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CENA 5,- KÈ

Tak jako před sto lety
Na den přesně, 14. srpna 2004, tomu bude
sto let, kdy byla slavnostně otevřena nová
radnice v Napajedlích. Při této příležitosti
se konal „Sjezd a výstava českých měst a
městeček moravských“ a „Slavnosti otevření
budovy nové radnice“.
Letošní oslavy začnou již v pátek 30.
července vernisáží výstavy „Stoletá radnice“
v napajedelském muzeu.
Hlavní část oslav zahájí v pátek 13. srpna
dopoledne pracovní setkání starostů na téma
„Města a městečka na Moravě po vstupu do
Evropské unie“. Odpoledne se koná slavnostní
setkání významných hostů v prostorách radnice. Večer bude sehrána v Zámeckém parku
divadelní komedie „Magnetismus srdce“.
Sobota 14. srpna 2004 začne, tak jako
před sto lety, slavnostní mší v kostele sv.
Bartoloměje. V deset hodin se otevře radnice k
prohlídce, můžete vystoupit i na radniční věž,
poslechnout si dechovou hudbu Topolanka
na náměstí, folklorní muziku Linda ve dvoře
radnice, folkovou kapelu Taurus před kinem.
Radniční dvůr nabídne červené a bílé víno,
koláčky a limonádu zdarma. Výrobky uměleckých řemesel, další občerstvení a atrakce v
okolí radnice doplní kočáry a koňské povozy.
Účastníci oslav budou mít v tento den i příležitost prohlédnout si napajedelský zámek a
v 17 hodin začnou na Klubu kultury tradiční
„Moravské chodníčky“, setkání folklorních
souborů Slovácka, Valašska a Hané.
V neděli se uskuteční „Sportovní den“,
vážná i nevážná utkání na napajedelských
sportovištích.
Všechny akce s podrobnými informacemi
budou včas plakátovány.
IN

Soutěž pro všechny!
Místostarostka města Napajedla Ing.
Irena Brabcová vyhlašuje výtvarnou
a fotografickou soutěž „Stoletá radnice
v Napajedlích“. Vaše díla s tematikou
radnice můžete doručit do konce září na
Městské informační centrum v budově
městského kina. Hlavní cenou soutěže je
digitální fotoaparát. Výtvarná díla a fotografie nejsou omezena formátem, věkem,
ani bydlištěm autora. Výstava nejlepších
prací se uskuteční v říjnu.

Úprava náměstí
Až do 15. srpna potrvají úpravy Masarykova náměstí, spočívající ve stavbě autobusové
zastávky, chodníků, středového ostrůvku
a rekonstrukce osvětlení. Do této doby je
komunikace uzavřena v úseku od výjezdu z
ulice Obchodní až po výjezd z ulice Na Kapli.
Objízdná trasa je stanovena po ulici Sadová
a Na Kapli. Autobusová zastávka ve směru
na Otrokovice a Zlín je během uzavírky beze
změny, ve směru na Uherské Hradiště je
umístěna před radnicí MěÚ Napajedla.
Druhá etapa výstavby na náměstí potrvá
od 15. srpna do 15. září a během ní bude vybudován zelený pás, který oddělí komunikaci
od parkovacích ploch. Tyto stavební práce
budou prováděny již za plného provozu.
Autobusová zastávka ve směru na Otrokovice
a Zlín bude během těchto prací posunuta do
prostoru před poštou, zastávka ve směru na
Uherské Hradiště bude již plně funkční. -r-

Zůstávám v Radě města
vzkazuje všem svým voličům Mgr. Tomáš
Zatloukal.
Jaké jsou další plány tohoto nejmladšího
českého europoslance, něco víc o jeho osobě
i přání čtenářům Napajedelských novin - to
všechno se dočtete na straně 4.

Městský informační systém - čtěte na str. 7

DNES SI PØEÈTETE
 Z jenání městské rady a zastupitelstva
 Odjezdy autobusů
 Vodácká Francie
 Zásady a podmínky pro prodej bytů
 Požární ochrana
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Z jednání zastupitelstva a rady města
Rada města dne 31. května 2004

Majetkové záležitosti

• vybrala na základě obálkové metody nejvhodnější nabídku zájemců o koupi pozemku
v ulici 2. května pro výstavbu individuálního
bydlení i s možností vybudování drobné výroby či služeb, kterou učinili Martina a Karel
Řezaninovi, bytem Napajedla,
• schválila pronájem nebytových prostor v
domě č. p. 94 ul. Palackého, dříve užívané jako
Blatnická vinárna Pavlu Šuškovi a souhlasí
se změnou užívání na hostinskou činnost,
• souhlasila se zrušením nájemní smlouvy
se společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE
a.s. na část pozemku p. č. 1732/1 v k. ú.
Napajedla, Finanční záležitosti, souhlasila
se změnou rozpisu rozpočtu v rámci § 6171
– činnost místní správy dle návrhu,
• vzala na vědomí zrušení vyhlášené
soutěže „Rozkvetlé město 2004“ pro nezájem z
řad veřejnosti a souhlasila se změnou rozpisu
rozpočtu – přesun finanční částky 4 000,- Kč ze
soutěže „Rozkvetlé město“ na kácení stromů
- Kalvárie, Boříčko.

Správní záležitosti

• jmenovala Martinu Gregorovou s účinností od 1. 6. 2004 vedoucí organizační složky
Kino Napajedla,
Rada města 7. června 2004

Spoleènosti mìsta

• jako jediný společník v působnosti valné
hromady NTV cable s.r.o. byla seznámena s
výroční zprávou společnosti NTV cable s.r.o.
za rok 2003 a vzala ji na vědomí.

Rùzné

• schválila uzavření smlouvy o dílo č.
7/2004 se Zdeňkem Gazdošem na provedení
akce „rekonstrukce elektroinstalace DDM
Napajedla“,
• schválila vyhodnocení nabídek provedené komisí pro otevírání obálek a komisí pro
posouzení a vyhodnocení nabídek na výběr
dodavatele akce „Stavební úpravy tělocvičny
ZŠ Komenského 298“.
Zastupitelstvo města dne 14. 6. 2004

Bytové záležitosti

• schválilo Zásady pro prodej bytů z
majetku města Napajedla s účinností dnem
schválení,
• schválilo kupní smlouvu na prodej bytu
č. 1377/6 na ul. Zábraní – dle předloženého
návrhu Gabriele Havránkové, cena 381.011,Kč za byt a 2.753,- Kč za podíl na pozemku a
pro případ odstoupení zájemce – odmítnutí
uzavření kupní smlouvy schválilo prodej
zájemcům v pořadí, určeném výší nabídnuté
ceny: 2. Roman a Lenka Prokopovi, 3. Lenka
Veselá, 4. Ing. Renata a Josef Nechvátalovi a
5. manž. Jan a Andrea Vojtáškovi,
• schválilo vyčlenění bytu 2+1 v domě č.
p. 87 Masarykovo náměstí z bytového fondu.

Majetkové záležitosti

• odložilo rozhodnutí o prodeji pozemků
KN p. č. 2152/358 až 2152/350 po dořešení

obytné zástavby na pozemcích Pozemkového
fondu ČR,
• schválilo prodej pozemků mezi rodinnými domy v ulici Dvořákova a Lány jejich
uživatelům,
• schválilo prodej pozemků pod čerpací
stanicí PHM společnosti BENA – DIESEL a.s.,
• schválilo prodej pozemků v ulici 2. května
pro výstavbu individuálního bydlení i s možností vybudování drobné výroby či služeb, které
nebudou obtěžovat okolní obytnou výstavbu,
vybranému zájemci s nejvyšší nabídkou – Martině a Karlu Řezaninovým, dle nabídnuté ceny
425.000,-- Kč za oba pozemky,
• souhlasilo s umístěním stavby protipovodňové hráze na pozemcích ve vlastnictví
města.

Spoleènosti mìsta

• schválilo účetní závěrku společnosti
Technická správa města, s.r.o. za rok 2003 a
rozdělení zisku společnosti takto: rezervní fond
10 000,- Kč, nerozdělený zisk 21 954,53 Kč,
• schválilo účetní závěrku společnosti NTV
cable s.r.o. za rok 2003 a řešení vzniklé ztráty
navrženým způsobem: hospodářská ztráta za
kalendářní rok 2003 bude zaúčtována na účet
„Hospodářský výsledek minulých let“ a bude
vyrovnána ze zisku společnosti v následujících
letech,
• schválilo účetní závěrku společnosti
NBTH, s.r.o. za rok 2003 a řešení vzniklé ztráty
navrženým způsobem: hospodářská ztráta za
kalendářní rok 2003 bude zaúčtována na účet
„Hospodářský výsledek minulých let“ a bude
vyrovnána ze zisku společnosti v následujících
letech.
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města Napajedla na 3. dostihovém dni ve
Slušovicích.

