
19:15
19:56
22:02

Konečná stanice
Česká Třebová * jede v X
Hranice na Moravě
Přerov * jede v X
Přerov * jede v 1-6, nejede 21.
IV.,5. a 6. VII.
Olomouc hl.n. * jede v X
Přerov
Přerov
Olomouc hl. n.
Přerov
Český Těšín * jede v X a v neděli,
nejede 11. IV., 4. a 5. VII,
Český Těšín
Přerov * jede v X
Přerov
Přerov *jede X, nejede 12. IV.,
5. a 6. VII.
Přerov
Přerov
Přerov

Cykloturistický kroužek Klubu českých
turistů v Napajedlích zve na osmidenní túru
– Jarní kilometry na kole.
Datum konání 1. – 9. května 2004
Program tras :
1. května z Popradu přes Vernár, Telgárt,
Pohorelská Maša (cca 47 km)
2.-4. května po trasách „Horehroní“,
Muráňskou planinou k horním tokům řek
Hronu a kaňonem Hnilce, jeskyně Ladzianského, Dobšinská, Wesselenyiho, Malá
Stožka, Muráňský hrad,…
5. května Přejezd pod Polanu: Pohorelská Maša, Brezno, Čierny Balog (železnička),
Hriňová, Detva (79 km – bagáž veze auto)
6.- 8. května dle výběru po cyklotrasách
v okolí Detvy s možností: vodopád Bystré,
meandry Kamenistého potoka, Dobročský
prales, Čiernohronská železnica, archeolog.
Naleziště Kalamárka, múzeum uja Kapustíka,
kostol v Zolné, Zvolenský hrad, …
9. května po cyklotrase Detva, Očová,
Zolná, Lieskovec, Zvolen (31 km), odtud
vlakem odjezd domů v 13.11 hod.
Účastníci z Napajedel a okolí naloží kola
na auto 30. dubna v 17.00 hod. u turistické
chaty Na Kapli v Napajedlích. Externí účastníci si koupí jízdenku a pošlou kola vlakem
do Popradu – Tatry. Odjezd z Napajedel je 1.
května v 6.14, příjezd do Popradu – Tatry ve
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12.31 hodin. Po příjezdu si všichni naloží nepotřebnou bagáž na auto a budou pokračovat
na kolech přes Vernár do Pohorelské Maši
(cca 5 km od Helpy proti toku řeky Hronu).
Cena akce pro napajedelské účastníky:
2.590,- Kč, pro externí účastníky 1.920,- Kč
V ceně jsou započítány jízdenky z Napajedel a zpět včetně přepravy kola, ubytování
(1.-5. května v bungalovech v Pohorelské
Maši, 5. – 9. května v ubytovně u Detvy
včetně snídaní a večeří) a přeprava bagáže
autem při přesunech. Stravování (mimo večeře 5.- 8. a snídaně 6.-9.) si každý zajišťuje sám.
Spí se na postelích a spacáky ani karimatky
nejsou potřeba. Pojištění pořadatel nezajišťuje, doporučuje uzavřít úrazové pojištění
do zahraničí.
Na cestu – kromě věcí osobní potřeby
– potřebujete:
• Platný cestovní pas (občanský průkaz)
• Slovenské peníze pro vlastní potřebu
• Dobře seřízené jízdní kolo, nejlépe trekové event. horské, nosič, brašnu, plavky,
visačku na dráhu
• Mapy 1:100 000 : Orava, Liptov, Horehronie a Tatry, Spiš, Zamagurie
Přihlášky včetně peněz přijímá do 10.
dubna 2004 Jiří Kučera, Nad Zámkem 1092,
763 61 Napajedla, informace: 737 888 350,
nejlépe zprávou sms.
S přáním – Ať se kola točí! – srdečně zvou
cykloturisté KČT Napajedla

z Napajedel směr Staré Město
5:07
5:37
6:44
8:07
9:56
10:52
11:56
13:51
14:11
15:01
15:39
16:51
17:51
18:48
20:13
21:49
23:03

Břeclav * jede v X
Brno hl. n. * jede v 1-6, nejede
12. IV., 5. a 6. VII.
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Staré Město * jede v X
Břeclav
Břeclav
Staré Město u Uh.H. *jede v X
Břeclav * jede v X
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Staré Město
Staré Město
Břeclav
Staré Město

* jede v X – jede v pracovní den
* jede v X, + - jede v pracovní den a
v neděli
* jede v 1-6 – jede pondělí až sobota

VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK IX.