Rùzné

• schválilo návrh zadání ke změně č. 2
územního plánu města Napajedla, jako závazný podklad pro zpracování návrhu změny č.
2 územního plánu města Napajedla,
• schválilo návrh zadání ke změně č. 3
územního plánu města Napajedla pro lokality
Šardica, Dolní Padělky, ulice Sadová, Lůžko a
Stará Hora, jako závazný podklad pro zpracování návrhu změny č. 3,
• seznámilo se s trasou rychlostí silnice R
55 na katastru města Napajedla podle předané
aktualizované dokumentace z května 2004 k
územnímu řízení „Silnice R 55, Otrokovice,
obchvat JV“, zpracovatel Silniční projekt, spol.
s r.o., Brno, ing. R. Drnec, a schválilo navržené
řešení R 55 na katastru města Napajedla,
• souhlasilo s předloženým plánem obnovy
a optimalizace dětských hřišť na území města
Napajedla,
• schválilo termíny konání zasedání zastupitelstva města na II. pololetí r. 2004 dle
předloženého návrhu.

Bez usnesení

• seznámilo se se zápisem z jednání dozorčí
rady NBTH, s.r.o. dne 20. 5. 2004 ,

Finanèní záležitosti

• schválilo Závěrečný účet města Napajedla
za rok 2003 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením města,
• schválilo výši neinvestičních výdajů na
1 žáka za rok 2003 v napajedelských školách
ve výši 4 887,- Kč a stanovilo příspěvek za rok
2003 ve výši 3 500,- Kč na 1 žáka pro okolní
obce, jejichž žáci navštěvují základní školy v
Napajedlích,
• schválilo rozpočtové opatření č. 8/2004
ve výši 68 000 Kč z důvodů posílení provozní
rezervy,
• schválilo rozpočtové opatření č. 12/2004
ve výši 108 000 Kč z důvodu úhrady předpokládaných výdajů spojených s údržbou ČOV
v Napajedlích,
• schválilo rozpočtové opatření č. 14/2004
ve výši 91 000 Kč za účelem úhrady výdajů
spojených se studií zásobování teplem areálu
škol,
• souhlasilo s návrhem Smluv o návratné
půjčce příspěvkové organizaci Mateřská škola
Napajedla, Komenského 1159
• schválilo rozpočtové opatření č. 16/2004 o
přesunu finančních prostředků v objemu 500 tis.
Kč za účelem úhrady zvýšených výdajů spojených s rekonstrukcí Masarykova náměstí,
• schválilo poskytnutí příspěvku 10.000,- Kč v roce 2004 společnosti Turf Rekord, a.s.
na dotaci jednoho dostihu s názvem Cena

Oprava stoleté střešní krytiny
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• seznámilo se s předloženým přehledem
stavu plnění usnesení zastupitelstva města ke
dni 31. 5. 2004.

Správní záležitosti

• schválilo obecně závaznou vyhlášku č.
3/2004 (OZV), kterou se ruší OZV č. 2/1998
Tržní řád (včetně OZV č. 1/2003 měnící OZV
č. 2/1998) s účinností dnem: 20. 8. 2004 (tj.
dnem, kdy nabude platnosti tržní řád vydaný
jako nařízení radou obce),
• souhlasilo s ukončením smluvních vztahů
týkajících se převodu 14 384 kusů a 22 286
kusů akcií emitovaných akciovou společností
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., vyplývajících
ze smluv, které byly dne 17. září 2002 uzavřeny
mezi městem Napajedla na straně jedné a
Českou spořitelnou, a.s. na straně druhé (přičemž práva a povinnosti z těchto smluv byly
následně Českou spořitelnou, a.s. postoupeny
na akciovou společnost Jižní vodárenská, a.s.)
za těchto podmínek:
- bude uzavřena dohoda s akciovou společností Jižní vodárenská, a.s., na základě které
budou zrušeny všechny v této věci uzavřené
smlouvy a navazující právní dokumenty a akcie emitované akciovou společností Vodovody
a kanalizace Zlín, a.s. zůstanou v majetku města
Napajedla,
- součástí dohody uzavřené mezi akciovou
společností Jižní Vodárenská, a.s. a městem
Napajedla bude ujednání, že město Napajedla
nebude povinno vrátit zálohu na kupní cenu
za akcie ve výši 4.693.760,-- Kč, která mu byla
zaplacena, eventuálně bude město Napajedla
povinno vrátit pouze symbolickou částku (do
1.000,-- Kč).
V případě, že výše uvedený postup nebude
akciovou společností Jižní vodárenská, a.s.
akceptován, bude město Napajedla postupovat
podle uzavřených smluv.
Rada města dne 28. června 2004

Správní záležitosti

• schválila pro rok 2004 provedení přezkumu hospodaření města a interního auditu
auditorskou společností HZK audit s.r.o.,
• schválila pro rok 2004 provedení finančního auditu u příspěvkových organizací města
a obchodních společností města auditorskou
společností HZK audit s.r.o.,

Finanèní záležitosti

• schválila rozpočtové opatření č. 22/2004 o
přesunu finančních prostředků ve výši 10 000,Kč za účelem úhrady výdajů spojených s
malováním místností po rekonstrukci osvětlení
v prostorách Domu dětí a mládeže,
• neschválila poskytnutí příspěvku ve výši
4 000,- Kč v roce 2004 ve prospěch Nadace pro
transplantaci kostní dřeně,
• schválila změnu rozpisu rozpočtu za
účelem financování výkupu pozemků pro
město.

Majetkové záležitosti

• souhlasila s umístěním stavby „Revitalizace Halenkovického potoka“ a jejím trvalým
užíváním na pozemku k. ú. Napajedla,
• schválila pronájem části pozemku za
účelem zřízení letní předzahrádky Josefu
Gardoňovi, bytem Zlín, na dobu určitou, každoročně v době letních měsíců konče dnem

30. 8. 2006. V případě spáchání přestupku
proti veřejnému pořádku při provozování
této předzahrádky bude pronájem pozemku
s okamžitou platností ukončen,
• schválila pronájem části pozemku p. č.
6480 společnosti Plynosystém s.r.o. na dobu
neurčitou za účelem vybudování parkoviště,
které bude sloužit během otevírací doby
provozovny v ul. Podzámčí č. p. 60 pro její
zákazníky,
• souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem nebytových prostor se společností Napajedelská elektromontážní spol. s r.o. v
kotelně „C“.

Rùzné

• schválila vyhodnocení nabídek provedené komisí pro otevírání obálek a komisí pro
posouzení a vyhodnocení nabídek na výběr
dodavatele akce „Nadstavba a stavební úpravy
DPS Pod Kalvárií, Napajedla“,
• doporučila zpracování studie skateboardového hřiště a následné protihlukové
studie v lokalitě ulice Sadová (škvárové
hřiště vedle tribuny fotbal. stadionu) v k. ú.
Napajedla,
• schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností VW WACHAL a.s. na akci „stavební
úpravy tělocvičny ZŠ Komenského 298, Napajedla“,
• neschválila žádost o umístění dopravní
značky B1 „zákaz vjezdu všech vozidel“ pro
daný úsek přístupového chodníku k činžovním domům č. p. 837, 1022, 1023, 1024 v ulici
Jiráskova,
• schválila umístění vodorovné dopravní
značky V12c „zákaz stání“ na levé straně u příjezdu k domům č. p. 725, 726 v ulici Husova,
• neschválila žádost o prodloužení veřejného osvětlení místní komunikace na Šardici,
• souhlasila s prodloužením povolení k
vypouštění předčištěných odpadních splaškových vod z biologické ČOV při čerpací stanici
PH Benzina a.s. v ulici Nádražní, Napajedla,
• souhlasila s uzavřením smlouvy na svoz
skelných střepů se společností EPR PAPÍR s.r.o.
Praha na území města Napajedla,
• schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností Technická správa města, s.r.o.,
Napajedla na provedení akce „rekonstrukce
veřejného osvětlení na Masarykově náměstí
v Napajedlích“,
• schválila udělení výjimky z OZV č. 3/2002
pro pořádání Večerů před klubem v období
červenec – srpen 2004. Prodloužení trvání hudební produkce do 01:00 hodin následujícího
dne,
• schválila smlouvu o hudební produkci s
dechovou hudbou Stříbrňanka pro pořádání
vánoční besedy s důchodci.

Bez usnesení

• Ing. Slavomír Hons seznámil přítomné s
výsledky přezkoumání hospodaření organizací založených a zřízených městem Napajedla
a přezkumu hospodaření města za rok 2003
Zastupitelstvo města dne 28. 6. 2004

Finanèní záležitosti

• schválilo rozpočtové opatření č. 21/2004
v objemu do 300 000,-Kč na opravu střechy
domu č. p. 1350 – 1351 v ul. Nábřeží a pověřilo
Radu města výběrem dodavatele
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• schválilo rozpočtové opatření č. 20/
2004:
- navýšení příjmové části rozpočtu ve třídě 3
– kapitálové příjmy o částku 384 000,- Kč, ve
výdajové části rozpočtu navýšení oddílu
64 – Ostatní činnost (rezerva) o částku 384
000,- Kč
- přesun finančních prostředků z oddílu
64 – Ostatní činnosti (rezerva) ve výši
85 000,- Kč do oddílu 36 – Bydlení, služby
a územní rozvoj za účelem vrácení zálohy
na kupní cenu pozemku (100 %) ve výši
84 820,- Kč Karlu Návojovi

Rùzné

• schválilo prodej stavebních objektů SO
01 – doplnění kanalizace, SO 02 – úpravy pro
přečerpací stanici a PS 101 – přečerpací stanice
dle vyhlášeného záměru firmě Plemenářské
služby a.s. se sídlem Otrokovice, U Farmy
275
• seznámilo se s návrhem na upřesnění
přijatého usnesení č. 77/6/2004 ze dne 14. 6.
2004 o ukončení smluvních vztahů týkajících
se převodu akcií VaK Zlín, a.s. a přijalo nové
usnesení v tomto znění: navrhuje ukončení
smluvních vztahů týkajících se převodu 14
384 kusů a 22 286 kusů akcií emitovaných
akciovou společností Vodovody a kanalizace
Zlín, a.s., vyplývajících ze smluv, které byly dne
17. září 2002 uzavřeny mezi městem Napajedla
na straně jedné a Českou spořitelnou, a.s. na
straně druhé (přičemž práva a povinnosti z
těchto smluv byly následně Českou spořitelnou, a.s. postoupeny na akciovou společnost
Jižní vodárenská, a.s.) za těchto podmínek:
bude uzavřena dohoda s akciovou společností
Jižní vodárenská, a.s., na základě které budou
zrušeny všechny v této věci uzavřené smlouvy a navazující právní dokumenty a akcie
emitované akciovou společností Vodovody a
kanalizace Zlín, a.s. zůstanou v majetku města
Napajedla, součástí dohody uzavřené mezi
akciovou společností Jižní Vodárenská, a.s. a
městem Napajedla bude ujednání, že město
Napajedla nebude povinno vrátit zálohu na
kupní cenu za akcie ve výši 4.693.760,-- Kč,
která mu byla zaplacena.Tato částka je považována zastupitelstvem města jako úplata
za poskytnutí hlasovacích práv spojených s
předmětnými akciemi.
-r-

Výzva majitelům pozemků
Kontrola stavu pozemků v katastrálním
území Napajedla, kterou provedlo oddělení životního prostředí Městského úřadu Napajedla,
potvrdila, že i nadále zůstávají některé pozemky bez základní údržby – sečení trávy.
Vyzýváme proto všechny vlastníky zahrad,
ovocných sadů, luk, pastvin a orné půdy, aby
okamžitě zajistili již opožděné sečení trávy a
údržbu svých pozemků. Neudržované pozemky
jsou nebezpečným zdrojem rozšiřování plevelů
a škůdců a biologický a estetický stav těchto
pozemků narušuje i vzhled našeho města.
Údržbu pozemků nám všem – vlastníkům
zemědělské půdy ukládá zákon o ochraně
zemědělského půdního fondu č. 334/1992
Sb., který ve svém znění myslí i na sankční
záležitosti.
St. Kozmíková, odd. životního prostředí
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Poděkování
Vážení a milí přátelé, spoluobčané,
politika a kolektivní sporty mají mnoho
společného, i když se to na první pohled
nezdá.
V obou těchto společenských fenoménech jsou velcí vítězové a malí poražení a většinou o poctách (pro vítěze) a
zapomenutí (pro poraženého) rozhoduje
síla kolektivu.
Sám jedinec, byť sebelepších
kvalit, neznamená nic. V politice i ve
sportu. Teprve síla spoluhráčů, voličů,
příznivců a fandů vytvoří předpoklad
úspěchu.
Jak jistě víte, byl jsem v červnu zvolen
– společně s 23 dalšími kolegy z České
republiky – za poslance do Evropského
parlamentu. Je to obrovský úspěch nejen
můj, ale také volební koalice, která mě
na kandidátku nominovala, Sdružení
nezávislých kandidátů – Evropští demokraté.
Bez Vás, bez Vašich více jak 4 000
preferenčních hlasů, bych to ovšem
nedokázal. Zůstal bych pouhým kandidátem, který bude čekat na další
příležitost.
Proto Vám všem z celého srdce děkuji
za Vaše hlasy, které jste odevzdali buď
koaličnímu sdružení SNK – ED, nebo
přímo mé osobě.
Pokud slovo „poslanec“ vzniklo od
slova „poslání“, je to nesmírně zavazující spojení. Budu se ze všech sil snažit,
abych své poslání ve funkci europoslance
beze zbytku naplnil. Zároveň zůstávám
ve funkci člena Rady města Napajedla
a věřte mi, že to není a nebude pouze
prázdné gesto, naopak.
Ještě jednou děkuji za Vaši pomoc,
podporu a přízeň.
Váš Tomáš Zatloukal.

Mgr. Tomáš Zatloukal - nejmladší europoslanec České republiky.

Ustavující jednání nejsilnější poslanecké frakce v Evropském parlamentu EPP-ED (Evropská
lidová strana – Evropští demokraté)

Stručný životopis Mgr. Tomáše Zatloukala
Narodil se v srpnu 1969, takže mu bude
za chvíli rovných 35 let. Je ženatý, manželka
Andrea je nyní na mateřské dovolené, mají
dvě děti: staršímu Péťovi bylo 5 let, mladšímu
Michalovi bude 1 rok. Bydlí v Napajedlích.
Po maturitě studoval v letech 1987 – 1992
na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1993 nastoupil jako
středoškolský učitel do Gymnázia Zlín na
Lesní čtvrti, aby se od roku 1998 stal jeho
ředitelem. Tuto funkci vykonává dodnes,
ale vzhledem ke svému zvolení za poslance

Evropského parlamentu ji bude muset na
podzim opustit. Za dobu jeho „ředitelování“
se stalo Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť jednou z nejprestižnějších a nejuznávanějších
středních škol nejen ve Zlínském kraji, ale v
celé České republice.
Je členem asociace ředitelů gymnázií
České republiky, členem komise pro školství
Rady Zlínského kraje, členem městského
zastupitelstva a člen Rady města Napajedla.
Pan Mgr. Tomáš Zatloukal je bez stranické
příslušnosti.

Nejmladší europoslanec České republiky je z Napajedel
Zvolení poslanci Evropského parlamentu z České republiky jsou ze šesti politických
stran, koalic či seskupení (ODS, KSČM, SNK
– ED, ČSSD, KDU – ČSL, Nezávislí). Kvóta
pro ČR byla stanovena na 24 míst. Nejstarším zvoleným českým europoslancem je
JUDr. Richard Falbr z ČSSD, je mu 63 let.
Nejmladším je naopak Mgr. Tomáš Zatloukal
z Napajedel za SNK – ED, kterému nebylo
v době zvolení ani 35 let!
Nespornými výhodami Mgr. Tomáše
Zatloukala je právě mladistvý elán, přirozená
touha po pracovní seberealizaci ve vysoké
politice, úzké sepětí s rodným regionem a také čistý štít, se kterým vstupuje do desítek
pracovně-politicko-ekonomických vztahů
a vazeb a kuloárových jednání a tahanic.
Mgr. Tomáš Zatloukal si stanovil pro
začátek své europoslanecké kariéry několik
cílů, z nichž základním je především pravidelný kontakt s občany a samosprávou
Zlínského kraje a přinášení aktuálních
a důležitých informací ihned tam, kde je
to nejvíce potřeba. Svoji europoslaneckou
kancelář si nebude proto zřizovat – jako
většina kolegů – v Praze, ale v centru Zlína!
O jejím umístění, telefonických, mailových

či webových kontaktech a návštěvních
dnech, budeme čtenáře NN informovat
v příštím čísle.
Europoslanec Tomáš Zatloukal zatím
v tuto chvíli (pozn. polovina července) ví, že
bude společně se svými kolegy ze SNK – ED
zařazen do nejsilnější frakce Evropského
parlamentu, do EPP – ED (Evropská lidová
strana – Evropští demokraté) společně s kolegy z KDU – ČSL a z ODS. V jakém výboru,
podvýboru, komisi, subkomisi, atd. bude
pracovat, se dozvíme také v příštím čísle
NN. Jeho přáním je stát se členem Výboru
pro kulturu, mládež, vzdělávání, média
a sport a výboru rozpočtového, ale tam je
největší přetlak ze všech nově přijatých
zemí do EU...
„Nezmizím v Bruselu, ani ve Štrasburku“,
prohlásil na červnové tiskové konferenci před
zlínskými novináři pan europoslanec Mgr.
Tomáš Zatloukal. „Sepětí s tímto regionem, s
problémy tohoto kraje je pro mne tak silné, že
se v jeho prospěch budu angažovat v rámci
svých možností, jak jen to půjde. Těším se na
to a ještě jednou děkuji svým spoluobčanům
za důvěru. Zároveň přeji hezké léto všem
čtenářům Napajedelských novin!“
stý
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Rád bych Vám, milí čtenáři, přiblížil průběh
jednoho ze zájezdů, organizovaných odborem
vodních sportů Napajedla. Přestože většina
stěžejních akcí sezony se plánuje na přelomu
roku, rozhodnutí navštívit letos Francii padlo
o něco dříve. Je pravdou, že jsme zvažovali
mezi Korsikou, Skandinávií a Francií, přesto
zvítězil kraj slunce, vína a usměvavých lidí.
Jelikož jsme do jižní Francie nejeli poprvé,
plánování akce nebylo zas tak složité.
Myslím, že právě teď nastal ten správný
okamžik, kdy bych Vás mohl trochu zasvětit
do organizace takového zájezdu. Myšlenka
navštívit nějaký kraj brzy narazí na překážku
- jak se tam dopravit. Prvořadým úkolem je
proto zajistit vyhovující dopravní prostředek
a pak teprve přemýšlet, čím ho naplnit.
Letos se nám to povedlo dokonale.
Všech 13 účastníků se vměstnalo do
jedné Felície a devítimístného Fiatu
Ducato. Pro přepravu lodí, raftu
a nezbytného vodáckého vybavení nám posloužil náš nový
oddílový vozík upravený pro
přepravu lodí (mimochodem,
ten nacestoval za 10 dní tolik, co
jeho sourozenci nezvládnou za
celou svoji životnost – 3 500 km).
Určitě Vás napadlo, jak se taková
horda lidí stravuje. Vozíme veškeré
potraviny s sebou a o nasycení mužstva
se stará dvoučlenná služba měnící se po
dnu. Pro mnohé se tato povinnost stává nejvíce
traumatizujícím zážitkem z celé dovolené. Teď
už zbývá pouze probrat přespávání a můžeme
vyrazit na vodu. Ve Francii, potažmo Itálii, se
dá přespat téměř všude a když se smíříte s
téměř dokonalou absencí teplé vody, máte
vyhráno.
Tak a teď Vás zatížím troškou vodácké teorie. Protože se zabýváme sjížděním převážně
divokých horských toků do obtížnosti WW IV, V
( pro neznalé: Morava v Napajedlích má zhruba
obtížnosti ZW A, pak stupnice pokračuje přes
ZW B,C, WW I až ke hranici sjízdnosti WW
V, VI ), používáme kryté plastové kajaky nebo
rafty hnané lidskou silou pomocí pádel.