DUBEN 2004

CENA 4,- Kč

Uzávěrka příštího vydání novin
je ve středu 8. dubna

Danì a jak na nì
Otázka: Blíží se 31. březen 2004. Termín
zvláště důležitý pro osoby, na které se vztahuje
povinnost podávat daňové přiznání za rok 2003.
V čem se nejčastěji chybuje při zdaňování a účtování příjmů ze závislé činnosti?
Odpověď: Pokud příjmy poplatníka od
plátce, u kterého nepodepsal prohlášení, nepřesáhnou v roce 2004 hranici 5 000 Kč měsíčně,
lze uplatnit patnáctiprocentní srážkovou daň.
Hranice 5 000 Kč je hrubá mzda nesnížená o
pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Daň
se ovšem z hrubé mzdy snížené o pojistné
počítá.
Úroky a jiné výnosy plynoucí z úsporných
vkladů, pokud je přijímal zaměstnavatel od
svých zaměstnanců na osobní účty (něco jako
dříve používané vkladní knížky), se posuzují
jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních
z příjmů. To znamená, že zaměstnavatel nesráží
z úroků daň a ani je nezahrnuje do ročního zúčtování záloh. Zaměstnanec splní svou daňovou
povinnost až po skončení roku v případě, že mu
vznikne povinnost podat daňové přiznání.
Jestliže zaměstnanec změní v průběhu
kalendářního měsíce zaměstnavatele, u kterého měl podepsané prohlášení a bude v tomto
měsíci pobírat mzdu od dvou zaměstnavatelů
postupně za sebou, může mít podepsané prohlášení v příslušném měsíci u obou z nich.
Oba zaměstnavatelé vypočtou zálohu na
daň měsíční progresivní sazbou (ne sazbou

20 %), ale odpočet nezdanitelných částek v tomto měsíci může provést pouze jeden z nich.
Pokud zaměstnanci provedl roční zúčtování
záloh zaměstnavatel a vrátí zaměstnanci přeplatek, pak zaměstnanec nemůže tu samou částku
uplatňovat v daňovém přiznání. Proto je nutné,
aby zaměstnavatel na tiskopisu „Potvrzení o
zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a
z funkčních požitků a sražených zálohách na
daň“ důsledně uváděl, zda bylo provedeno
roční zúčtování záloh a s jakým výsledkem.
Nárok na odpočet nezdanitelných částek
daně je zaměstnanec povinen prokázat způsobem uvedeným v zákoně do 15. února. Po
uplynutí této lhůty nemůže zaměstnavatel o tyto
neprokázané položky snížit základ daně. Pokud zaměstnanec „přesvědčí“ zaměstnavatele
o tom, že potřebné doklady dodá dodatečně a
nestane se tak, následuje doměření daně.
Daňový kalendář:
25. března - podání přiznání k DPH za únor
– měsíční plátci
31. března - podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací
období 2003 a vyrovnání daňové povinnosti (u
poplatníků, jimž přiznání nezpracovává daňový poradce na základě plné moci právnických
osob, které nepodléhají auditu ze zákona)
- daňové přiznání a daň DPH
8. dubna - odvedení zálohy na sociální a
zdravotní pojištění OSVČ za březen
15. dubna - zaplacení zálohy silniční daně
za I. čtvrtletí
Ing. Antonín Dospiva, daňový poradce č.
1598, tel. 603 759 133
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