Z Napajedel jsme vyrazili ve
čtvrtek 27. května večer směrem Břeclav, Vídeň, Graz,
Villach, Tarvisio, Milano,
Torino. K naší první řece
jsme dorazili v pátek odpoledne a protože jsme byli
všichni unaveni, zavečírkovali
jsme a šli spát. V sobotu po snídani, která se (ostatně jako každý
následující den) odbyla v 8 hodin, jsme
sedli na řeku. Varaita (tak se ta řeka jmenovala) sice neměla moc vody, ale pro začátek to
stačilo. Odpoledne jsme se přesunuli směrem
k Azurovému pobřeží na řeku Roya, která teče
po hranici Itálie s Francií a vlévá se do moře
poblíž Monte Carla. Tady jsme znali místo k
přespání, takže služba mohla záhy konat své
povinnosti s přípravou večeře.
Nedělní ráno proběhlo ve znamení oprav
vodáckého vybavení, kterému se každý věnoval co nejpečlivěji, protože nás čekal jeden z
nejtěžších, ale zároveň nejhezčích úseků celého
zájezdu. Roya protéká krásným kaňonem, kde

ká Francie 2004
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se těžké úseky střídají s lehkými. I letos si vybrala svou daň v podobě několika rozbitých
lodí, které jsme potom pracně svařovali.
Naše lodě jsou vyrobeny z polyethylenu a
jediná možnost, jak je opravit, je právě svaření
malým propan-butanovým hořákem. Odměnou
za prožitý stres nám byl odpolední odpočinek u
moře. Poté následoval přejezd k řece Vesubie,
která protéká oblastí zvanou Provence v jižní
Francii. Její splutí bylo naplánováno na pondělí
s následným přejezdem do jednoho z nejhlubších kaňonů v Evropě, na řeku Var.
Samotný kaňon i s jeho okolím je charakteristický výrazným červeným zbarvením skal a
jeho splutí je opravdovou vodáckou lahůdkou.
Úterní přesun byl poněkud delší, protože jsme
se přesouvali zhruba 250 km do pevnostního města Briancon, které chrání
průsmyk Montgenevre spojující
Francii s Itálií. Na středu jsme
naplánovali dvě řeky: Clareé
a Guisanne. Obě měly tolik
vody, že jsme raději volili
lehčí úseky pro jejich splutí.
Po nezbytné a dlouho plánované prohlídce části pevnosti
jsme se vydali na řeku Chisone.
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Tuto řeku jsme znali pouze z kilometráže (to
je vodácký průvodce po řekách s popsanými
peřejemi, mosty, jezy…..), takže nikdo pořádně
nevěděl, co nás čeká. Po noclehu jsme našli
nasedací místo a vyrazili na vodu. Chisone je
široká vodnatá řeka. Pro nás končila obtížným
pětkovým úsekem, který se někteří odvážlivci
s úspěchem pokusili splout.
Po cestě domů jsme měli naplánované ještě
dvě řeky: Noce a Passirio. Noce se nachází v
Itálii pod lyžařským střediskem Passo Tonale
a splouváme ji od olympijské slalomové trati
v Mezzaně asi v úseku 15 km. Je dobře známá
českým vodákům nejen pro svoji obtížnost
(WW III – WWIV), ale i překrásnou přírodu,
kterou jsme během plavby mohli obdivovat
i my. Po nezbytném vodáckém šramocení
jsme se s trochou nostalgie vydali na
naši poslední řeku, kterou mělo
být Passirio. Měli jsme trochu
problémy najít vhodné místo pro
nocleh, protože Passirio teče v
úzkém, hustě obydleném údolí,
ale všechno dobře dopadlo a
poslední večírek mohl začít.
Ráno jsme sice v omezeném
počtu, ale přece jen spluli úsek
ze San Leonarda v délce asi 10
km protkaný množstvím nebezpečných stupňů, kterým jsme se raději
vyhýbali. Po sbalení vodácké výstroje
a nezbytné svačince jsme se vydali na
osmisetkilometrový přesun do Napajedel.
Ti, co trochu cestují, vědí, že přesunout se z
místa na místo je asi to nejhorší, co cestovatel
na svých poutích zažívá. Přesto jsme zhruba
dvanáctihodinový přejezd zvládli bez sebemenších problémů a v neděli kolem druhé
hodiny ranní dorazili na loděnici. Po vybalení
věcí se všichni účastníci výpravy rozprchli do
svých postelí.
Atmosféra výpravy se dost těžko popisuje
a tak přidávám několik obrázků k dotvoření
celkového dojmu. Kdybyste se k nám někdy
chtěli přidat, neváhejte, nikoho jsme zatím
nevyhnali.Tak ahoj na vodě.
Za odbor vodních sportů KČT Napajedla při
TJ Fatra Slavia stvořil Milan „Motýl“ Mičák.
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Do Uherského Hradiště

Odjezdy autobusů z Napajedel
Z autobusového nádraží
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Do Brna
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Do Brna

x

16.48 17.45 18.35 18.58 19.17 19.49 19.55

+

6

19.24 22.37

x

14.26 14.30 14.46 15.00 15.03 15.28 16.39
x

x

6

14.45 17.10 17.18 17.25 18.04 18.40 18.55

12.21 12.23 13.15 13.24 13.58 14.00 14.10
x, c

x

x

8.45 10.00

Od spořitelny
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Vysvětlivky:
x - jede v pracovní den
+ - jede v neděli a státem uznaný svátek
1-7 - jede v určitý den v týdnu (pondělí – neděle)
a - jede 1 - 5
b - jede v sobotu a neděli
c - jede od 1. IX.
d - nejede 19. VII. – 16. VIII.
e - jede
f - nejede 27. a 29. XI.
g - jede 27. a 29. XI.
h - nejede 17. XI.
i - nejede 28. IX., 28. X. a 17. XI.
j - jede do 31. VIII.
k - jede 17. XI.
m - nejede 28. 10.
Odjezdy ze Zlína – bez značky jsou odjezdy z
autobusového nádraží
S - odjezdy ze Svit - Obchodní centrum
A, S - odjezdy z autobusové nádraží i Svit Obchodní
centrum
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Odjezdy autobusů z Pohořelic
do Napajedel
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Odjezdy autobusů do Napajedel
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Městský informační systém
Informativní dopravní značení ve městě
je v těchto dnech doplňováno o místní značení
– ulice, místní cíle, zóny. Podle možností jsou
značky umisťovány přednostně na dosavadních sloupech podél komunikací, částečně
pak na sloupcích nových.
V srpnu bude akce pokračovat vytvořením informativního systému pro pěší a
cyklisty. Tabulky na pěti nových sloupcích
ponesou slovní označení cíle doplněné o
piktogramy Sloupky budou umístěny na
náměstí, u kostela, u zámeckého parku,
na autobusovém nádraží a na křižovatce
u Asterixu.
Dodavatelem městského orientačního systému je firma mmcité Zlín. Návrh
dopravního značení vychází z ČSN a byl
projednáván se silničním úřadem, dopravním inspektorátem a správci komunikací.
Informační cíle a jejich počet byl doporučen
pracovní skupinou při stavební komisi a
schválen radou města. Přestože bude výsledkem „pouze“ čtyřicet nových značek a pět
orientačních sloupků, nebyla příprava této
akce vůbec jednoduchá. Omezeni financemi
jsme vytvořili základní kostru systému, která
bude postupně doplňována.
Vaše podnětné připomínky k doplnění
zasílejte na e-mail: brabcova@napajedla.cz
nebo je vložte do schránky MěÚ na rohu
spořitelny.
Ing. Irena Brabcová, místostarostka
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Nové knihy v Knihovně Napajedla
Nauèná literatura

 David Petr Šumava – Lipno, Šumava
– Železnorudsko. Turističtí průvodci.

Cestopisy

 Adámek Hynek Island. Seznámení s
životem na Islandu.
 Novotný Vojtěch Papuánské (polo)pravdy. Vyprávění o největším tropickém
ostrově Nová Guinea a státě Papua-Nová
Guinea.

Literatura faktu

 Eben Marek: Na plovárně. Rozhovory
se zajímavými lidmi z televizního pořadu
populárního moderátora.
 Holoubek Jaroslav, Pajer Alan: Teď
už to můžu říct. Alan Pajer působil 13 let na
Hradě jako fotograf. Bylo to v prezidentském
období Václava Havla. Kniha obsahuje řadu
fotografií, které jsou doplněny různými historkami z jeho působení.
 Frýbová Zdena: Dvě dámy v tísni. Autobiografická kniha o bezstarostném putování
dvou přítelkyň Švýcarskem a Francií.
 Sichtermann Barbara: Slavné páry.
Padesát příběhů nejslavnějších milostných
dvojic světových dějin.

 Šedivý Zdeněk: F. Domeček – mučírna na Hradčanech. Po únorovém puči v roce
1948 došlo k dlouhé řadě vykonstruovaných
procesů. Obžalovaní byli krutě mučeni a
přiznávali se k činům, kterých se nikdy
nedopustili. To se dělo mimo jiné i v objektu
na Hradčanech, známém jako „domeček“ či
„hradčanský domeček“.

Beletrie

 Birkner-Mahler Frieda: V sedmém
nebi. Čtyři skoro dospělé děti Roberta
Sőllnera nemají nic proti tomu, když se
jejich ovdovělý otec tu a tam zamiluje. Jeho
avantýry však nesmějí zajít tak daleko, aby
jim přivedl domů nevlastní matku.
 Bradbury Ray: Zbavme se Constance. Bývalá hollywoodská hvězda Constance
prchá před démony vlastní minulosti a už
nedokáže rozlišit mezi životem skutečným
a hraným.
 Buron Nicole de: Máš přece všechno,
abys byla šťastná. Humorně laděný příběh
zralé ženy, které se a náhle ocitá v depresi.
 Clancy Tom: Tygří zuby.
Teroristé se chystají zasadit Americe nový
úder. Při jeho přípravě se spojí s kolumbijskými drogovými barony.
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Zásady a podmínky pro prodej bytů z majetku města Napajedla ze dne 14. 6. 2004
Prodej bytů z majetku města je prováděn v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. ze
dne 24. 3. 1994, kterým se upravují některé
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o
vlastnictví bytů).

hranice a o zastavení prodeje při poklesu
zájemců pod tuto hranici rozhodne rada města,
kterou zastupitelstvo k tomu tímto zmocňuje.
V tom případě rada navrhne ZM, aby rozhodlo
o dalším postupu.

I. Výbìr bytù urèených k prodeji

3.1 Zákonnou podmínkou uskutečnění
prodeje bytů je písemné prohlášení majitele
bytu a spoluvlastníka budovy, tj. města Napajedel, že v budově zřizuje jednotky dle zákona
č. 72/1994 Sb.
3.2 V souladu s ustanovením § 22 zákona
č. 72/1994 Sb. město Napajedla jako dosavadní
vlastník bytu, jehož nájemce je fyzická osoba,
nabídne dle podmínek zásad uvedených dále
přednostně nájemci odkoupení jím užívaného
bytu ve lhůtě 6 měsíců.
3.3 Nevyjádří-li se nájemce k nabídce na
odkoupení bytu v zákonné lhůtě,(nabídku
nepřijme) může město postupovat podle §
22 cit. zákona, tzn. i nabídnout byt k prodeji
jiné osobě.
3.4 Po dobu jednoho roku od uplynutí
zákonné lhůty pro přijetí nabídky (6 měsíců)
má dosavadní nájemce bytu, tj. oprávněný
uživatel, právo na jeho přednostní nabytí do
vlastnictví za podmínek stanovených v § 606
občanského zákoníku. Nabídka musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky
převodu. Smlouvu o převodu bytové jednotky
je nájemce za výše uvedených podmínek povinen uzavřít do 3 měsíců ode dne doručení
nabídky, jinak jeho přednostní právo nabytí
bytové jednotky zaniká.
3.5 Nebytový prostor-ústředna – jednotka
č. 1365/9 bude městem nabídnuta ke koupi
do spoluvlastnictví vlastníků a nájemců
bytů v domě, jak se o koupi dohodnou. Pro
nájemce jednotek v domě je odkoupení nebytového prostoru podmínkou odkoupení
bytu. (VII.3)
3.6 Odklad prodeje jednotky – byt č.2/1376
ul. Zábraní z prodeje podle těchto Zásad. Prodej této jednotky se odkládá do doby, kdy bude
nastolen právní stav, tj. do dne, kdy nabude
právní moci rozsudek soudu ve věci přivolení
k výpovědi bytu nájemci. Do počtu jednotek v
domě pro účely poskytnutí slevy (4.3) se tato
jednotka nezapočítává.

1.1 Prodej jednotek, tj. jednotlivých bytů
a nebytového prostoru, a s každou jednotkou
spojeného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy bude realizován v
těchto domech:
1.2 Doprodej
- bytů v domě čp. 1365-1367 na ulici Zábraní
(21 bytů, 1 nebytový prostor (ústředna)
- bytů v domě čp.1376-1377 na ulici Zábraní
(11 bytů, z toho je již jeden ve volném
prodeji) - 1 byt viz poznámka v bodě 3.6
1.3. Prodej s podmínkou v čl. II
- bytů v domě čp. 1332-1333 ul. Nábřeží
(počet bytů 48, 80% tj. 38)
- bytů v domě čp. 1350-1351 ul. Nábřeží
(počet bytů 48, 80% tj.38)
- bytů v domě čp. 1290-1292 ul. Nerudova
(počet bytů 21, 80% tj. 17)

II. Podmínka pro prodej bytù
(v domech, kde s prodejem dosud nebylo započato –1.3): závazně projevený
zájem nájemců byt koupit takto:
2.1 Město Napajedla (dále „město“) zašle
každému nájemci výzvu k vyjádření zájmu
nájemce byt koupit do 3 měsíců od schválení
Zásad a stanoví lhůtu 1 měsíc k odpovědi
zájemce a formu odpovědi.
2.2 Výzva bude obsahovat všechny podmínky prodeje (viz dále).
2.3 Neobdrží-li město ve stanovené
lhůtě kladnou odpověď zájemců o koupi, a
to ve výši min. 80% oslovených nájemců z
celkového počtu nájemců v domě tzv. kvalifikovaný zájem (viz počty v 1.3), město může
od prodeje upustit. V případě zájmu všech
nájemců v domě může město rozhodnout,
že zvolí druhou možnou formu privatizace
– prodej (celého) domu do spoluvlastnictví
nájemců. Prodej domu, zásady a podmínky
prodeje schválí ZM.
2.4 Zájemce projeví zájem o koupi (2.3) závazkem uzavřít na výzvu města (3.2) smlouvu
o koupi bytu, a až nastane splnění podmínky
v 2.3, na výzvu města složí zálohu na účet
města ve výši Kč 5.000,-- s tím, že souhlasí s
tím, že záloha bude zúčtována na kupní cenu
včetně plateb souvisících, dojde-li ke koupi
bytu, a v případě, že zájemce od zájmu byt
koupit odstoupí, bude záloha zúčtována na
úhradu závazku zájemce k zaplacení smluvní
pokuty ve výši Kč 5.000,-- kterou si prodávající
a kupující pro případ odstoupení zájemce od
závazku byt koupit sjednávají. V případě, že
k prodeji bytu nedojde z jiných důvodů (nedojde-li ke splnění podmínky 2.3 či z důvodu
straně města), město zájemci zálohu vrátí.
2.5 Město Napajedla si ve výzvě (3.2) vyhrazuje právo prodej bytu odvolat (zastavit),
např. poklesne-li počet zájemců o koupi (nájemců) pod stanovenou hranici. O stanovení

III. Nabídka pøevodu jednotky nájemci
(ze zákona)

IV. Smlouva o koupi jednotky
a s ní spojeného spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy
a spoluvlast. podílu na pozemku
4.1 Kupní cena bytu a s ním spojeného
spoluvlastnického podílu na společných
částech budovy (dále „cena bytu“)
4.1.1 Cena bytu při prodeji nájemci je stanovena součinem výměry celkové podlahové
plochy bytové jednotky včetně sklepních prostor definované v Prohlášení vlastníka a ceny
za 1 m2 této plochy ve výši 4.000,--Kč.
4.1.2. Prodej bytu třetí osobě (§ 22 odst.
1 zákona) se uskutečňuje nejvyšší nabídce,
přičemž minimální cena je cena nabídnutá
městem v zákonné lhůtě nájemci (4.1.1)
4.1.3. Kupní cena nebytového prostoru
a s ním spojeného spoluvlastnického podílu

na společných částech budovy – ústředna:
jednotka č. 1365/9 činí: 36 000,--Kč.
4.2. Cena spoluvlastnického podílu na
pozemku
Spoluvlastnický podíl na pozemku je dán
poměrem velikosti podlahové plochy jednotky
(bytu,nebytového prostoru) k celkové ploše
všech jednotek v domě. Podmínkou odkoupení
jednotky podle těchto Zásad je odkoupení
jednak zákonem stanovené části pozemku
(zastavěná plocha domu) a dále okapových
chodníků a přístupových komunikací. Cena
pozemku je stanovena částkou 120,- Kč/m2
4.3. Sleva z kupní ceny
V případě odkoupení všech jednotek (bytů
a nebytového prostoru) v domě jednotlivými
nájemci bude poskytnuta sleva ve výši 10%
z ceny bytu (4.1.1). Sleva se poskytne, jestliže
k prodeji všech bytů v domě dojde nejpozději
do 6 měsíců ode doručení zákonné výzvy ke
koupi bytu (3.2) Sleva bude poskytnuta zpětně,
vrácením části kupní ceny ve výši sjednané
slevy každému kupujícímu, a to nejpozději do
1 měsíce ode dne uzavření poslední smlouvy s
kupujícím a způsobem (převodem na účet či v
hotovosti) stanoveným v kupní smlouvě.

V. Prodej pøípojek k inženýrským sítím
Podmínkou prodeje jednotky je současný
prodej stávající vodovodní a kanalizačních
přípojek (odpadní i dešťové vody), kterou
se stavba připojuje na vodovod a kanalizaci
za dohodnutou kupní cenu Kč 1,--, splatnou
při podpisu smlouvy o koupi bytu s účinky
přechodu vlastnického práva ke dni podpisu
smlouvy (nedochází k přechodu vlastnického
práva vkladem do katastru nemovitostí).

VI. Podmínky úhrady kupní ceny, dlužného nájemného a nákladù prodeje
6.1 Kupní cena, dlužné nájemné a náklady
prodeje jsou splatné ke dni podpisu kupní
smlouvy.
6.2 Úhrada nákladů prodeje.
Vedle kupní ceny za jednotku a s ní spojený
spoluvlastnický podíl na společných částech
budovy, kupní cena za spoluvlastnický podíl
na pozemku a kupní cena za spoluvlastnický
podíl na inženýrských sítích uhradí kupující
ke dni podpisu kupní smlouvy:
- 500,--Kč – poplatek za vklad smlouvy
do katastru nemovitostí a veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy do výše
max. 5.000,-- Kč, mu budou vyúčtovány
- (sepsání smlouvy, případně znalecký
posudek na byt).
6.3 Zbývající náklady spojené s prodejem
(Prohlášení vlastníka, geometrický plán ponese prodávající. Prodávající hradí ze zákona
daň z převodu.

VII. Další ujednání v kupní smlouvì
7.1 Ve smlouvě o koupi bytu se kupující
zaváže k úhradě dluhů na nájemném ve výši
dlužného nájemného ke dni uzavření kupní
smlouvy, se splatností ke dni splat. kup. ceny.
7.2 U prodeje bytu třetí osobě (3.3 a 3.4)
se kupující zaváže k přistoupení k závazku
- dluhu na nájemném (7.1) a k jeho zaplacení
ve lhůtě v 6.1

NAPAJEDELSKÉ
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7.3 Kupující jednotek jsou povinni převzít ve smlouvě o koupi jednotky závazek,
že přebírají práva a závazky odběratele, jak
vyplývají ze smlouvy o dodávce tepla a užitkové vody uzavřené mezi městem Napajedla
a společností NBTH,s.r.o. se sídlem Napajedla,
Komenského 270.

Specifická ujednání, závazky:
1. Kupní smlouvy budou obsahovat
upozornění, že na střeše v domě čp. 1332-33
ul. Nábřeží vázne závazek – pronájem střechy pro umístění antény ve prospěch Český
Mobil a.s. do 29.3.2010 s možností dalšího
prodlužování.
2. Dále upozornění na další technické a
právní otázky: Kotelna na ul. Nerudova má
s bytovým domem č.p. 1290-1291 společné
přípojky inženýrských sítí. Před prodejem
domu je nutné vybudovat pro oba objekty
přípojky samostatně a legislativně vyřešit
osamostatnění obou objektů.
3. V domě čp. 1365 – jednotka č. 1365/9
nebytový prostor – ústředna. Stanoví se podmínka pro kupující bytů, že musejí koupit do
(spolu)vlastnictví také nebytový prostor za
cenu v 4.1.3.
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Díky za pomoc a zájem
Výstava dovedných rukou, pořádaná
napajedelským Svazem tělesně poškozených, získává rok od roku větší oblibu,
která přerůstá hranice regionu. Letos v
červnu ji navštívilo přes sto příznivců a
obdivovatelů ručních prací.
Poděkování za dobrý průběh výstavy patří Evě Přikrylové, ředitelce DDM
za poskytnutí prostoru, M. Novákové,
vedoucí keramického kroužku DDM,
který rovněž přispěl svými pracemi ke
zdaru výstavy. Za sponzorské dary děkujeme Lékárně na Masarykově náměstí,
Stolařství N+N, Kadeřnictví Němcová,
Cukrárně Kolombína, Tabáku Bajaja,
Řeznictví Jochová, Pohostinství Pohlídal
a Potraviny Vrůbelová. STP Napajedla

VIII. Èasový sled prodeje jednotek
a) Jednotky na ul. Nábřeží a ul. Nerudova
• 14. 6. – 14. 9. 2004 Tříměsíční lhůta k zaslání
výzvy města k vyjádření zájmu nájemce
byt koupit (2.1)
• 15. 9. – 15. 10. 2004 Jednoměsíční lhůta
pro odpověď nájemce (2.1)
• 16.10. – 15. 11. 2004 Vyhodnocení zájmu
nájemců, výzva města nájemci ke složení
zálohy Kč 5.000,-- (2.4)
• 15.10. – 15. 4. 2005 Příprava nabídky na
odkoupení bytu (3.2)
• 15. 4. 2005 Odeslání nabídky a začátek běhu
6 měsíční lhůty k přijetí nabídky (3.2)
b) Doprodej jednotek na ul. Zábraní
• 15. 9. 2004 Zaslání nabídky na odkoupení
bytu (3.2) a běh 6 měsíční lhůty k přijetí
nabídky.
Tyto Zásady a podmínky pro prodej
bytů z majetku města byly schváleny
usnesením
č. 48/6/2004 zastupitelstva města dne
14. 6. 2004 a jako tzv. Záměr prodeje - § 39
zák. o obcích byly 18. 6. vyvěšeny na úřední
desce Městského úřadu v Napajedlích (před
schválením kupních smluv v zastupitelstvu
města)
Irena Brabcová, v. r. místostarostka

Foto: Aleš Jirků

Pro město krásnější
Na výzvě k občanům ještě ani neschnul inkoust a už byla zrušena. Pro
nezájem veřejnosti.
Otázka: Myslíte si, že soutěž „Rozkvetlé město“ byl dobrý nápad?
 Občan města, 70 let: „Nás to
bavilo a dělali jsme to rádi, a vy teď
soutěž… „
 Občanka města, 60 let: „Aby to
chuligáni orvali? Každý kousek trávníku
je veřejným záchodkem. Tady nebude
nikdy nic!“
 Občan města, 50 let: „Dejte mi svátek, měl jsem soutěží dost za komoušů.
Ať se stará každý sám o sebe.“
 Občanka, 40 let: „Truhlíky, kytičky, jezírka, kde na to mám brát? Jsem
bez práce. Takové zbytečnosti si strčte
někam.“
 Občan města 30 let: „ Platím z mého příjmu velmi slušné daně a z těch
peněz by se mohla udělat spousta věcí,
jsem ochoten připlatit na nějakou společnou firmu, která se postará o okolí
mého domu. Nechtějte, probůh, abych
se při své práci něčím tak nedůležitým
zabýval, navíc většinu času trávím na
cestách.“
 Občanka města, 20 let: „Rozkvetlé
město? Nevím o tom!“
 Občan města, 10 let: „Ano. Já
mám svoje kytičky, o které se starám.
Mám i svůj záhonek. Zeleň a zdravé
životní prostředí je pro člověka velmi
důležité.“
Anketa je zcela fiktivní. Fotografie
Aleše Jirků jsou opravdové a byly pořízeny na Zámoraví. Dokumentují dva
různé přístupy k přírodě a ke svému
okolí v jedné části města.
-veb-
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Kroje pro cimbálovou muziku
V Základní škole R. Firkušného patří
mezi priority hra v souborech. Jen některým
absolventům se podaří nastoupit dráhu sólového umělce. Spíše se zařadí do různých dechových orchestrů, country kapel, lidových
muzik, skupin populární hudby. Zkušenost
souhry v kolektivu je pro děti velmi přínosná.
Naučit se nehrát jen sám za sebe, vědět, že
i u posledního pultu se rozhoduje o celkové
úrovni vystoupení, to je dobrý vklad do života
nejen hudebního.
Na koncertě komorních souborů ZUŠ R.
Firkušného v červnu vystoupila různá tělesa.
Velký potlesk sklidila cimbálová muzika, která

vznikla v tomto školním roce. Vede ji pan
učitel Josef Mareček. Děti sem chodí rády
a pro inspiraci navštívily Dětskou Strážnici.
Nadchlo je nejen hraní a zpívání, ale také
pestrobarevný rej krojovaných účinkujících.
Vzápětí přišly děti s dotazem: „A kdy my
budeme mít kroj, pane učiteli?“
Návrh na jednoduché kroje, které budou
oblékat současní i budoucí muzikanti je již na
světě. Obracíme se na veřejnost s prosbou o
příspěvek na jejich výrobu.
Informace na tel. 605 360 118. Za jakoukoliv
pomoc děkujeme.
L. Hanáčková
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Netradiční školní výlet
Hledáte tip na ideální dvoudenní výlet?
Můžeme Vám poradit.
Žáci dvou osmých tříd Základní školy
Komenského 268 se zúčastnili velmi zajímavého a netradičního výletu. O jeho originalitu se postarali čtyři členové Občanského
sdružení M2M.
Výlet se konal uprostřed lesů na Hájence
nedaleko Pohořelic. Hlavní aktéři měli pro
mládež připraveno mnoho zajímavých a neobvyklých her jak v přírodě,tak v klubovně. Šlo
převážně o skupinové hry, které vyžadovaly
spolupráci všech členů. Každý z nich však
měl možnost vyjádřit svůj názor a přispět k
vymýšlení nejdokonalejší taktiky, která by
pomohla k vítězství celé skupiny. Při hrách
nešlo mnohdy ani tak o uplatnění fyzických
sil, ale spíše o zapojení mysli.
Výletníci po skončení každé hry čekali netrpělivě na hru další a po celodenním zápolení
uléhali příjemně unaveni s myšlenkou na to,
co nového kluci z M2M vymyslí. A nezklamali.
I druhý den byly hry velmi originální.
Po celou dobu výletu vyzařovala ze všech
zúčastněných žáků, učitelů i organizátorů
spokojenost a dobrá nálady. Kluci z tohoto
občanského sdružení ukázali všem „náctiletým“, že se dá v dnešní uspěchané a přetechnizované době trávit čas netradičním a pro
tělo i duši přínosným způsobem.
Za skvělý výlet jim všem děkujeme.
Žáci a učitelé 8. tříd ZŠ Komenského 268

Zlaté ruce žen
Cimbálová muzika ZUŠ R. Firkušného.

Nové školní rekordy

Vedoucím cimbálové muziky je pan učitel
J. Mareček.

Cimbalistka Petra Hanáčková.

Rozloučení Základní školy Komenského
298 se starým školním rokem bylo velmi sportovní. Výjimečně krásné počasí provázelo
sportovní den dvou stovek žáků druhého
stupně při sportovním dnu na novém hřišti.
Od osmi hodin se rozpoutaly na mnoha stanovištích boje o cenné centimetry a vteřiny ve
sprintu, skoku dalekém, hodu granátem, vytrvalostním běhu a štafetě. Výborné sportovní
výkony, ideální podmínky a možná i vidina
prázdnin daly vzniknout novým rekordům,
o které se zasloužili:
Petr Zábojník, hod granátem, 65 metrů
Ivo Pindur, skok daleký, 528 cm
Ivona Jáňová, Alžběta Bartošová, Pavlína
Zapletalová a Gabriela Zábojníková, štafeta
4x1, 3.52 min.
Možná právě mezi těmito žáky vyrůstá
nový Železný nebo Kratochílová.
Na sportovní den kritickým okem dohlíželi jako hlavní pořadatel I. Pácl a pomocní
rozhodčí K. Marčíková, H. Jurásková, C. Bureš
a S. Gabriel.
Nová škola Napajedla

Před nedělí 20. června zvaly na mnoha
místech našeho města plakátky na výstavu
dovedných rukou. Připravil ji Svaz tělesně
postižených, konala se v Domu dětí a mládeže a jako každoročně byla otevřena od 8
do 17 hodin. Neděle byla deštivá a spoustě
lidí se ven zrovna nechtělo. Překonala jsem
pomyšlení na pohodlí domova a šla se na
výstavu podívet. A byla jsem ráda.
Stejně jako všechny návštěvníky mne
pořadatelky výstavy vítaly úsměvem, nejpozornější vůči všem byla paní Pelcová.
Velkým překvapením bylo skvělé pohoštění
a pořadatelé pamatovali i na děti, které si
mohly koupit pohádkové perníkové chaloupky.
A co všechno jste na výstavě mohli vidět?
Spoustu ručních prací, které prezentovaly
velkou zručnost všech tvůrců. Ať již šlo o
různé textilní ruční práce žen či dřevěné
výrobky mužů. Pod výrobky se nejčastěji
objevovalo jméno Věry Vaculové, netradiční
růže z vlny dodala na výstavu paní Pelcová
a krásná trička zdobená moderní technikou
sestry Tunysovy. Velmi pěkná byla i keramika
dětí z kroužku DDM.
Jen kniha návštěv podpisy příliš neoplývala. Takže, snad příští rok….
Všem, kdo s pečlivostí a láskou výstavu
připravili, mnohokrát děkuji a přeji jim hodně
dalších krásných výrobků, pohodu, zdraví a
štěstí. Za jejich zlaté ruce i srdce.
M. Vaňáčová, Sbor pro občan. záležitosti
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Napajedelské léto
Klub kultury Napajedla pro vás na prázdninové měsíce připravil řadu večerů před
klubem a další ročník setkání s folklorními
soubory Valašska, Slovácka a Hané:
Večery před klubem
 Pátek 23. července FOUR BEATS Jiřího
Macháčka. Chcete zažít J. Macháčka s
rockovou kapelou? Jen do toho.
 Pátek 30. července AVENTIS. Pozor - letos
hraje ještě lépe než vloni.
 Pátek 6. srpna DISCO. Průřez domácí
a zahraniční hudební tvorbou dle chuti
návštěvníků.
 Sobota 7. srpna SLÁVA VÍTĚZŮM. Discovečer pro účastníky nohejbalového
turnaje O pohár města Napajedla.
 Sobota 14. srpna MORAVSKÉ CHODNÍČKY. Třetí setkání národopisných souborů
v režii souboru lidových písní a tanců
RADOVAN.
 Pátek 20. srpna DISCO. Populární melodie
a písničky z filmů a muzikálů.
Srdečně Vás zveme k návštěvě zámeckého parku.

Čechomor Krušovice tour 2004
Po prvních dvou úspěšných koncertech,
které proběhly v dubnu 2004 v Bratislavě a
Praze, vyráží jedna z nejzajímavějších českých
hudebních skupin ČECHOMOR na pokračování – v letošním roce jediného – turné s názvem
„Čechomor Krušovice tour 2004“. Během
letních měsíců navštíví s novým programem
(repertoár bude obohacen o nové písně) dvanáct českých a moravských měst. Koncerty se
uskuteční na méně tradičních místech – hradech, zámcích, ale také amfiteátrech.
A proč spojení Čechomoru a Královského
pivovaru Krušovice? Krušovický pivovar je
jeden z nejstarších, byl založen již v roce 1517
a stejně jako skupina Čechomor navazuje na
časem prověřené tradice naší země… Ať už v
podobě starých písní, nebo tradiční receptury
vaření piva…
Čechomor Krušovice tour 2004:
23.07. Hradec nad Moravicí – zámecké nádvoří
30.07 Lipnice nad Sázavou - amfiteátr
31.07 Slavkov u Brna - zámecký park
06.08. Pardubice - areál pod Kunětickou
horou
07.08 Kojetice u Třebíče - letní amfiteátr
Sádek
14.08 Loket nad Ohří – amfiteátr Loket
15.08 Ústí nad Labem - letní kino
22.08 Heřmanice v Podještědí - ranč Malevil
27.08. Strážnice - amfiteátr
28.08. Rožnov pod Radhoštěm - amfiteátr Na
Stráni
Dne 13. srpna 2004 se Čechomor stane
hostem prestižního Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově, kde
představí (v tomto roce pouze jednou!) svůj
úspěšný projekt Proměny společně s Collegiem českých filharmoniků, Lenkou Dusilovou
a dalšími hosty. Koncert se uskuteční v nově
zrekonstruované Pivovarské zahradě v centru
Českého Krumlova.
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Za krásami Chřibů
Je sobota 15. května, krátce před osmou
hodinou a před napajedelskou sokolovnou
je rušno. Scházejí se zde sokolští turisté od
nejmenších školkařů, přes žáky, rodiče dětí až
po nejstarší členy jednoty. Chvilka loučení s
těmi, kdo zůstávají na chodníku a autobus plný
turistů se vydává na celodenní výlet.
Pro nejmenší děti je naplánovaná trasa
dlouhá 1,5 km z Kudlovské doliny na Budačinu.
Překvapením byla jeskyně, kterou se všichni
rozhodli prozkoumat. E. Maňáková jim vyprávěla pověst o zbojnících, kteří zde žili. Děti
naplnilo vyprávění úžasem a co teprve, když
objevily poklad, který zde zbojníci zanechali.
Autobusem děti pokračovaly na Bunč,
kde se dostatečně občerstvily a odpočinuly
si. Nakonec se rozhodly zpáteční cestu na
Kudlovskou dolinu absolvovat pěšky.
Skupina zdatnějších výletníků opustila
autobus v Jankovicích a s průvodcem Ivo
Košutem se vydala kolem Komínských skal
na Bunč. Krátká zastávka s občerstvením a
pokračuje se na Brdo. Na vrcholu se staví
vyhlídková věž, která bude ve finále vysoká
25 metrů. Stavebním vrátkem se dostáváme
na její současný nejvyšší bod a už teď je vyhlídka po malebném okolí nezapomenutelným
zážitkem. Následovalo přivítání zástupci České
obce sokolské z Prahy a zdravice na počest
předsletového setkání.
A pak už bez zastávek rychle zpět na
Kudlovskou dolinu, kde už nedočkavé mládí
čekalo na zapálení ohně a opékání špekáčků.
Se zpěvem a za doprovodu kytary jsme se
rozloučili s krásnou přírodou a s veselím a
plni zážitků z krásně prožitého dne jsme se
vrátili domů.
Sokol Napajedla

Rozhledna na Brdu se pomalu ale jistě
zvedá k oblakům. Foto I. Kučera

Kolik odvádíme na daních
Denně zaplatí každý Čech na daních více
než 230 korun, uvádí společnost České daně.
Ve skutečnosti to znamená, že téměř polovinu
roku pracuje každý z nás pro stát. Přesně to
v letošním roce bylo 166 dnů. Od 15. června
vyděláváme „na sebe“. V roce 2001 byl dnem
„daňové svobody“ 7. červen, v roce 2002 jsme
mohli slavit 11. června a vloni 12. června. V USA
například připadl tento den na 8. května.
Nejvíce peněz lidé podle společnosti České
daně odvádějí na sociálním pojištění a dále
zcela nepozorovaně při nákupu zboží a služeb
prostřednictvím DPH a spotřebních daní.
-veb-

Náš recept
Vysvědčení je sice dávno za námi,
ale snad bude i v průběhu prázdnin
příležitost na dobrý letní dort.
Upečeme klasický dortový korpus, na který
potřebujeme 3 vejce, 15 dkg cukru, 4 lžíce horké
vody, 15 dkg polohrubé mouky a ½ prášku do
pečiva. Než vychladne, ušleháme 1 šlehačku s
vanilkovým cukrem, do které vmícháme kelímek
kysané smetany. Korpus potřeme takto připraveným krémem, hustě poklademe čerstvým
ovocem a zalejeme želatinou nebo pudinkem,
připraveným ze dvou pudinkových prášků a
1 litru vody smíchané s ovocnou šťávou nebo
Dobrou chuť
sirupem.

Pražský úspěch
napajedelských sokolů
Přebor České obce sokolské ve sportovní
gymnastice, šplhu, plavání a lehké atletice pro
vítěze župních soutěží vyvrcholil 11. – 13. června
v Praze. Do desetičlenného družstva Sokolské
župy Komenského Zlínského kraje se probojovali z naší tělocvičné jednoty Sokol Napajedla dvě
starší žákyně a dva starší žáci Tereza Kadlecová,
Jana Forbelská, Robert Samohýl a Roman Hradil.
Do Prahy odcestovali pod vedením cvičitele a
rozhodčího Jaroslava Koláře a cvičitelek Žanety
Martykánové a Moniky Vycudilíkové.
V jednotlivých disciplinách dosáhli mladí
napajedelští sokolové i v této vrcholové soutěži
velmi dobrých výsledků.
Jana Forbelská vybojovala mezi 32 soutěžícími 3. místo. Navíc se přihlásila do přidané
soutěže v běhu na 800 metrů, kde skončila
rovněž třetí. Mezi 31 soutěžícími získala Tereza
Kadlecová ve sportovní gymnastice bronzovou
medaili a celkové skončila na 5. místě.
Roman Hradil vybojoval mezi 30 soutěžícími
ve sportovní gymnastice třetí místo a celkově
skončil druhý a přivezl si stříbrnou medaili.
Robert Samohýl získal mezi 29 soutěžícími
v celkovém hodnocení osmé místo.
Je skutečností, že tohoto úspěchu mohli
naši mladí cvičenci dosáhnout především díky
vlastní píli a také zásluhou svých cvičitelů a
cvičitelek., kteří práci s mládeží věnují kus poctivé práce a mnoho svého osobního volného
času. Všem patří uznání a dík.
Milan Vykoukal, Sokol Napajedla
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Přebory vojáků v záloze
Za účasti 25 závodníků se konal na střelnici v Březolupech místní přebor Klubu vojáků
v záloze Napajedla.
Po zimní přestávce si ověřili své střelecké
dovednosti ve třech pistolářských disciplinách - v mířené střelbě 10 ran, akční rychlé
střelbě 6 ran na dva terče v čase 10 sec. a volné
úloze 6 ran s přebitím na kovový padací terč
a dvoustředový papírový terč.
Výsledková listina:
Stanislav Košař
181 bodů
Miloslav Kašík
171 bodů
Josef Rozumek
166 bodů
Libor Kubíček
162 bodů
František Pavlas
156 bodů.
Pozoruhodného výsledku dosáhl v mířené střelbě Jiří Maňásek, který nástřelem
98 bodů ze sta možných získal Mistrovskou
výkonnostní třídu.
Celý závod byl již tradičně velmi dobře
připraven, ze strany závodníků nebyly žádné
protesty a všichni se již těšili na další důležitou soutěž – oblastní přebor KVZ, z něhož se
postupuje na Mistrovství České republiky.
Jaromír Strmiska

Valašskoslovácká liga
Třetí kolo Valašskoslovácké ligy KVZ
ve střeleckých a branných disciplinách
se konalo na střelnici v Březolupech. Jeho
pořadateli byli členové KVZ Napajedla,
kteří přivítali celkem 40 závodníků ze
Zlínského kraje.
Soutěžilo se ve čtyřech oblíbených
disciplinách – mířené střelbě 10 ran na terč
135/P, 10 ran na dvoustředový terč SČS-D1, 10
ran na rukojmí, čtvrtou disciplinou byl hod
granátem na cíl vzdálený 25 m.
Mistrovskou třídu ve střelbě na terč
135/P získali Petr Adámek z KVZ Val. Meziříčí nástřelem 99 bodů a Jiří Maňásek z KVZ
Napajedla s 98 body.
Nejlepší mušku při střelbě na dvoustředový terč měl Karel Hubner z KVZ Loučka,
který nastřílel 108 bodů, na rukojmí nejlépe
střílel Rostislav Chytil z téhož klubu s 90 body a
granátem na cíl nejlépe házel Jindřich Přikryl
z KVZ Napajedla.
Třetího kola ligy se zúčastnilo 10 závodníků z KVZ Napajedla a s jejich výsledky
můžeme být spokojeni. Liga má celkem 6 kol
a po polovině závodu si napajedelští vedou
poměrně dobře.
Jaromír Strmiska
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Střelci KVZ Napajedla, při vyhodnocení Valašskoslovácké ligy 2003, kde se umístili na pěkném
4. místě ze 20 klubů. Zleva stojící: Karel Řezanina, František Pavlas, Petr Dušek, Jaromír
Strmiska, Miroslav Bureš, dole zleva Josef Rozumek, Jiří Maňásek.

Oblastní přebor v akčním střeleckém víceboji
Více než 35 sportovních střelců z Klubů
vojáků v záloze Valašskoslovácké oblasti se
sjelo do Kroměříže – Těšnovic, aby zde na
bývalé vojenské střelnici bojovali o postup
na Mistrovství České republiky.
Soutěžilo se v šesti střeleckých disciplinách z velkorážní pistole a malorážní pušky
podle speciálních technických pravidel Svazu
vojáků v záloze ČR.
Nejvíce závodníků – 9 bylo z KVZ Napajedla, 8 ze Zbrojovky Vsetín, 7 z Kroměříže, 5 ze

Vsetína-město, další závodníci byli z KVZ Val.
Meziříčí, Vizovice a Kostelec u Holešova.
Vítězem oblastního přeboru KVZ se po
tuhém boji stal Lumír Nykl z Val. Meziříčí s
nástřelem 366,7 bodů, na druhém místě se
umístil Petr Adámek z téhož KVZ s 352 body,
třetí místo obsadil Josef Sklář z KVZ Vsetín-město s 345,6 body a pěkné čtvrté místo si
vybojoval napajedelský závodník Stanislav
Košař s 332,4 body.
Jaromír Strmiska

Požární ochrana v době zvýšeného nebezpečí požáru
Zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ve
Zlínském kraji a tedy i v Napajedlích upravuje Nařízení Zlínského kraje č. 4/2004, kde
se mj. uvádí:
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, tzn. v období sklizně pícnin, obilovin a
slámy a období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního
roku (tzv. období sucha), nelze na místech
se zvýšeným požárním nebezpečím:
a) rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně,
b) kouřit,
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
d) spalovat hořlavé látky na volném prostranství,
e) tábořit mimo vyhrazená místa,
f) zakládat ohně a manipulovat s nimi bez
přítomnosti osoby starší 15 let,

g) používat v přírodním prostředí zábavnou
pyrotechniku.
Místem zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru se rozumí lesní porosty, suché travní
porosty, plochy zemědělských kultur, sklady
pícnin, obilovin a slámy a místa v přírodním
prostředí využívaná k rekreačním účelům.
Při rozdělávání ohňů v přírodním prostředí je zakázáno rozdělávat oheň v lese a do
vzdálenosti 50 m od kraje lesního pozemku, na
rašelinových pozemcích, ve vysoké trávě, ve
vzdálenosti 100 m od stohů dozrávajícího obilí
a strnišť; dále je zakázáno i plošné pálení slámy
na polích. V rekreačních zařízeních, dětských
táborech a veřejných tábořištích lze ohniště
rozdělávat jen na vyhrazeném prostoru.
Porušení povinností stanovených tímto
nařízením fyzickou osobou může být postiženo dle zákona o přestupcích.
SDH
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